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s évfordulóját ünnepli a magyarság legjelentősebb kultúregyesülete, a sza- 
báafcai Népkör.

/"Ji/egalakulásától, 1871-től 1918-ig működési területe főleg politikai volt. A kutatá
sok folyamán szerzett adatok alapján megállapíthatjuk, hogy kulturális téren, főleg a 
műkedvelő színjátszás terén nem fejtett ki érdemleges tevékenységet, amely indokolttá 
tenné ennek említését. Ez érthető is, mert megalakulásától kezdve az első világháború 
befejezésig városunkban a hivatásos színház hét-nyolc hónapos idényt tartott, ezen
kívül a Szabad Líceum és a Filharmonikus Zenekar műsorán is szerepeltek prózai, 
tudományos és magas színvonalú zeneművészeti előadásokat. így nem is volt szükség 
arra, hogy a Népkör bekapcsolódjék a kultúrmunkába.

A nagy jelentőségű évforduló kapcsán szükségesnek tartottam megismertetni 
a jugoszláviai magyarság küzdelmes munkáját a színjátszás terén azokkal, akiknek 
ez mindeddig ismeretlen volt. Hadd vegyenek tudomást a két háború közötti hősies 
harcról, amelyet részben a hivatásos, részben a műkedvelő színházi emberek vívtak a 
régi Jugoszláviában azért, hogy fenntartsák a színjátszás iránti érdeklődést a közönség 
körében, másrészt, hogy a fiatalság megismerje a magyar klasszikusokat és a modern 
magyar, valamint a művelt nyugat irodalmának termékeit. Ezt csak egy módon érhet
ték el, éspedig úgy, hogy társulatot létesítettek, amely nem hivatásos színtársulatként, 
hanem amatőr színházként működött.

A szabadkai Népkör, majd a Magyar Olvasókör vállalta magára azt a magasztos 
feladatot, hogy egy ilyen társulatot támogasson, eltartson, istápoljon...

Ez a könyv, amely magában foglalja a Népkör színjátszásának történetét, legyen 
egyúttal a magyarság lelki és szellemi életének megörökítője is. A könyv szeretettel 
beszél mindazokról, akik megérdemlik népünk tiszteletét. Kultúránk zászlóhordozói 
és önzetlen munkásai voltak ők, magyar színjátszók, akik édes anyanyelvűnk szere- 
tetét örökítették át egyik nemzedékről a másikra. Ők is tanultak, hogy másokat tanít
hassanak.
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1919

Befejeződött az első világháború, az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlott és 
Szabadka felett megvonták az új határvonalat. Megszűnt minden kultúrélet a magyar
ság számára...

Igen, 1918 őszén mintha lehullott volna minden függöny, mintha minden rivalda 
lámpája kialudt volna... A nagy rendező lekopogta az előadást, pedig akkor már valódi 
könnyeket sírtak a színészek, és velük zokogott a nagyérdemű közönség is... Megszűnt a 
hivatásos színjátszás, elhallgattak a színészek, a hivatásos aktorok, a nemzet napszámo
sai. Síri csend ült a városokon és falvakon. Idegen melódiákat dúdolt az őszi szél, idegen 
léptek kopogtak az ereszek alatt. A világot jelentő deszkák már nem jelentettek világot. 
Meghalt a mese...

Elmentek a mesebeli királyfik és királylányok, a csúf boszorka és a János vitéz; el
mentek a színészek és itt nem volt már senki és semmi, csak bánat és szomorúság, és 
könny, sok-sok könny. És akkor... mint valamikor réges-régen, újra felült az ekhós sze
kérre néhány fiatalember, néhány fiatal leány és elindultak, csak azért is virágos kedv
vel, virágot ültetni... Százszor színesebbet, százszor szebbet, ezerszer hitelesebbet...

így ragyogott fel az első szivárvány a bácskai égen...
Hát nem volt könnyű...
Itt nem maradt más, csak néhány politizáló ügyvéd, itt nem maradt egyetlen író 

sem; innen elment minden hivatásos színész, minden muzsikus; elment a tanítók java 
része, és itt nem maradt egy tömbben olyan tradícióktól és ősi kultúráktól megszentelt 
magyarság sem, mint például Erdélyben. Szegény, kihasznált zsellérnép volt a bácskai 
magyarság nagyobb része. A városokban kisiparosok, kistisztviselők, néhány orvos, né
hány ügyvéd: ez volt minden, ez volt a mag, ez volt az új idők kezdete.

Ezért volt nagy jelentőségű az a Vidám kabaréesU amelyet 1919 húsvét hétfőjén 
rendezett egy kis csoport a Népkör színpadán. így aztán a magyar színházi kultúra, 
a száműzött magyar szó a Népkör színpadáról újra rohamra indulhatott a meg nem 
értés és a türelmetlenség szaporodó nyílzápora ellen, hogy minden erőszakos kísérlettel 
szemben hirdesse a színpadi kultúra legyőzhetetlenségét. Magasra tartotta a magyarság 
élni akarásának égre törő zászlaját mindaddig, amíg a fékezhetetlen rosszakarat hosszas 
üldözés után el nem némította a magyar szót, az erősödő magyar színházi munkát.

Ha visszatekintünk a szabadkai magyarság régi jugoszláviai életének már-már köd
be vesző eseményeire, a kortárs lelki szemei előtt élesen kibontakozik a Népkör üte
mes, az egész magyarságot magával lendítő tevékenysége. A népköri színjátszás, az ott 
tartott előadások valóságos seregszemlét jelentettek. Az előadásra hívó plakátok, mint 
a harsány kürtszó, minden lakásba eljutottak, és elindították a magyarság tömegeit a 
Népkörbe, az egyetlen helyre, ahol a színpadon magyar nyelven beszéltek. Mennyi ál
dozatkészséggel, szeretettel és bizodalommal teremtették meg a közönség számára a 
kellemesen berendezett helyiségeket, a színjátszók kényelmére ügyelve tágas színpadot 
varázsoltak, hogy mindenki elférjen, jól érezze magát abban az épületben, amelyben 
testvéri megértéssel folyt a kultúrmunka.

Még emlékezünk azokra az operettekre, amelyek könnyed fajsúlyúk ellenére nem 
csak a pillanatnyi szórakozást jelentették, hanem ennél sokkal többet: a magyar életet,
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a magyar színt, a magyar kötelességtudást. A város lakossága heteken keresztül be
szélt ezekről az előadásokról, amelyek hőstettek voltak. Napsugaras, meleg tavasz köl
tözött a szívekbe. A legigénytelenebb, egyszerű operetteket is hatszor-nyolcszor, sőt 
tízen felül is meg kellett ismételni, mert mindenki látni akarta. Nem volt jó magyar, 
aki elmulasztotta megtekinteni az előadásokat. A kicsiny termet kibővítették, de még 
így sem tudták a közönséget elhelyezni, a falak mellett köröskörül álltak a fiatalok, 
sőt még az ablakokban is ültek nézők, akik fáradtságot nem kímélve végig élvezték a 
nagyszerű előadásokat.

De a színjátszók működése nem ment simán, minduntalan belekötöttek ténykedé
sükbe, állandóan zaklatták őket, sokszor be is tiltottak egy-egy előadást...

Magasba lendült tehát a függöny, és a derék műkedvelők, akiknek sorában már ott 
volt Raczkó Ilonka, a később Vajdaság szerte ismert és kedvelt énekes primadonna is. És 
a derék műkedvelők szórakoztatták, mosolyra késztették a hálás közönséget. A Népkör 
nagy ivótermében, ideiglenes dobogón tartották meg ezt az előadást, amelyen felléptek: 
Ujj László, Nöszt Béla, Osgyáni Jenő, Bódis Mátyás és Marcinka Vica, aki hamarosan el
hagyta szülővárosát és hivatásos színésznő lett Csonka Magyarországon. Ezek voltak az 
úttörők, akiknek nevét aranybetűkkel kellene beírni a Népkör történetébe. Mert hiszen 
mindegy volt, hogy kabaré-e, vagy vidám est, vagy az Ember tragédiája: magyar előadás 
volt! És ez volt a fontos! Igen, fontos volt, hogy a Népkör kis dobogóján megszólalhattak 
a színészek, akik nem is voltak ugyan színészek, de anyanyelvükön beszéltek, nevettek 
és nevettettek. És a közönség szeretettel fogadta őket, pedig egy ilyen vidám kabaré-est 
ügyében mozgósítani kellett minden összeköttetést a régi reakciós királyi Jugoszlávi
ában, a rendőrségen, a városvezetőségnél. Egy-egy kabaré tréfát komoly, piros ceruzás 
urak vizsgálgattak, szagolgattak, kóstolgattak, faricskáltak addig, amíg meg nem felelt 
minden államvédelmi szempontnak. Tudta jól a rendőrség, hogy ez nem csupán kabaré 
volt, de tudta a közönség is. Ez volt az első magyar nyelvű előadás, és itt sírni is lehetett, 
és itt sírni is kellett a tréfákon... Óriási sikerük volt. Ez felbátorította őket és hamarosan 
három felvonásos népszínmű betanulásába kezdtek. Ujj László rendezésében Bérezik 
Árpád: Az igmándi kispap című három felvonásos népszínművét adták elő az ivóban 
felépített szűk színpadon. Dacára az alkalmatlan helyiségnek, a szabadkai magyar kö
zönség ünnepelte a szereplőket, akikhez most már csatlakozott Kocsmár Lujza, Tamasy 
Béla és Bartek László is. Valamennyien mindent megtettek a sikerért.

így vált lassan-lassan városunk, majd később a jugoszláviai magyarság kulturá
lis életének legerőteljesebb és legkézzelfoghatóbb megnyilvánulásává a műkedvelő 
színjátszás, amely a királyi Jugoszlávia alatt egyre fejlődött és egyre magasabb szín
vonalat ért el. A Népkör műkedvelői tevékenységének a történetében ennek a lelkes 
munkának az adatait gyűjtöttük össze, hogy nyoma maradjon és példamutató legyen 
a későbbi korok számára azoknak is, akik ezután kapcsolódnak be a műkedvelő szín
játszás nagyjelentőségű munkájába. Ebben a munkában láthatjuk, hogy ezen a téren 
egyaránt érdemeik vannak mind a műkedvelőknek, mind pedig a szellemi élet többi 
vezetőinek is, valamint mindenkinek, aki a Népkör kulturális munkájából részt kért. 
Érdemeik vannak mindazoknak, akik az évtizedek alatt élén álltak a Népkörnek, mert 
ők gyűjtötték maguk köré a műkedvelőket, rábeszéléssel hazacsábítottak néhány hi
vatásos színészt is, akik oktatták a szereplőket. Ők, a vezetők pedig az anyagi eszközök

11



megszerzésével, a helyiségek megteremtésével előmozdították, hogy a műkedvelő élet 
kifejlődhessen.

A hangsúly azonban mindig a műkedvelőkön lesz, akik a színpadról megkacagtat
ták, a nézőket és mosolyt varázsoltak sok segítségre szoruló ember arcára. A magyar 
kultúra oltárán gyújtott tűz sok hasonló templom oltára és berendezése számára te
remtett anyagi alapot.

Az első két előadás után sok nehézséget kellett leküzdeniük az amatőröknek. A 
harmadik előadást 1919 szilveszter estéjén tartották meg. Ez az előadás is az ivóban 
felállított dobogón zajlott le és a már felsorolt műkedvelőkön kívül fellépett még 
Rehorovszky Jenő újságíró is, aki egyúttal a műsort összeállította és rendezte is. Rajta 
kívül még Róka Ilonka és Pénzes Emma egészítették ki az együttest. A siker leírhatat
lan volt. Boldog arcú újévvárók könnyes szemmel tapsoltak a szűk nézőtéren.

1920

A sikeren felbuzdulva örömmel és lelkesedéssel fogtak új darab betanulásához. 
Ezúttal Kósza Jutka és Almásy Tihamér énekes-táncos népszínműve került sorra, 
amelyet 1920. február 16-án, ugyancsak az ivóban épített szűk és alkalmatlan színpa
don játszottak el. Zsúfolt volt a kis terem. Volt, aki maga hozott hazulról széket, mert 
a Népkörnek akkor még sem rendes berendezése, sem elegendő ülőhelye nem volt. 
A darab rendezésére a városunkban letelepedett (azóta már megboldogult) Bérezik 
Margit nyugdíjas színésznőt kérték fel. Az ő szakavatott útmutatásai mellett jobb, 
kidolgozottabb előadás készült el. Ebben a darabban lépett fel Szabadkán először 
Deutsch Janka tehetséges műkedvelő, aki később - miután férjhez ment Balázs István
hoz - Balázs Janka néven a Szabadkai Népszínház magyar társulatának lett a tagja. 
Sajnos 1969-ben elragadta a halál. Rajta kívül Kocsmár Lujza, Nöszt Béla, Omerovics 
László, Tamasy Béla, Bartek László, Jeges József és Ujj László vállaltak szerepet, akik 
közül néhányan a későbbi időkben mind a Népkörben, mind pedig a Magyar Olvasó
körben is lelkes zászlóvivői voltak a magyar kultúrának.

Ugyanebben az évben még adtak néhány kabaré előadást, sajnos azonban ezekről 
az előadásokról részletes feljegyzések nem maradtak. Az évet egy szilveszteri Műsoros 
esttel fejezték be. A műsorban néhány rövid jelenet, villámtréfák, ének, tánc és vers 
szerepelt. A közönség ezt az előadást is hálásan fogadta és lelkesen tapsolt a szerep
lőknek.

1921-1922

Az 1921-es év csendesen múlt el, mivel a közönség igénye is nőtt, a hatóság is aka
dályokat gördített az előadások megtartása elé, úgy hogy csupán az 1921. december 
31-én tartott szilveszteri Műsoros estről jegyzett fel a krónikás néhány szűkszavú ada
tot. Amiből az derül ki, hogy egy-két újabb szereplőn kívül a már ismert amatőrök 
szórakoztatták a közönséget.

Az 1922-es évben csupán néhány Tarka estet tartottak, amelyen a már említett 
szereplőkön kívül fellépett még Schuldi József és Fehér Gyula. A közönség a húsvét-
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kor tartott Kabaré estét is örömmel nézte és szívesen tapsolt a lelkes gárdának, akik a 
napi munka fáradalmai után szorgalmasan jártak próbákra, hogy szórakozást nyújt
hassanak a szabadkai közönségnek. Katalin napját, valamint a novemberi Erzsébet 
napot is Műsoros táncmulatsággal ünnepelték meg. Ebben az évben volt a magyarság 
nagy költőjének, Petőfi Sándor születésének 100. évfordulója. December 31-én Petőfi 
estet rendeztek, amelyet az Iparos és polgári dalárda a Mi volt nekem a szerelem? című 
énekkel nyitott meg, majd dr. Havas Emil tartott ünnepi beszédet. Utána Faith Ilonka 
és Ruttkai Mártha Petőfi-verseket szavaltak, Reitter Ilonka pedig három megzenésí
tett Petőfi verset adott elő. Ez alkalommal Bartek László szerb nyelven mondott el egy 
Petőfi-költeményt Jovan Jovanović Zmaj fordításában, végül az Iparos dalárda a Falu 
végén kurta kocsma... és az Árvalányhaj című Petőfi-dalokat énekelte. A szép előadás 
méltó volt a költő nevéhez és a közönség hálás volt az előadóknak a kellemes estért.

1923

1923. január 6-án újra Petőfi estet tartottak, amelyen Szántó Róbert mondott tar
talmas méltatást Petőfi költészetéről, majd az Iparos dalárda lépett fel Petőfi-dalokkal, 
valamint Raczkó Ilonka, Schlesinger Maca és Heumann Rózsa énekeltek megzené
sített Petőfi verseket. Neményi Magda, Ruttkai Mártha, Fried László és Bartek Lász
ló versekkel léptek a közönség elé. Az énekszámokat zongorán kísérte Lányi Ernő 
zeneszerző-karnagy. Az őszi idény kezdetén, szeptember 15-én Kabaréesttel lepték 
meg a közönséget. Tartalmas műsort állítottak össze. Dr. Singer Béla konferált, majd 
Ruttkai Mártha elmondta Ábrányi Emil: A kis Savoyard című versét. Ruby Ottmár, 
Raczkó Ilonka, Jeszenszky Ernő és Wagner Ferenc dalokat énekeltek Kovács Kornél 
zongorakísérete mellett. A primadonna című egyfelvonásos tréfát Simonyi Ida, Ruby 
Ottmár és Wagner Ferenc, míg Csöndes Géza: Bátorít a feleségem című jelenetét Fa- 
ludi Irén, Kollár Antal és Tamasy Béla játszották el. A sikeren felbuzdulva műsor
ra tűzték december 6-án este Almásy Tihamér három felvonásos népszínművét, A 
tót leányt, amelynek rendezését Bérezik Margit neves énekesnő vállalta. Ő maga is 
szerepelt a darabban, amelyben rajta kívül felléptek: Doktor Margit, Deutsch Janka, 
Bulyovcsics Illés, Muhi Gyula, Greschli Simon és Dzsávics Márton.

A Népkör vezetősége látta, milyen nagy szükség van egy kényelmes, nagy befo
gadó képességű teremre, ezért elhatározta, hogy egy minden igényt kielégítő nagy 
termet építtet. A közgyűlés lelkesedéssel fogadta el és szavazta meg az építkezés tervét. 
Remélték, hogy hamarosan hozzá is fognak, a terv megvalósításához.

Ezzel elhallgattatták, mert hallgatásra voltak kárhoztatva, a magyar műkedvelés 
„rémlátói”-t is. Be kellett látniuk, hogy a hevenyészett színpadon elhangzó néhány 
magyar szó nem politika, nem tüntetés az állam és az államnyelv ellen, csak természet 
adta szükségszerűség. Szerencsére akadt néhány lelkes és tekintélyes idős magyar, aki 
fáradtságot nem sajnálva anyagilag is hajlandó volt támogatást nyújtani. Élükön ott 
állt a hallgatag, a dicsekvést és öntömjénezést nem kérő Nojcsek Géza, a város legte
kintélyesebb kereskedőinek egyike, akinek a neve hallatára kalapot emelt a messze 
vidék magyarsága is. A másik lelkes ember fiatal iparos, energikus és dacos, tetterős 
és semmiféle akadálytól vissza nem riadó egyén: Kunszabó Dezső.
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Ez a két lelkes, nemzetét és anyanyelvét mindenek felett tisztelő, megbecsülő két 
magyar megtalálta az arany középutat, hogyan lehet az állampolgári lojalitást a nem
zeti hűséggel összeegyeztetni, hogyan lehet a kultúra oltárán öntudatosan áldozni, 
mindenben segítő kézzel részt venni, amellett megmaradni a saját mesterségük mel
lett, amelyről azt regélték valaha, hogy nem magyarnak való, mert az nem tud az eke 
szarván felülemelkedni. Ez a két ember vette kezébe a Népkör műkedvelésének ügyét, 
meghívta a pécsi Nemzeti Színház tagját, Garay Bélát, vegye át a szakszerű vezetést. A 
szabadkai születésű Garay Béla megértette, milyen nagyjelentőségű feladattal tisztel
ték meg, és eleget tett a megbízásnak.

1924

Az első műkedvelő együttes tagjai voltak: Simonyi Cana, Tossenberger Lujza, 
Csepregi Inci, Garayné Pénzes Sári (karnagyi minőségben), Deutsch Janka, Kocsmár 
Lujza, Deutsch Kató, Kiss Erzsébet, Göncöl Teri, Turzai Mátyás, Greshl József, Kun
szabó Dezső, Weithoffer Viktor, Balázs Piri Kálmán, Kiss Ottó, Tamasy Imre és a 
rendezés munkáját végző Garay Béla. Ez az együttes volt az úttörő.

A munka során mások is csatlakoztak az együtteshez és megkezdődtek a próbák 
Alfréd Savoir: Kékszakáll nyolcadik felesége című francia vígjátékéból. „Az előadás 
kinőtt a műkedvelő keretekből,” - írta a Bácsmegyei Napló 1924. szeptember 26-ai 
számában - „mert friss tempóval, pergő előadásban mutatták be a darabot Garay Béla 
rendezésében. „Majd így folytatódik a beszámoló: „Garay Bélán kívül Deutsch Janka 
tett nagy fejlődésről tanúságot, természetes, közvetlen volt. Prokopovics Bözsi bájos 
megjelenésű szereplő, Szabó Márton pedig a darab legsikamlósabb jelenetét is finom 
ízléssel tudta letompítani. A többi szereplő, Bergl Jolán, Sebők János, Balázs István, 
Dzsávics Márton, Greschl József és Rudinszki István mind részesei a sokszor nyílt
színi tapsokban is kifejezésre jutó őszinte sikernek” - fejezte be beszámolóját László 
Ferenc, a lap kritikusa.

Ezután Martos Ferenc és Huszka Jenő Lili bárónő című operettje következett. A 
címszereplő Farkas Teri, a szubrett szerepében pedig Prokopovics Bözsi. Az előbbinek 
a precíz éneke és rutinos játéka, Prokopovics Bözsinek pedig a temperamentuma és 
a szubrett-szerepekre való játéka biztosította a sikert. A többi szerepekben már az is
mert színészek léptek fel. Az együttest kiegészítette Turzai Mátyás és Koncz Dániel. A 
karnagy Neszmélyi Izsó volt, aki ízléssel vezette a zenekart.

Októberben Bisson Alexandre: A névtelen asszony című színművének bemutatója 
volt, a címszerepben Deutsch Jankával, aki remekül alakította a züllésnek indult elő
kelő párizsi asszonyt.

Novemberben az ismert szereplőkkel Vidám est került színre. Űjabb szereplők is 
feltűntek: Pleszkovits Szilárdka és Riesz Dezső. A szilveszter esti Vidám műsorban az 
összes tagok fellépett. Ez alkalommal több, mint ezer jegy kelt el a pénztárnál.

Garay Béla után hamarosan bekapcsolódott még néhány volt hivatásos színész is 
a színtársulatba, és velük együtt új színeket kapott a kis magyar virágoskert - ők let
tek a kertészek is ebben a virágoskertben. Volt idő a régi Jugoszláviában - és nagyobb 
részt csak ilyen idő volt amikor egy-egy színielőadás, lehetett az akár operett is,
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felért egy pártgyűléssel, tüntetéssel vagy dacos felkiáltással, hiszen kémlelő szemek 
lestek minden kisebbségi megmozdulást, belefurakodtak a cigányok hegedűjébe, 
megzavarták a szerelmesek csendes esti sétáit és a gyermekek jókedvét is. Csak a 
Népkör színházában jöttek össze hosszú éveken át a magyarok, és csillogó szemmel 
csak a Népkörben hallgathatták a kultúra igéit. Vagy ha a Népkör kirándult valamely 
tanyára, kis faluba, csak az előadásokban lehettek részesei, munkásai és gyermekei a 
nagy magyar családnak. Szomjas lelkűk csak az előadásokon telhetett meg örömmel, 
sírással, nevetéssel... Ó, többet, sokkal többet jelentett egy előadás, mint bármelyik 
főváros nagy színházában! Nem szórakozni, sorsot vállalni jöttek össze a nézők és a 
színészek, szomorú kisebbségi sorsot...

A műkedvelő élet kialakulásában igen fontos feladathoz jutottak a régi hivatásos 
színészek, akik az első világháború után otthonukba visszatérve továbbra is hívek 
maradtak a világot jelentő deszkákhoz. Hivatásuknál fogva ők voltak és maradtak 
végig az állandó rendezők és az ő játékukra alapozva mertek a társulatok nagyobb tu
dást és készültséget igénylő színművek, drámák, nagyoperettek előadásába belefogni
- megállapíthatjuk, hogy a legtöbbször teljes sikerrel. Nem egy népköri hivatásos 
rendezőt hívtak meg a távoli vidékek amatőr színjátszó csoportjai vendégrendezésre, 
fellépésre. így kerülhettek színre a jugoszláviai magyar műkedvelők előadásában a 
Góleniy  a Tűzmadár; a Süt a nap, a Kísértetek, A névtelen asszony, a János vitéz, vala
mint Lehár, Strauss, Kálmán Imre és Ábrahám Pál operettjei. így kerülhetett színre 
Cziráky Imre komoly értékű, a falut és a várost egybefonó, kedves, maga szerzette 
dalokkal tarkított színdarabja is, a Muskátli című három felvonásos népszínmű, 
amelyet Szabadkán kívül szerte Vajdaságban bemutattak, közel száznegyven elő
adást tartottak. A nagyszerű előadások és ezek sikere egyrészt fokozták a közönség 
érdeklődését és biztosították az anyagi sikert is, másrészt buzdították a műkedvelő
ket a további munkára és a tehetségeket arra, hogy ők is kiálljanak a színpadra.

A hazatért színészek közül meg kell említeni Szabó Mártont, Zsigmondi Cathry 
Ferencet, Nyárai Rezsőt, Doktor Margitot, Deák Kornélt, N. Reményi Sárit. Az ő 
munkájuk nem csak arra terjedt ki, hogy otthonukban teljesítették feladataikat, ha
nem időről-időre vendégszerepeitek a Népkörben, ezzel is emelvén az ottani előadá
sok színvonalát. De otthonukban irányították, tanították a helybeli és a környező 
kisebb helységek műkedvelőit is, megrendezték előadásaikat, betanították a szerep
lőket, és további munkájukhoz is tanácsokkal látták el őket.

A Népkör műkedvelő együttese olyan sikereket ért el, hogy hírneve elterjedt az 
egész Vajdaság magyarlakta helységeiben, és időnként vendégszereplésekre hívták 
meg őket más városokba és községekbe. Ezek a vendégszereplések idővel általánossá 
váltak.

Az államfordulatot követő első években csak a Népkör műkedvelőinek vendég- 
szereplésein látott „színházat” a kisebb helységek magyarsága, és ezek a vendégsze
replések ösztönözték azután őket arra, hogy maguk is alakítsanak saját körükből és 
saját erőforrásaikból műkedvelő együtteseket. Ebben a munkában a Népkör szak
emberei is igyekeztek segítséget nyújtani. Hamarosan számos helyen felbuzdultak a 
Népkör példáján és kisebb helységek is műkedvelő csoportokba tömörítették a fiatal
ságot, hogy újra megtanítsák a magyar ifjakat a már-már elfelejtett anyanyelvűkre.
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A Népkör műkedvelőinek hatása kettős irányban nyilvánult meg a kisebbségi 
sorsban élő magyarság kultúrája terén. Az előadások, szereptanulások révén maguk 
a műkedvelők is megismerkedhettek az irodalom - legalábbis a színpadi irodalom - 
alkotásaival, megtanultak helyesen beszélni magyarul, leszoktak az elidegenítő nyelv
járásokról és a helyes magyar beszédet átültették környezetükbe is. A másik pozitív 
fejlemény a közönség oktatása, egyben nemes formában való szórakoztatása volt. A 
nézők tömege a Népkörben az egyszerűbb néprétegekből verbuválódott, és ha ezek
nek a hozzátartozója, ismerőse, rokona, jó barátja játszott a színpadon, a kapcsolatok 
vonzották az előadásra őket, ahol megismerhették a népszínműveket, drámákat, mű
velődhettek és fogékonnyá válhattak a kultúra iránt.

1925

Az együttes következő bemutatója 1925. január 10-én volt. Ez alkalommal Vajda 
Ernő három felvonásos vígjátékát, a Válóperes hölgyet mutatták be Garay Béla rende
zésében, aki a főszereplő grófot (Barten) is alakította. További szereplők: Balázs Jan
ka (Lili), Szabó Emma (Juci), Garay Mária (Marion), Hajverth László (Guidó), Doktor 
Margit (Fábriné), Engel Béla (Ábel). A siker teljes volt.

Sajnos ebben az időben már nemcsak a Népkör működött, hanem néhány egyén
- volt hivatásos színész kivált az együttesből és önálló társulatot alakított. Ez nem lett 
volna baj, csakhogy igyekeztek elcsalni a Népkör néhány értékes szereplőjét is, és ezzel 
gyengíteni az együttest. Erről sok vita zajlott. A Bácsmegyei Napló 1925. január 18-án 
megjelenő számában A magyar műkedvelés a csőd szélén címmel cikket is közölt. „Az el
árvult vajdasági magyar színjátszás csak a műkedvelő előadásokban tengeti életét. Mű
kedvelő társulatok helyettesítik a hivatásos magyar színészetet és ezért a műkedvelők 
minden kísérletét elismerő - néha túlságosan elnéző - szavakkal fogadja a sajtó. Bár
milyen elnézéssel kezeli is a magyar sajtó a műkedvelő társulatok ügyét, épp az elárvult 
magyar színjátszás érdekében nem szabad szó nélkül hagyni azokat a hibákat, amelyek 
a műkedvelő színjátszást a csőd felé kergetik.

A baj ott van, hogy több műkedvelő gárda működik, így az erők szétforgácsolódnak. 
A társulatoknak egyesülniük kellene, ehelyett széthúzás van minden téren.

Legutóbb az egyik szuboticai műkedvelő társulatban a Kath. Legényegylet gárdá
jában állt be személyi okok miatt a szakadás. A szereplők egyéni ambícióik és személyi 
hiúságuk miatt kiléptek az egyesületből.”

Az együttes közben szorgalmasan készült Jean Gilbert világsikert aratott operett
jére, az Ártatlan Zsuzsira, amelyet Szabó Márton rendezett ízléssel és hozzáértéssel, a 
szerepeket a már ismert törzsgárda tagjai alakították. A darab több, mint tíz előadást 
ért meg. Kellemes, fülbemászó zenéje és mulatságos szövege vonzotta a szabadkai kö
zönséget.

Az egyesület új erőkkel gazdagította színjátszó csoportját, amikor felkérte a helybeli 
zsidó ifjúságot, hogy vállaljanak szerepet Bródy Sándor háborús tárgyú színművében, 
a Lyon Leában. Az előadás, amelyet Garay Béla rendezett - és aki a Rabbi szerepét is 
alakította - kitűnően sikerült. A női főszereplő, Koch Manci finoman, megértéssel, 
meglepő színpadi otthonossággal játszott, míg a nagyherceg szerepében Boross Miklós
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elegáns, könnyed mozgású volt. Klein Jenő, Erős Aladár, Klein Ignác, Boross Lili, Beck 
László, Berger László, Weisz Jenő, Goldner Emil, Neufeld Árpád, Neu Sándor igyekez
tek az epizódszerepeket jól megoldani. Az új arcok, az új szereplők felkeltették a közön
ség érdeklődését, amelyhez a helybeli nagyszámú zsidóság is csatlakozott, úgy hogy a 
darab több előadásban futott.

A Páter Vazul vezetése alatt álló gyermeksegélyző akció kérte a Népkört, adjon 
népkonyhája javára egy előadást. Zsúfolt ház előtt léptek fel ezen a Műsoros esten: Szán
tó Róbertné szavalatokkal, Garayné Pénzes Sári, Richter János, Schadl József, Csuka 
János, Greschl József, Mauer Janka és Garay Béla, valamint dr. Nagy Ödön és dr. Pa- 
taky Antal, akik a konferanszié szerepét vállalták. Az előadás igen szép anyagi ered
ménnyel zárult, és ezzel segélyezte a Népkör a gyermeknépkonyhát.

Közben az együttes szorgalmasan készült a Jókai ünnepségrey amely azonban so
hasem került bemutatásra. A hatóság ugyanis egyre jobban akadályozta a Népkör si
keres kulturális munkáját. Dr. Nagy Ödön - ő lett volna a Jókai ünnepség előadója -, 
többször kérte a hatóság jóváhagyását, azonban mindig eredménytelenül tért vissza. 
A Hírlap 1925. május 3-án megjelenő számában ezt írta: „Dr. Nagy Ödön újságírók 
előtt kijelentette, hogy közbenjárt a hatóságoknál és sajnos a hatóságok elzárkóznak a 
Jókai ünnepély engedélyezését illetőleg. így egyenlőre bizonytalan, hogy mikor lesz az 
ünnepség. A Népkör azon van, hogy az ünnepség magas színvonalú és méltó legyen a 
nagy magyar mesemondóhoz.”

A helyzet egyre komolyabbá vált. A hatóság kérlelhetetlen volt. Idézzük szóról- 
szóra a Bácsmegyei Napló 1925. május 19-i számában megjelent Be akarják tiltani a 
magyar műkedvelő előadásokat cím alatt megjelent cikket: „A vajdasági műkedvelő 
társaságok pótolják már évek óta az elnémult hivatásos magyar színházat és most az a 
veszély fenyeget, hogy a magyar műkedvelő társaságok működését is lehetetlenné fogja 
tenni egy új kormányintézkedés. Amint ugyanis a Bácsmegyei Napló beográdi mun
katársa megbízható forrásokból értesült, a belügyminisztériumban azzal a tervvel fog
lalkoznak, hogy rendeletileg betiltják a magyar műkedvelő társaságok működését. Az 
intézkedésnek bizalmas rendőri jelentések szolgálnak alapul, amelyek a magyar mű
kedvelő társaságok működéséről és annak hatásáról érkezne a belügyminisztériumba.” 

A szerkesztőség egyik tagja azonnal felkereste Dragoslav Obradovič szabadkai fő
kapitányt és kérdést intézett hozzá ebben az ügyben. A főkapitány így nyilatkozott: 
„A magyar műkedvelő előadásokat betiltó rendelet kiadásáról hivatalosan még nincs 
tudomásom. A műkedvelő előadásokat illetőleg az a véleményem, szembetűnő, hogy 
államnyelven sohasem rendeznek előadásokat (!?) a műkedvelő társaságok. Volt már 
alkalmam több olyan véleményt hallani, amely szerint helyesebb lenne, ha ezeket az 
előadásokat néha államnyelven rendeznék. Ez az álláspont nézetem szerint teljesen lo
gikus is (!), ezt kívánja az állameszme, amelyet mindenkinek tisztelni kell.”

Eddig tartott a főkapitányi nyilatkozat, amelyhez csak annyit kell hozzáfűzni, hogy 
a magyar műkedvelők nem rendezhettek szláv előadásokat a legnagyobb jóakarat és 
az állameszme legteljesebb tisztelete mellett sem, azon egyszerű oknál fogva, mert a 
magyar műkedvelő társulatok a magyar közönség szórakoztatását szolgálják. Az állam
nyelv tisztelete eléggé kifejezésre jutott minden magyar műkedvelő előadáson azáltal, 
hogy mindenkor beillesztettek az előadás keretébe legalább egy szláv számot is.
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Egyébként a főkapitány azt állította, hogy nem a szabadkai rendőrség kezdemé
nyezte a belügyminisztériumban a magyar műkedvelő társaságok működésének be
tiltását, hanem a belgrádi körök. (!?)

Persze nagy izgalmat keltett mind a Népkör műkedvelői és vezetői, mind pedig a 
vidéki egyesületek körében is ennek a rendeletnek az esetleges hatályba lépése.

Már a fenti írás megjelenését követő napon a Bácsmegyei Napló május 20-i szá
mában újabb cikk jelent meg erről. Ugyanis a lap munkatársa Belgrádban felkereste 
a város akkori országgyűlési képviselőjét, dr. Jovan Radoničot, aki ezt a kijelentést 
tette az újságírónak:

„Az új intézkedés tervét semmi esetre sem helyeslem. Általában nem vagyok híve 
annak, hogy a jugoszláviai magyarságot kulturális törekvéseiben akadályozzák, el
lenkezőleg, az a véleményem, hogy támogatni kell a magyarságot kulturális kérdése
ikben. A magyar műkedvelő előadások véleményem szerint semmi veszedelmet nem 
jelentenek. Ha a magyar éra alatt a szerbek rendezhettek műkedvelő előadásokaty sőt 
állandó színházuk is volty miért ne lehetne a magyaroknak is ugyanolyan joguk? Meg 
kellene engedni a hivatásos magyar színházat is. Ha jugoszláv állampolgár kérne ju
goszláv állampolgárságú színészek részére játszási engedélyt, meg vagyok győződve, 
nem lenne akadálya az állandó magyar színház engedélyezésének.”

Meg kell jegyezni, hogy ilyen kísérletezés több ízben is folyt, de eredménytelenül. 
Az állandó magyar színházat csak 1945-ben, a felszabadulás után engedélyezték. Sőt 
dacára dr. Radonič nyilatkozatának, a Népkör előadásai ebben az időben be voltak 
tiltva és több mint hat hónapig nem szólalhattak meg a színészeik.

Igen, betiltották a Népkör műkedvelőinek tevékenységét, de ők mégsem tétlen
kedtek, hanem részt vettek a környékbeli városok és községek egyesületeiben, sport
klubjaiban rendezett vidám és tarka esteken.

A támadás a magyar kultúra szerény harcosai ellen tovább folytatódott. A Bel
grádban megjelent Balkan című újságban támadó cikk jelent meg. Egy titokzatos hír
forrás alapján ez a lap azzal vádolt több vajdasági kultúregyesületet, hogy színjátszá
suk mögött irredentizmus, sőt politika rejtőzik. Sajnos a lap tudósítói - akik persze 
névtelenek maradtak - magyar egyének voltak, akik hazug és gonosz feljelentésekkel 
igyekeztek félrevezetni a hatóságokat. Sajnos nemcsak a Népkörre csaptak le, hanem 
az egész vajdasági magyarságra.

A Hírlap nem hagyta szó nélkül az alaptalan vádaskodást, hanem az 1925. má
jus 21-én megjelent számának vezércikkében kitért az esetre. Idézzük a legfontosabb 
részletet:

„Csapást indítottak a vajdasági magyarságra. A lapok csak annyit tudtak, hogy 
a feljelentők magyarok és hogy a feljelentések alapján a szabadkai Népkör ellen is 
hamis vádakat koholtak. Pedig a szabadkai Népkör nem politizált, semmi köze sem 
volt egyik politikai párthoz, dacára, hogy tagjai sorában a legkülönbözőbb pártállású 
emberek foglaltak helyet, de mégis útban volt, mert régi tradíciók fűződtek hozzá, 
régi szeretet és régi népszerűség vette körül. Sőt akadtak olyanok is, akik egy újon
nan alakítandó kispolgári, gazda- és iparos kör tervével foglalkoztak. És úgy érezték, 
hogy ennek a tervnek a megvalósítása elé elsősorban az gördített akadályt, hogy a 
Népkör élt, létezett és szerény eszközökkel bár -  de dolgozott.”
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Szóval úgy gondolták, a Népkör útban van, tehát meg kell semmisíteni. Az első kelle
metlenség, hogy a tervezett Jókai emlékünnepséget nem engedélyezte a hatóság. Pedig hát 
a Jókai ünnep végtére nem csak magyar ügy volt, hanem általános emberi kultúránknak 
az ügye, és az engedély megtagadása nem Jókai emlékének, hanem a Népkörnek szólt.

A soviniszta reakció új rohamra indult a gyönge jugoszláviai magyar kultúra el
len, ami nemcsak a becsületes magyarságnak szólt, de azokat is megalázta, akik kor
mánypárti magyaroknak vallották magukat.

A magyarság vezetői, a magyar sajtó mindent megtett, hogy ez a szégyenletes helyzet 
megszűnjön... Kérő szóval fordultak minden illetékeshez, minden szláv emberhez, aki
nek volt érzéke a kultúra szabad fejlődése iránt, és aki igyekezett tiszteletben tartani a 
régi szerb demokrácia hagyományait. „Nem nagy hatalom a Népkör, de nekünk kedves, 
és a magyarság szívéhez nőttek” - tette hozzá cikkében a Hírlap. Reménykedtek is a be
csületes magyarok, hogy a kérésük meghallgatásra talál, hiszen a magyarságnak nagyon 
fájna, ha elvennék tőle azt, amit nehezen, a maga erejéből teremtett...

A jugoszláviai magyarság, valamint az itt élő hivatásos színészek vágya az volt, 
hogy ha már akadályokat gördítenek az amatőrizmus elé, jó lenne, ha engedélyeznék 
a hivatásos magyar színházat. Hiszen Erdélyben két, Szlovenszkóban négy magyar 
társulat kapott működési engedélyt, és zavartalanul tartottak előadásokat. Persze ez a 
vágy csak hiú ábránd maradt, senki sem értette, miért, hiszen jugoszláv állampolgár
ságú színészekből könnyen lehetett volna összeállítani egy társulatot. Ezt az törekvést 
még a józanul gondolkodó szerb intelligencia is helyesnek tartotta. Sajnos azonban ez 
a régi Jugoszláviában nem valósulhatott meg.

A tilalom ideje alatt a Népkör együttesének vezetője épp Budapesten tartózkodott. 
Az ottani sajtóban egy cikk jelent meg, amely újabb reményt ébresztett a magyar szín
ház kérdésében. Ugyanis ebben az időben zajlott le Berlinben a nemzetközi színész
kongresszus, amelyen a világ majdnem valamennyi állama képviseltette magát. Ezen 
a kongresszuson a jugoszláv színészegyesületek képviselői is részt vettek, és a küldöt
tek között foglalt helyet a magyar színészszövetség megbízottja is. A rövid berlini je
lentés arról is megemlékezett, hogy a magyar és jugoszláv delegátusok között bizonyos 
megbeszélések folytak. Ezek a tárgyalások azt célozták meg, hogy a Jugoszláv Színé
szek Szövetsége vigye keresztül kormányánál a magyar színtársulat engedélyezését, 
valamit azt, hogy magyarországi művészek turnékat rendezhessenek Jugoszláviában.

A Népkör társulatvezetője a bővebb tájékozódás érdekében felkereste dr. Molnár 
Dezsőt, a budapesti színészszövetség elnökét, akit megkért, adjon felvilágosítást a két 
ország delegációjának megbeszéléseiről. Az elnök készségesen tett eleget a kérésnek, és 
a többi között körülbelül ezeket mondta: „A hivatalos konferencia után összeültem a 
jugoszláv delegátus urakkal, hogy megbeszéljük a két államot közvetlen érintő kérdése
ket. Megjegyzem, hogy mindkét nagy jugoszláv szövetség - a szerb és a horvát is -  kép
viselve volt a kongresszuson. Legfőbb célom az volt, hogy a magyar hivatásos színtársu
lat engedélyezését érjem el, és azt is, hogy művészeink engedélyt kapjanak jugoszláviai 
turnékra. Rámutattam arra, hogy Csehszlovákia és Románia engedélyezte a magyar 
színtársulatok működését, valamint a vendégjátékokat is. Nem indokolt tehát, hogy az 
általában liberális érzelmű Jugoszlávia mereven elzárkózik a koncessziók megadásától. 
A két vezető delegátus nagy figyelemmel hallgatta előterjesztésemet, és egybehangzóan
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kijelentették, hogy odahaza mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a kormány ve
gye revízió alá ezt a kérdést. ígérték, hogy a két szövetség - a szerb és a horvát - a maga 
erkölcsi súlyával keresztül viszi, hogy ezek a kívánságok mielőbb honoráltassanak” - 
fejezte be nyilatkozatát dr. Molnár Dezső elnök.

A régi Jugoszláv viszonyokra még emlékező generáció tudja, hogy ezekből az ígé
retekből, vagyis próbálkozásokból semmi sem valósult meg. Ha figyelembe vesszük 
Szabadka város akkori képviselőjének, dr. Radoničnak a nyilatkozatát és megígért köz
benjárását, láthatjuk, hogy csupán annyit ért el, hogy megígérték a műkedvelő előadá
sok engedélyezését, de a szabadkai rendőrség az engedélyek kiadását megnehezítette, és 
közölte a Népkör, valamint más műkedvelő társulatok vezetőivel, hogy minden egyes 
előadásra külön miniszteri engedélyt kell kérniük. A szabadkai egyesületek - köztük 
a Népkör is - kérvénnyel fordultak a belügyminisztériumhoz, amelytől kérték, hogy 
a folyó szezonra előzetesen adjon játszási engedélyt. A kérvényt a minisztérium meg
küldte a közoktatásügyi minisztériumnak, amely véleményét megküldte a belügymi
nisztériumnak. A közoktatásügyi minisztérium elvben semmi kifogást nem emelt a 
magyar műkedvelő társaságok, így a Népkör működése ellen sem, csupán azt kötötte ki, 
hogy minden előadásra szánt magyar darabot előzetesen mutassanak be a közoktatás- 
ügyi minisztérium művészeti osztályának. Ez az utasítás nem jelentett mást, minthogy 
a véleményezés és engedély megérkezéséig nem kezdhetik meg a darab próbáit, és egy 
idényben - ilyen követelmények mellett - legfeljebb két darabot játszhattak volna. Az 
egyesületek - így a Népkör is - mindent megmozgattak annak érdekében, hogy ezt az 
abszurd rendelkezést hatályon kívül helyeztessék. Mindennek következtében a Népkör 
több mint hat hónapig nem adhatott elő színdarabot.

Persze a helybeli magyarság türelmetlen volt. Miért nem láthat előadást? Nem lehe
tett külön-külön mindenkinek megmagyarázni a helyzetet.

Nánay Mihály, a Népkör választmányának szeniorja mozgalmat indított, járja ki 
a Népkör az engedélyezést, és az új épületben kezdjék el az eddigi áldozatokhoz és az 
épület impozáns voltához méltó kultúrmunkát. A magyar vezetők úgy határoztak, 
mindent megtesznek Nánay indítványának megvalósítása érdekében, és legközelebb 
egy bizottságot hívnak össze, amelynek feladata lesz meghatározni, hogy az engedély 
sikeres elintézése után milyen kultúrmunkába kezdjen a Népkör. Ennek a bizottság
nak a működését alig várta a helybeli magyarság, mint ahogy alig várta a kultúrmunka 
megkezdését is.

Valamennyire enyhülni kezdett a helyzet, mert a Rokkantsegélyző Alap felkérte a 
Népkört, tartson egy előadást a rokkantak javára. Az engedélyt megszerezték, és így 
került színre 1925. november 30-án Louis Verneuil: Masa pénzt keres című vígjátéka. 
A darab már bejárta az európai színpadokat, és hirdette az örök ifjú francia szellemes
séget.

A címszerepben Deutsch Janka kedves és közvetlen volt, de a többi szereplő, Szabó 
Márton, Garay Béla, Greschl József, Kiss Jenő, Suvajdžić Kajica és Vidákovics Gusztáv 
is hozzájárultak a sikerhez.

Az előadás után megtört a jég, feloldozták a tilalmat és a Népkör megkapta további 
kultúrmunkájához az engedélyt.
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A magyarság nagy örömmel fogadta a hírt, hiszen Szabadkán és egész Vajdaság
ban nagy volt a kultúra utáni igény, és voltak erős és nagy akaratú egyéniségek, akik 
tényleg dolgoztak is a kultúráért. Persze akadtak továbbra is nehézségeik, hiszen a 
szűklátókörű soviniszták nem szívesen nézték a magyarság lelkes megmozdulását.

A Népkör célja az volt, hogy a magyarság műveltségi szintjét emelje, hiszen az 
egész ország érdeke is az volt, hogy a kultúra erősödjék, izmosodjék. A kultúra fejlő
désében a Vajdaságnak nagy szerepe volt, hiszen az 1918-at megelőző évtizedekben a 
szerb irodalom bölcsője is a Vajdaságban ringott, a szerb irodalom nagyjai közül töb
ben a Vajdaságban éltek és dolgoztak. Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház művészei 
között is sok vajdasági volt. Másrészt, bizonyított tény volt, hogy a Vajdaságban élő 
magyarságnak és a német kisebbségnek a kulturális értékei az egész ország kulturális 
értékeit növelik. A szerbek közül ezt sokan meg is értették, sőt tudták, hogy ha a vaj
dasági magyarság és németség kultúrája fejlődik, intézményei megerősödnek, akkor 
az az egész ország javára, boldogulására válik, hiszen több polgára dolgozhat majd.

Fontos volt tehát kiharcolni, hogy a magyarság kulturális életet élhessen, mert 
e nélkül nincs haladás. Kultúra nélkül tespedés, álmos és lélektelen napszámos élet 
képzelhető csak el. Ezért igyekezett a magyarság Szabadkán mindenkit, akinek erő 
és tehetség adatott, bekapcsolni a kultúrmunkába, a kiválasztottak pedig szívesen 
vállalták a munkát, mert ez a kötelességteljesítés szent és nagy hivatást jelentett a 
számukra. Különösen ügyeltek arra, hogy a falvakat is segítsék, hogy ott is fejlődjék 
a kultúra, viszont a városokban ne következzék be visszaesés.

Ezek a szempontok irányították a Népkör Kultúrbizottságát, amikor minden 
hétre egy-egy kultúrestet tűzött ki, amelynek keretében ismeretterjesztő előadásokat 
tartottak, a zene- és énekkultúra egy-egy jelentős személyét hívták meg vendégsze
repelni, valamint a prózamondás hivatott képviselői jelentek meg a közönség előtt.

Hogy mindez megvalósuljon, nem kellett hozzá más, csak egy kevés jóakarat, egy 
kevés lelkesedés és egy kevés kötelességtudás, nemzetszeretet.

1926

Ennek a törekvésnek jegyében került közönség elé 1926. február 14-én az a Műso
ros est, amelyen dr. Szántó Gábor mondott bevezetőt. Pleszkovits Szilárdka, Raczkó 
Ilonka és Kladek Károly énekelt, Farkas László zongorakíséretében a dr. Kunetz- 
Frőlick-Pirnitzer-Lázár vonósnégyes adott elő zeneszámokat, majd Ruttkai Márta 
szavalt és végül az Iparos és polgári dalárda karénekeket adott elő Kovács Kornél 
vezényletével.

Két héttel később újabb Műsoros estet hirdetett a Népkör az alábbi műsorral: 
Rudics István (szerb ének), Vágó Rózsi (magándal), Gyenizse Ilus (Falusi kislány és 
Háromtól-hatig, magánjelenetek), Tossenberger Lujza (Májusi keringő), Turzay Má
tyás (Hej cigány), Kocsmár Lujza (szerb ének), Gyenizse Ilus (Heltai Jenő: A modell 
vers). Két egyfelvonásos: A 72-es őrház (Garay Béla, Deutsch Janka és Balázs István), 
valamint Zoro és Huru énekes játék, írta: Kővári Gyula (Beck Imre, Garay Béla, 
Tossenberger Lujza, Turzai Mátyás és Kiss Károly). Táncok: Landau Juliska. Zongo
rán kísért Garayné Pénzes Sári, rendezte: Garay Béla.
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A hosszabb kényszerszünet után egy kitűnő együttes alakult. A leégett, régi városi 
színház helyén új épület kezdett emelkedni. Közben folyt a vita: lesz-e benne magyar 
színház, lesz-e benne magyar előadás? Egyenlőre úgy tűnt: nem lesz. A Hírlap 1926. 
július 20-i számának szerkesztőségi cikke így írt erről:

„Hát jól van, nem lesz magyar színház. Ilyesmiről nem lehet vitatkozni, az erősebbel 
pedig pláné nem lehet vitatkozni, mert minden ilyen vita meddő volna. De az volt akkor 
a vélemény, csináljanak ám színházat, de ha nem lehet magyarul is játszani, hát magyar 
közönség sem lesz a színházban. Magyar közönséget igazán nem követelhetnek azok a 
városi színházba, akiknek az a véleményük, hogy a magyar szónak, dalnak nincsen helye 
a város színházában... Ha a magyar szónak nem jut hely, akkor a magyar közönségre 
sincsen szükség.

A magyar közönség komolyan, becsületesen szándékozott közeledni a szláv kultú
rához. Szüksége is volt erre a közeledésre, no meg tisztességes lojalitásból is így akart 
cselekedni. Ha pedig rövidlátók türelmetlenségből útját állják a magyar nyelven hirde
tett kultúrának, akkor később ne vádolják, se ne akarják a felelősséget a magyarokra 
hárítani, ha a magyarok nem járnak el az ottani előadásokra.”

Miután a szabadkai magyar közönséget közelről érintette a magyar színház engedé
lyezésének a kérdése, a lap munkatársa beszélgetést folytatott egy igen tekintélyes, mű
velt szláv vezető egyénnel, aki a beszélgetés folyamán - amely nyugodt mederben folyt 
- azt mondta:

Drámai színházat akarunk. A vajdasági közönséggel is meg akarjuk ismertetni a 
szláv drámai kultúrát. Ebből is látszik, hogy mi a szláv közönségre számítunk. A magya
rok megérthetik az operát, az operettet, de a drámát nem.

- No, és honnan akarják venni a közönséget? Hiszen a szabadkai szlávság zöme, a 
bunyevác, nem színházjáró.

- Ez igaz. Pedig mi éppen a bunyevácokra számítunk, nekünk éppen a bunyevácok 
kellenek. Az - ugyebár belátja - nem lehet feladatunk, hogy a magyarokat juttassuk szín
házhoz.

- Dehát hogyan jussunk mi magyarok színházhoz? Azt hiszem ön, mint kultúrember 
belátja, hogy nekünk magyaroknak is jogunk van a színházhoz.

-  Hogyne, hogyne... de ez tisztán az önök dolga. A magyarok ügye. Én például, ami
kor a színház újjáépítésének a tervéről tárgyaltunk, többször kifejtettem illetékes helyen, 
hogy a magyaroknak mindenféle kulturális lehetőséget meg kell adni.

- De hogyan? Mi magyarok azzal is megelégednénk, ha csak legalább három magyar 
előadást láthatnánk hetenként a színházban. Hiszen a régi szabadkai színházban is ját
szottak szerb színészek.

-  Tudom, a noviszádi, de nem minden évben. És nem drámákat, hanem operetteket. 
Mi drámai kultúrát akarunk. Erre áldozunk és erre nem szabad a pénzt sajnálni.

- No, és mi magyarok?
-  Hát... igen. Tudja, nekem rossz véleményem lenne a magyarokról, ha azt gondol

nám, hogy azért, mert nem kapnak engedélyt magyar színházra, elfelejtkeznek a kultúrá
jukról. Természetesen nem szabad magukat megakadályozni kulturális törekvéseikben.

- De uram, hiszen betiltották a műkedvelő előadásokat, nem engedélyezik a színhá
zunkat...
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Beszélgető társam mélyet szívott szivarjából, megrántotta a vállát, kezet nyújtott 
és így szólt:

- A viszontlátásra... majd ha legközelebb találkozunk, újra beszélgetünk a szín
házról...

- Arról a színházról amelybe nem engedik be a magyar szót, a magyar dalt?...
De erre már nem válaszolt...”
A magyarok továbbra is csak a Népkörben tarthattak előadásokat.
Július 11-én este valósággal szűknek bizonyult az egyesület hatalmas terme, amely 

minden szám után zengett a szűnni nem akaró tapstól, amit méltán megérdemelt 
minden szereplő.

Vágó Rózsika különösen a Garay házaspár által összeállított énekes életképben, 
A fonóban szól a nótában volt bájos, de nagy tapsot kapott szép énekéért is. Fellépett 
még: Turzay Mátyás, Csepregi Inci, Weisz Irén, Tossenberger Lujza, Kopunovics Pé
ter, Konrád Lujza, Greschl József, Deutsch József, Sztantics Antal, Sztipics Béla, Bauer 
Ferenc (tárogató), Simonyi Margit, Göncöl Vera, Pető Erzsi, Kiss Böske, Balázs P. Kál
mán, Varga Ilonka, Weithoffer Viktor, Nozdrovicky Elemér, Tamasi Béla, Kiss Ottó 
és Károly.

A műsoros estékre való felkészüléssel párhuzamosan szorgalmasan készült az 
együttes Fodor László: Dr. Szabó Juci című három felvonásos vígjátékára, amely július 
22-én került bemutatásra.

Fodor László vígjátéka körül annak idején nagy vita folyt. A Dr. Szabó Juci kétség
telenül nem volt „irodalmi érték”, de nem is annak írta a szerző. Pompásan felépített, 
a francia vígjátékok minden bájával megkent, mulatságos darab volt és vitathatatlanul 
az akkori idők legnagyobb sikerű magyar vígjátéka. Hogy világsiker volt, azt Európa 
minden nagyvárosában megtett fényes körútja bizonyította, és a tény, hogy eljutott 
még Szabadkára is. A közönség örömmel fogadta ezt a darabot.

A színjátszó csoport mindent megtett, hogy a tőle telhető legjobbat nyújtsa az elő
adásra már hónapok óta vágyódó magyar közönség számára, és hogy a hosszú tilalom 
után élvezetes darabot mutasson be.

„Kellemes meglepetésként hatott a címszerepben Reitter Ilonka, aki eddig csak 
operett szerepekben mutatta meg tudását. Most azonban a jó színésznő minden eré
nyéről tanúságot tett „ -  írta a Bácsmegyei Napló kritikusa a lap július 22-én megjelent 
számában, majd így folytatta: „Bájos és temperamentumos volt a másik női fősze
repben Gyenizse Ilus, valamint derűs és szimpatikus alakot formált Deutsch Janka 
a keresztmama szerepéből. Weisz Ferenc (Bubus) egy komikus figurát ruházott fel 
egyéniségének minden groteszkségével, Garay Béla Kuthy Bálint szerepében mindvé
gig kitűnő alakítást nyújtott. Kisebb szerepeikben kiválót produkáltak: Garayné Pén
zes Sári, Böske szerepében, Kőszegi Pál Kerekes professzor alakját rajzolta meg találó 
vonásokkal, míg Engst János egy pincért alakított” - fejezte be cikkét a hírlapíró.

A Népkör a fullasztó meleg ellenére zsúfolásig megtelt, és így az előadás szép ösz- 
szeget biztosított az árvízkárosultaknak. A kitűnő előadást gyakran szakították meg 
a nyíltszíni tapsok.

Az augusztusi Kabarén ismét szűknek bizonyult az egyesület hatalmas terme. 
Mindenki ott akart lenni, ami élő bizonyítéka volt a közönség kiéhezettségének és
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annak, hogy mennyire szerette és becsülte a Népkör színjátszóit. A műsor sok vidám
ságot nyújtott, zenét, táncot, prózát, és a szereplők valamennyien tudásuk legjavát 
adták. A szereplők között voltak már újak is, akik közé tartozott Kopunovics Péter, 
aki elsőnek állott a függöny elé és kellemes hangján elénekelte a Siciliano-t a Paraszt
becsület című operából, másodszor pedig Leoncavallótól a Tavasz ébredését adta elő. 
Kőváry Gyula: Színésznépnél szolgálok című kis tréfáját a Garay házaspár játszotta 
sok humorral, az Egészséges beteg című tréfát Sztantics Antal, Sztipics Béla és Balog 
István adták elő szláv nyelven, szűnni nem akaró taps kíséretében. Thurzai Mátyás 
szép tenorján nagy hatással énekelte a Carmenból a Virágdalt és egy Lajthay-műdalt. 
A villamos házasság című blüettben Thurzay, Garay és Kocsmár Lujza szereztek vi
dám perceket.

A fonóban szól a nóta címen Garayék kedves és nagyszerű összeállítással lenyűgöző
en meglepő életképet varázsoltak a színpadra. A kis darabnak sem nevezhető egyveleg
ben Vágó Rózsika, Csepregi Inci, Simonyi Margit, Tossenberger Lujza, Göncöl Vera, Pető 
Erzsi, Kiss Bözsi, Varga Ilonka, Kopunovics Péter, Thurzai Mátyás, Weithoffer Viktor, 
Balázs Piri Kálmán, Nozdrovitzky Elemér, Kiss Ottó és Károly, valamint Tamasy Imre 
szerepeltek. A főszerep azonban a zongorát virtuózán kísérő Garayné Pénzes Sárit és a 
színfalak mögött tárogató szólót játszó Beuer Ferencet illeti. Tossenberger Lujza kedves 
szólója, Vágó Rózsika és Thurzai Mátyás ének-kettőse után Weisz Irén énekelt nagyon 
szépen és ízlésesen, majd Csepregi Inci mutatkozott be két szépen előadott chansonnal. 
Majd színre került a Samu című bohózat, a címszerepben Deutsch Józseffel, aki Greschl 
Józseffel, Pető Erzsivel és Garay Bélával adta elő a darabot.

A vezetőség belátta, hogy nem lehet már halogatni a nagyobb, megfelelő színpad 
felépítését, ami sokban segítené az előadások színvonalasabb kivitelezését.

Összeült tehát a választmány és az elnök, Nojcsek Géza azt ajánlotta, hogy még az 
évben kezdjenek az építkezéshez.

Újabb előadást ajánlott fel a Népkör az árvízkárosultak javára. Ezúttal szeptember 
12-én rendeztek Vidám estet, amelyen Bauer Ferenc szívhez szóló, édesbús magyar 
népdalokat adott elő tárogatóján. Újak voltak még: Szkenderovics Bözsi, Nagy Pál, 
Nozdrovitzky Elemér, Lindner Ágoston, Hajvert László, Mannheim Károly, Tamasy 
Béla, Balázs Piri Kálmán és Szabó Batancs Istvánné, aki Barsy Ily zongorakísérete 
mellett énekelt néhány komoly áriát. A műsor keretében Horváth Manci és Víg Lili 
előadták Farkas Frigyes: Régi dal című verses játékát, amely nagy sikert aratott. A 
vidám jelenetek közül Török Rezső: Erzsi, Zágon István: Szegény Jani, Herceg Ferenc: 
Violante és a bíró, Karinthy Frigyes: Visszakérem az iskolapénzt és Guthy Soma: Au
diencia című darabjait adták elő.

Októberben színvonalas Kultúrestre került sor, amelynek keretében Havas Károly 
neves újságíró tartott előadást a Modern újságírásról, majd Strasser Magda zongorá
zott és a Polgári és Munkás dalárda énekelt Kovács Kornél vezényletével. Színre került 
a Vera Mircseva dráma. A szereplők a Népkör ismert színészei és műkedvelői voltak.

Még ugyanebben a hónapban bemutatták Drégely Gábor szellemes és minden fri- 
volitástól mentes vígjátékát, A kisasszony férje című művét, amelyet Farkasné Gábos 
Nelly, volt színművésznő, a Városi Zenede énektanárnője rendezett. Az ismert szerep
lőkön kívül fellépett Mayer Béla. Különösen nagy sikert arattak az énekbetétek.
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A következő héten került színre Farkas Imre bájos daljátéka, Az iglói diákok, ame
lyet Szabó Márton rendezett. Zsúfolt ház nézte végig ezt a kedves darabot, amelyet az 
itt megforduló színházak és műkedvelők az évek során legalább 60-70-szer adtak elő. 
De ez nem fontos, csak az, hogy az előadás minden várakozást felülmúlt - az újságok 
kritikusai szerint. A szereplők mindent megtettek azért, hogy jó előadás szülessen. Az 
új szereplők közül meg kell említeni Nagy Pált, Kozma Gyulát, Kókay Dezsőt, Sztipics 
Bélát, Kocsmár Ferencet, Szedlák Lajost, Mamuzsits Istvánt, Fehérváry Lajost, Kiss 
Jenőt - akik a Legényegyletből jöttek át és vetélkedtek, melyikük lesz jobb. A közönség 
a harsogó kacagástól alig értette meg a darab érzékeny mondandóját, bár kénytelen
kelletlen alkalmazkodnia kellett a mű változatos, de mindig bájos hangulatához.

A hosszú tilalom után még mindig akadt munka a szervezés terén. Ebben igen 
aktívan részt vett és nagy segítséget nyújtott Kunszabó Dezső, a Népkör háznagya.

A november 2-án megtartott Vidám estén a már ismert szereplőkön kívül új arco
kat is lehetett látni: Hollósy Erzsiké, a bájos naiva az est egyik kellemes meglepetése 
volt, csakúgy Schlesinger Ily éneke. Általa egy új és értékes tehetséggel gazdagodott 
az együttes. Mezzoszopránja tisztán és széles skálán csengett, szöveg kiejtése és jó elő
adási módja képzett énekesnőre vallott. Üjak voltak még: Pércsics Erzsi, Szárics Gizi, 
Simonyi Baba és Kiss Erzsi.

November 6-án mutatta be az együttes Zerkovitz Béla és Busfekete László mulat
ságos operettjét, a Nóta végét A női főszerepben Reitter Ilonka intelligens játékról és 
kitűnő énektudásról tanúskodott. A darab többi szereplői a Népkör ismert tagjaiból 
sorakoztak fel a siker érdekében. A közönség szűnni nem akaró tapssal jutalmazta 
a darab jól ismert színészeit és műkedvelőit. Üj szereplő volt ebben az előadásban a 
tehetséges Weisz Irénke, aki a legényegyleti előadások üdvöskéjeként lopta be magát 
a közönség szívébe. Rajta kívül még fellépett: Koncz Dániel, Drahota Ferenc és Béres 
Mihály.

November 16-án a Népkör vezetősége a műkedvelő gárda ünneplésére ismerkedési 
esttel egybekötött társasvacsorát rendezett. Szántó Róbert, a vigalmi bizottság elnöke 
nagyhatású beszédben méltatta a műkedvelés jelentőségét. Felszólalt még Kunszabó 
Dezső, a pénzügyek intézője is. A társaság kitűnő hangulatban szórakozott a hajnali 
órákig.

November 18-án a műkedvelő együttes az Iparos Betegsegélyző javára sikeres 
Kabarét rendezett, amelyen színre kerültek: Fodor László Katalin-Szenes Béla: Az 
alvó oroszlán című vígjátékai, valamint Pfaunstein Pfefferné: Comp című bohózata. 
Az est szereplői voltak: Reitter Ilonka, Tőke Baba, Balázs Janka, Grósz Joli, Weisz 
Ferenc (Bubus), Suvajdžić Kajica, Boros Miklós, Kőszegi Pál, Blumenberg Magda és 
Turmayer Ida. Az estet Garay Béla rendezte.

A következő bemutató még ugyanebben a hónapban a Csókvásár című Zerkovitz- 
operett volt. Ez volt az első revü jellegű operett a társaság műsorán, amelynek fősze
repeit az ismert és közkedvelt szereplők alakították. Ugyanezen az estén került színre 
Vándor Kálmán egyfelvonásos színműve, az Özvegy Varga Ábrisné is. Mindkét darab 
sikert aratott.

November 25-én újabb Kultúrest zajlott a Népkörben, amelynek gazdag műsorát 
telt ház hallgatta végig.
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„A műsor legerősebb két száma a vonósnégyes és a kis ifj. Szegedy Sándor hegedű- 
művész játéka volt. A vonósnégyes Mozart Kleine Nachtmusikjit adta elő tökéletes pre
cizitással és nagyszerű átérzéssel. Ifj. Szegedy Sándor, akit Garayné Pénzes Sári kísért 
zongorán, kiforrott művésze hangszerének. Bámulatos technikája, mély és zengő tónu
sa, zenei intellektusa garancia arra, hogy a fiatal művész szép út előtt áll” - írta a Hírlap 
1926. november 26-i számában Arányi Jenő, majd így folytatta: „A közönség alig tudott 
betelni elragadóan szép játékával. Ezután Garay Béla szavalt nagy hatással, és Mészáros 
Ádámné igen szépen énekelt Barsy Ily zongorakísérete mellett.

A műsor második részét Havas Károly előadása vezette be. Ady Endrének egy versét 
Kopunovics Péter énekelte nagy átérzéssel. Tolnay János Petőfinek és Kis Menyhértnek 
egy-egy költeményét mondta el igen szépen és nagy sikerrel. A sátán maszkja című drá
mai egyfelvonásost Deutsch Janka és Garay Béla művészi játéka vitte sikerre.

Külön kell megemlékezni a Munkásdalárda által előadott énekszámokról. Tökéletes 
betanításban, nagyszerű tudással adtak elő egy szláv dalt és Gaál Ferencnek több örök
szépségű szerzeményét.

A Népkör kultúrestjén, mindent egybevetve olyan gazdag és művészi programot ad
tak, amilyenben ritkán van része a szabadkai közönségnek” - fejezte be a beszámolóját 
a Hírlap munkatársa.

A hivatásos magyar színház kérdése állandóan a felszínen volt. Most, amikor már 
közeledett a leégett színház újjáépítésének befejezése, a Hírlap munkatársa felkereste a 
város alpolgármesterét, aki kijelentette, hogy a város azon van, hogy jó és állandó szín
házi együttest biztosítson. Arra a kérdésre, miképpen gondolják a magyar előadásokat 
biztosítani, az alpolgármester így válaszolt:

„A magyar színészeknek szervezkedniük kellene, hogy együttesen és egy társulat
ban álljanak elő kívánságaikkal (?).

Persze ez is csak afféle szép szavak sorozata volt. Nem lett a hivatásos magyar szín
házból 23 éven át semmi.” (Hírlap, 1926. XI. 27.)

Vajdaság meddő talaján nagyon kevés irodalmi kalász termett. Nem volt még ma
gyar irodalmi folyóirat, nem volt hivatásos magyar színház és írók sem voltak, akik 
színpadi műveket írtak volna. Ebben a nagy nincstelenségben nagy figyelmet kellett 
fordítani minden kísérletezőre, aki bátran és önzetlenül akart valamit teremteni ezen 
az áldatlan ugaron.

A közömbösség elleni szélmalomharcnak kevés olyan lelkes és bátor harcosa volt, 
mint amilyen Szántó Róbert evangélikus lelkész. Egy pillanatig sem volt tétlen, állan
dóan dolgozott, mindig akart valamit. Hite, törhetetlen akarata mellett úgyszólván má
sodrangú kérdés volt nála, hogy sikerül-e mindaz, amihez hozzáfog, hogy lesz-e ereje 
minden tervének véghezviteléhez, valóra váltásához. Feltétlenül megbecsülést érdemlő 
kultúrharcos volt, aki megkísérelte a lehetetlent is, és sohasem ismert akadályokat.

Verseskötetei és novelláskönyvei után három egyfelvonásossal lépett a szabadkai 
közönség elé. A „helyi szerző” régi, kedélyes fogalma most mást jelentett, más színezetet 
kapott az irodalmi és művészi elszigeteltség és magárahagyottság improduktív korsza
kában, ezért feltétlen eseményt jelentett a Népkörben bemutatott három egyfelvonáso- 
sa. De idézem a Bácsmegyei Napló 1926. december 2-án megjelent számából a cikket:
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feltétlen eseményt jelent Szántó Róbert három egyfelvonásosa, melyeket a csü
törtök esti Kamara estjén mutatott be a Népkör színtársulata... Ámulni lehet azon a 
bátorságon, amellyel Szántó Róbert vállalni merte a kockázatot, hogy műkedvelők
kel hozza színre történeti színjátékait... De Szántó Róbert hite és akarata nem ismert 
akadályokat és ebben inkább talán neki van igaza, mint azoknak, akik a semmittevés 
kényelmébe menekülnek a fáradságos és babért csak ritkán termő munka elől... A 
három egyfelvonásos címei: Mária Magdolna, A király bűne, Az utolsó óra... Ügy tud
juk, mindhárom egy nemrégen lezajlott egyházi ünnepre készült... Az egyfelvonáso- 
sok szereplői derekas munkát végeztek: Deutsch Janka, Jurics Mariska, Hölzl Róbert, 
Mannheim Károly, Lindner Ágoston és a rendező, Garay Béla, aki mindhárom darab
ban más és más jellemű alakításban lépett fel ”

A darabok közötti szünetekben Szántó Róbert két verset adott elő finom átéléssel, 
Raczkó Ilonka pedig szépen énekelt Fehér Ödön és ifj. Szegedy Sándor alkalmazkodó 
kíséretében, majd Tolnay Jánosné szép mezzoszopránjával három operaáriát adott elő 
Garayné Pénzes Sári zongorakíséretében.

Már tradíció volt az egyesületben, hogy a Mikulás-napot mindig valami vidám
sággal ünnepük, és ezt a közönség is mindig szívesen megnézte. A Vígjáték-esten 
olyan változatos műsort adtak, ami meglepetés számba ment. Schlesinger Ily énekszá
mokat adott elő, pompás hanganyagáról és nagyszerű énekes tudásáról téve tanúsá
got. A másik színfolt Hollósy Erzsiké volt, akinek koloratúrája meglepte a közönséget. 
Az énekeket Garayné Pénzes Sári tanította be és kísérte művészein. A műsor egyéb 
számaiban a már ismert szereplők csillantották fel tehetségeiket.

A már jól ismert szereplőgárda december elején a Titok című énekes népszínművet 
mutatta be.

Mikszáth Kálmán egyik legszebb novelláját, az Eladó birtok címűt dolgozta át a 
szövegíró, Harsányi Zsolt operetté, amelyhez Fráter Lóránd írt fülbemászó zenét, és 
ez nagyban emelte az átdolgozás értékét. Az operett címe Akácfavirág lett.

A Bácsmegyei Napló 1926. december 27-i számában így írt az előadásról:
„Az előadás -  minden túlzás nélkül állítjuk - elsőrendű volt és a közönség tel

jes lélekkel élvezte. Szabó Várhegyi János kabinetalakítást nyújtott az öreg Körmőczy 
szerepében, de méltó partnere volt Kókay Dezső, aki Marjánszky Mihályt játszotta 
kellemes baritonján énekelve. Megnyerő, emberi volt, énekszámai szívbemarkolók. 
Mannheim Károly a tönkrement Torpányi szerepében nyújtott jót, míg Vágó Rózsika 
külön fejezetet érdemel kedvességével, kifogástalan énekével.

A csöpp Garay Liliké Plange úr árváját, - akit egyébként édesapja, Garay Béla alakí
tott - az anya nélkül nevelkedő és piciny korában már elkamaszodó Micut adta bájosan, 
kedves közvetlenséggel, bátran. A kis piros frakkos emberke minden nézőnek a szívét 
meghódította és sokan így sóhajtottak fel a nézőtéren: Színészvér, az apja lánya...”

Vagy ötven szereplő mozgott a Népkör nem nagy színpadán és örömmel állapítja 
meg a krónikás, hogy „kasszasikeres” darabot tűztek műsorra.

Az előadásban közreműködött még: Balázs Janka, Mannheim Károly, Égető Julis
ka, Vágó Ilonka, Virág János, Raczkó Gyula, Rittay László, Felár István, Kiss József, 
Toldi Ilus, Kis Ottó, Angyal Pál, Martinkovics József, Knézy Ilona, Bihari Piroska, 
Kiss Ida, Simonyi Zsigmond, Fehér Manci, Árvái István, Sziveri István.
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Az évet Műsoros szilveszteri esttel zárták a Népkörben. Az előadás nemcsak er
kölcsi, hanem anyagi sikert is hozott. Színre kerültek a Parasztfurfang, a Mézeshe
tek után, valamint a Nadrág című tréfák. Farkas Frigyes újesztendei prológjának is,
- amelyet Tőke Baba mondott el -  nagy sikere volt.

1927

Az új esztendőben január 6-án került bemutatóra Szabó Márton rendezésében a 
Juhászlegény, szegény juhászlegény című operett a Népkör törzsgárdájának felléptével. 
A sikeres operett több mint tíz előadás ért meg, de már a bemutatót követő napokban 
kész volt az új darab, amelyet Mikszáth Kálmán Noszthyfiú esete Tóth Marival című 
regényéből Harsányi Zsolt dramatizált, s amelyet nagy érdeklődéssel várt a közönség. 
Annál is inkább, mivel alig három héttel előbb mutatta be a pesti Vígszínház. A vára
kozást nem követte csalódás, a Népkör színpadán olyan rendezésben és olyan szerep- 
osztásban került a szabadkai közönség elé, ami igazi sikerhez vezetett. A Bácsmegyei 
Napló január 8-i számában a szereplők teljesítményét értékelve ezeket írta:

„Mamuzsich István Kopereczkyje természetes és jellemfestő alakítás volt, Garay 
is kitűnően adta Noszthy Ferit. Alakítása élettel mintázott. Sztipics Béla kabinetala
kítást nyújtott, mint Bubenyik. Balázs István, Várhegyi János, Árvái István, Kocsmár 
Lujza megérdemelten arattak sikert. Pálfi Margit kedves, bájos Tóth Mari, epizódsze
repében elragadó jelenség volt Garayné Pénzes Sári, valamint kitűnő, kiforrott alakí
tást nyújtott Balázs Janka is. Meleghangú és melegszívű Tóthné volt.

A popmás jelmezek és teljesen stílszerű díszletek is ünnepi jelleget adtak az es
tének, amely olyan minuciózus rendezésben került a közönség elé, amilyent város
unkban ritkán lehet látni. A közönség szíve szerint értékelte a lelkesedést és munkát, 
amellyel az együttes erre az előadásra készült, és az őszinte öröm tapsával köszönte 
meg a szép munkát” -  írta a kritikus.

A darabot a városban 14-szer játszották, de számos vidéki vendégjátékra is sor 
került.

Az újjáépített szabadkai színházat 1927. január 11-én ünnepélyes keretek között 
nyitották meg.

„Tizenkét esztendeig nem volt színháza Szuboticának” - írta a Hírlap szerkesztője
- „amely a színházégés előtt évtizedekig egyik legjelentősebb központja volt a szerb 
és magyar színházi kultúrának. Tizenkét évig meredeztek égnek szomorú szemrehá
nyással a szuboticai kultúr templom kormos romjai, amíg végre háborús és forradal
mas nyomorúságok után erélyes és kultúrszerető emberek kerültek a város élére, akik 
munkával, áldozattal, munkára serkentéssel, minden illetékes hely megmozgatásával 
újra felépítették, szebbre, nagyobbra építették a szuboticai színházat.”

„Öröm és büszkeség mindannyiunknak a színház” - folytatta a cikkíró. - „Új haj
léka a kultúrának, új erőssége a művészetnek, új bizonysága a város magasabb rendű 
életének.”

Majd a közoktatásügyi minisztérium szépművészeti osztálya főnökének beszédé
ből idéz a Hírlap, aki többek között ezt mondta:
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„Remélem, hogy a városban annyira teljes már a harmónia, hogy az új színház
ban, a múzsák új hajlékában a nemzetiségi kisebbségek is megtalálják művészi vágyaik 
kielégítését”...

Mintha ezekre a szavakra válaszolt volna az újságíró, így folytatta cikkét:
„Ezeket a szavakat jelmondatul szeretnénk vésetni a színház homlokára, mert a kul

túra egy és oszthatatlan közkincs. Mi tiszta szívből örülünk az új kultúrtemplomnak, 
de örömünk akkor lesz teljes, akkor lesz messzeújongó, ha a megnyitón mondott szavak 
ragyogó valósággá válnak, ha a szuboticai színházban, a város új büszkeségében, a város 
dicsőségére helyet kap a magyar szó, a magyar zene, a magyar színházi kultúra is”...

Majd a város polgármestere, Dragoslav Đorđević mondta el avató beszédét és a 
közönség feszült figyelemmel hallgatta:

„A művészet azok számára, akik teremtik, a művészek számára, nem puszta játék, 
hanem mélységes, fájdalmas, kínzó és keserű szükségesség, hogy térben és időben 
objektiválják azt, ami lelkűkben viharzik, vérükben forr, lángol, nyugtalanít és kife
jezést keres”.

Majd így folytatta:
„Enyhelye a művészet a megverteknek, a megbántottaknak, az élet kiábrándultja

inak, mert feledtet, és új örömmel, új melegséggel fűti a megvérzett szíveket. Szüksége 
van a művészetre minden normális emberi lénynek...” -  és még sok ilyen és ehhez ha
sonló szép szavakat mondott a polgármester úr, azonban abból, hogy a nemzetiségek, 
a magyarok magyarul szólalhassanak meg az új színházban - nem lett semmi.

A beszédek után a belgrádi operaház Rimszkij Korszakov Cári menyasszony című 
operáját mutatta be.

Igen, az új színházat felavatták, és ekkor újra felmerült a kérdés az itt élő ma
gyarságban: vajon mikor kapnak a magyarok színházat? Félmillió magyar élt a régi 
Jugoszláviában, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság területén. De színházuk nem volt. 
Azt a Népkör igyekezett helyettesíteni, mint a magyarság nem hivatalos színháza az 
évenként helyben adott 60-70 és a vidéken játszott 50-60 előadással. Bár sok buzga
lommal és lelkesedéssel dolgozott mind a Népkör, mind pedig a városok műkedvelő 
csoportjai is, de a legjobb akarattal sem lehetett ezt teljességgel színházkultúrának 
tekinteni. Pedig az itt élő magyarság is áhítozott a magyar szó, a magyar dal, a magyar 
zene után. És igazán kevésbe tellett volna ezt az igényét és vágyát kielégíteni.

Nem volt rá mód.
Hiába hangsúlyozták a becsületesen gondolkozó újvidéki szerbek, a „szerb Athén” 

kultúrájának reprezentánsai, hogy a magyarságot honorálni kell azért, hogy a ma
gyar uralom idején az újvidéki szerb színház állami és városi szubvenciót kapott. Most 
mégis akadályt gördítettek a magyar színházkultúra kiépítése elé. Hiába készült el a 
szabadkai modern színház, amelynek építési költségeihez a magyar polgárok adóját is 
felhasználták, nem volt remény arra, hogy ebben a díszes épületben - ha csak vendég
ként is - hajlékra leljen a magyar színház. Miért volt ez a különös ellenszenv? Miért volt 
tilos itt, Vajdaságban az, ami egészen természetes volt Erdélyben és Szlovenszkóban. 
Erdélyben tizenegy, Szlovenszkóban négy magyar színház működött.

Tehát minden maradt úgy, ahogy volt. A Népkör gárdája továbbra is nagy lendü
lettel dolgozott, és igyekezett Szabadkán kívül is vendégszerepelni.
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Újra Kultúrest következett, amelynek fő előadója dr. Műnk Arthúr közismert or
vos volt, aki egészségügyi előadást tartott. Szegedy Sándor hegedűkoncerttel, Szabó 
Batancs Istvánné énekszámokkal lépett fel. A zongorakíséretet Barsy Ily és Szárics 
Giziké adták. Zsúfolt nézőtér várta a színvonalas előadást.

Közben a törzsgárda Farsangi estre készült, amelyet 1927. január 16-án vittek szín
re. A vidám műsorban Orbók Attila: A lutri, Balassa Emil: A gimnáziumi talány, Nóti 
Károly: Oroszlánszelídítő, Pajzs Elemér: A szellem, Karinthy Frigyes: Ugyanaz férfiban 
és Török Rezső: Krumplikapálás című egyfelvonásosai váltottak ki szívből jövő ka
cagást a nézőkből. A szünetekben a Népkör újonnan alakított zenekara szórakoztató 
zenét játszott.

Közben a Legényegylet műkedvelő csoportja és annak vezetőség között súlyos 
és elháríthatatlan nézeteltérések támadtak. A műkedvelők ott is hagyták a Legény- 
egyletet és testületileg átléptek a Népkör gárdájába. Első bemutatójuk Koncz Dániel 
rendező irányítása mellett Erdélyi Mihály-Neumann Ferenc: Hazudik a muzsikaszó 
című operettje volt. Az énekeket a tehetséges fiatal Wolfenstein Géza tanította be és ő 
vezényelte a zenekart is. A Hírlap 1927. február 28-i számában megemlékezik a bemu
tatóról és megállapítja, hogy: „...teljes siker jegyében zajlott le ez az előadás és méltán 
sorolható azok mellé, amelyek a szabadkai műkedvelő színjátszást már az egész Vaj
daságban ismertté és különleges elbírálás alá tartozóvá tették”... Majd így folytatja a 
cikkíró:

„Jót a darabról sokat mondani nem lehet. Szabványos operett, néhány kitűnő slá
gerszámmal és általában kellemes fülbemászó muzsikával. Az előadás két főerőssége 
Fehérváry Márta és Koncz Dániel volt. Ötletesek, ügyesek, mindig stílszerűek és a 
közönség minden megjelenésüket lelkes tapsokkal ünnepelte. Pukec Ilonka nagyon 
bájos és föltűnően intelligens játékot nyújtott. Kellő vezetés mellett és komoly tanul
mányokkal a műkedvelés vonalán messze túlemelkedhetne. Üj ember volt Salamon 
József is, akinek kellemes orgánuma és ügyes játéka sok reményre jogosít.”

Az egyesület működésének hosszabb ideig tartó betiltása akadályozta meg a szí
ni együttest, hogy - bár kissé megkésve -  de megünnepelje a nagy mesemondó, Jó
kai Mór születésének százéves évfordulóját. így az utólag megszerzett engedéllyel az 
együttes azonnal hozzáfogott az Aranyember színpadi próbáihoz. Mindenekelőtt meg 
kellett küzdeniük a hét felvonás hosszúságával, egy rég letűnt kor elhervadt roman
tikájával, a múlt század dagályos, finomkodó nyelvezetével, az ötperces monológok 
vontatottságával.

A Napló 1927. március 5-én megjelent számában a kritikus így emlékezett meg az 
előadásról:

„A szereplők ambícióval, szorgalmasan készültek a darab előadására és néhányan 
valóban egészen elsőrangú munkát végeztek. A rendezés nehéz munkája és a cím
szerep, Tímár Mihály szerepe Garay Béla feladata volt, rajta kívül Mamuzsich István 
alakítása volt elsőrangú, aki Krisztyán Tódor szerepét nagyszerűen formálta meg. 
Mellette Pálfi Margitot kell kiemelni, aki az utóbbi időben rendkívül előnyösen fej
lődött. Noémija, kedves, élethű alakítás volt. Garay Béla (Tímár) nagy tudása főleg a 
monológoknál domborodott ki, amelyek hosszúságát sikerült elfelejtetnie. Deutsch 
Janka (Athalia) ismét tanúságát adta kitűnő képességének és pompásan játszott Vár
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hegyi János (Brazovics) is. Pár szavas szerepükben nagy sikert arattak Virág János és 
Csányi Lajos (csempészek). Jurics Mariska, Weszely Margit, Toldy Rózsi, Nagy Pál, 
Szedlák Lajos és Balázs István nagy igyekezettel játszottak.”

Pár nappal később az együttes könnyebb fajsúlyú darabot tűzött a műsorára. Be
mutatták Szenes Béla neves pesti író Az olasz asszony című könnyed vígjátékát.

A becskereki műkedvelés kiváló tagja, Engel Margit vendégszerepeit a női fősze
repben és a kritika nem győzte eléggé méltatni művészien megoldott játékát. Alakítá
sáról, színészi tehetségéről a legkomolyabb méltatások jelentek meg a napi sajtóban, 
melyek közül idézzük a Napló 1927. március 5-i számában megjelent méltatást, ahol 
többek között így emlékeznek meg róla:

”...művészi élmény volt minden hangja és mozdulata. Illúziót keltő nagyszerű 
megjelenése, a színpadon való otthonos mozgása, meleg hangja teljesen feledtette, 
hogy műkedvelő előadást látunk. Garay Béla is egyik legjobb alakítását adta Szentpál 
Tamás szerepében. Megnyerő, férfias, elegáns megjelenése, éppúgy, mint intelligens, 
minden árnyalatot nagyszerűen kiaknázó játéka nagy sikert biztosított számára. 
Mannheim Károly, akit ügyes műkedvelőnek ismerünk, nem való az amoroso sze
repkörre. Deutsch Janka és Hölzl Róbert egy házaspár kitűnő karikatúráját hozta 
színpadra és Várhegyi János szintén ügyes figurát formált szerepéből. Halasi Juci és 
Árendás Istvánné megfelelő volt kis szerepében ”

De meg kell említeni, hogy mind a közönség, mind pedig a sajtó igen dicsérte a 
tetszetős díszletek tervezőjét és egyben festőjét, Bujdosó Lajost.

A korabeli sajtó „szomorú eltévelyedésnek” tartotta, hogy a Népkör együttese 
színre vitte Paul és Franz Schönthan bohózatát, a Szabin nők elrablását. A kritikus 
úgy vélte, hogy „ilyen darab bemutatása céltalan és értelmetlen valami és ez csak biz
tos kudarchoz vezethet.”

Ezzel kezdte a Hírlap 1927. április 7-én az előadásról a beszámolóját, azonban 
őszintén bevallotta és megírta:

„Tévedni emberi dolog, mert egyik ember ezt gondolja, a másik azt, mindenesetre 
a közönség nem volt ezen a véleményen és rengeteget kacagott ezen az elavult’ vígjá
tékon” - írta a kritikus.

Hadd jegyezzük meg, hogy ezt a darabot még ma is játsszák, nemrégen szerepelt a 
szabadkai Népszínház Magyar Társulatának repertoárján. De térjünk vissza a Hírlap 
cikkére, amelyben a továbbiakban ezt írta a krónikás:

„Nem volt hiába a fáradtság és erőpocsékolás a próbákon, mert a siker mindenért 
kárpótolja a szereplőket”. Majd felsorolta a darab szereplőit, akiknek - a véleménye 
ellenére - sikerült két órán át kacagóorkánt kicsikarni a közönségből.

Tiszteljétek a közkatonákat címmel az Olvasókör színházi bizottsága Teaestélyt 
rendezett a sokat szereplő és fáradozó műkedvelők tiszteletére, amelyen a műkedvelő
kön kívül megjelent a magyar társadalom színe-java.

Minden volt, ami szemnek-szájnak ingere...
Kellemes meglepetés volt a Munkás Dalárda fellépése Kovács Kornél vezényle

tével, majd Szabó Marci „karmester” lépett „kórusával” a színpadra. A kórus tagjai 
voltak: Garay Béla, Várhegyi János, Kőszegi Pál, Sztipics Béla, Sztantics János, Beck 
Aladár, Kunszabó Dezső és Mamuzsich István voltak. Egyszerre kezdtek el énekelni
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ugyan, de az énekkar minden tagja más-más dalt énekelt, és ezzel igyekeztek a szívek
re hatni. Hát ha nem is a szívekre - de a nevető szervekre mindenképp...

Kivilágos-kivirradtig szórakoztak, és ami külön nagy élvezetet jelentett a számuk
ra, hogy egyetlen szónoklat sem hangzott el egész este.

Április 10-én újabb bemutatón emelkedett fel a Népkör függönye. Ez alkalommal 
Farkas Imre vígoperettje, az Iglói diákok került színre Garay Béla rendezésében az 
alábbi szereposztásban:

Petki János, polgármester Várhegyi János
Pali, a fia Nagy Pál
Tircsák tanár Bujdosó Lajos
Évike, a leánya Szkenderovics Bözsi
Igazgató Sztantics János
Kern tanár Várányi Jenő
Stiaszny, tanár Deutsch József
Kosztrapszky, tanár Garay Béla
Holóczy Pista, diák Kókai Dezső
Szidor Ákos Mamuzsich István
Simák pedellus Sztipics Béla
Odrobina Janó Szedlák Lajos
Ezenkívül részt vettek az előadásban: Fátyol István, Csányi Lajos, Hanák János, 

Racsmány Jenő, Farkas István, Sziveri István és Miklenovics Jenő is. A zenét ez alka
lommal a Népkör újonnan alakult zenekara szolgáltatta.

Április 27-én mutatta be az együttes Szabó Márton rendezésében Farkas Imre: Nó- 
tás kapitány című operettjét, amelynek főszerepeit az egyesület színjátszó csoportjá
nak törzstagjai játszották. A táncokat Landau Juliska, míg az énekeket Kampós Etelka 
tanította be.

Ugyancsak Szabó Marci rendezte Molnár Ferenc világhírű három felvonásos víg
játékát, a Játék a kastélybant, amelyben a két legjobb becskereki színjátszó: Oláh Jolán 
és Nyáray Rezső is felléptek. A többi szerepeket Garay Béla, Szőczy Mihály és Kőhalmi 
Pál alakították.

Május 3-án operettel lépett a közönség elé a Magyar Olvasókör gárdája. Bemutat
ták Kálmán Imre Tatárjárás című operettjét, amelyről a Hírlap május 5-én megjelent 
számában számolt be. A cikket szóról szóra közöljük:

„Kétségtelen, hogy az operett előadásoknak van a legnagyobb számú közönségük 
Szabadkán. A legrégibb, vagy a leggyengébb operettnek is nagyobb közönsége van, 
mint a legújabb és legjobb prózai darabnak. Ebből a felismerésből kiindulva, a mű
kedvelő társulatok szívesen újítják fel a lejátszott régi operetteket is és valószínűleg ez 
a szempont vezette az Olvasókört is, amikor a Tatárjárást műsorra tűzte. A vállalko
zást siker koronázta, mert Kálmán Imre első nagysikerű operettje még most is frissen 
hat és az előadás is jó volt, habár bizonyos kedvtelenség volt egyik-másik szereplőnél 
észrevehető.

Meglepetése volt az előadásnak Schlesinger Ily nagyszerű Riza bárónője. Hangja 
olyan nagy terjedelmű és képzett, olyan melegen és olyan kitűnő szövegkiejtéssel éne
kelt, hogy hozzá hasonló kvalitású énekesnővel ritkán találkozunk műkedvelő színpa
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dokon. Ezenkívül játéka is elismerésre méltóan sokat fejlődött, úgyhogy ma már kész 
primadonna. Mogyoróssy önkéntes szerepében Weisz Irénke volt ugyanolyan kedves 
és közvetlen, mint minden alakításában. Először láttuk ’nadrágszerepben és ebben 
is fess, temperamentumos és bájos volt. Olyan erőssége minden operett együttesnek, 
akiről már nehéz újat mondani. Hollósy Erzsiké, aki Treszkát játszotta, bájos színpa
di jelenség és nagyszerű naiva anyag. Lőrenthey főhadnagyot Kókay Dezső játszotta. 
Kitűnő megjelenésű bonviván, játéka férfias és kifejező, ha az énekben nem is mindig 
bizonyos. Kiss Jenő kabinetalakítást csinált Wallenstein hálás szerepéből és egész este 
derültségben tartotta a közönséget ötletes mókáival, amelyekben felvonultatta a jó 
komikus egész fegyvertárát. Nagy Pál ismét feltűnt gondosan kidolgozott színészi ala
kításával. Mind maszkjával, mind egész megjelenésével és minden hangjával mindig 
kiválik az átlagos dilettáns-nívóból. Balázs Sándor szépen énekelt néhány magyar nó
tát. Várhelyi János pedig meleg emberi hangokat kölcsönzött az öreg Bencze béresnek. 
A többi szereplő is jól illeszkedett bele az együttesbe.

Garay Béla, a rendező mindent megtett, amit a Népkörnek ehhez a darabhoz 
túlságosan kicsi színpadán lehetett. Külön elismerés illeti a kifogástalan zenekart és 
különösen Kovács Kornélt, a karmestert. A közönség sokszor tapsolta a szereplőket 
függöny elé.”

Június 12-én került sor Csathó Kálmán vígjátékának, a Te csak pipálj, Ladányinak 
a bemutatójára Garay Béla rendezésében.

A Napló 1927. június 17-én megjelent számában a kritikus megállapította, hogy 
Csathó Kálmán darabja nem tartozik a jó darabok közé:

„Kimondottan rossz darab. A magyar dzsentri glorifikálása -  még ha rá is mutat a 
hibákra - parasztnak, zsidónak és a dolgozó intellektuelnek olyan lealacsonyító beál
lítása, hogy csak csodálni lehet, hogy lehetett ebből a káros tendenciájú darabból nagy 
közönségsiker Budapesten”...

Eddig a sajtó véleménye. Viszont az egyesület színjátszó csoportjának vezetője úgy 
vélekedett: ami megfelelt Budapesten a Nemzeti Színháznak a főszezonban, miért ne 
lenne jó a szabadkai közönségnek nyáron.

A vállalkozást igazolta az a nagy siker, amely a jó munkának szólt. Gondos, szép 
előadásban került színre a darab, és a szereplők mindent megtettek azért, hogy sikert 
érjenek el. Bujdosóné Török Manci, N. Reményi Sári, Schlesinger Ily, Garay Béla és a 
Ladányit játszó Várhegyi János, valamint Boross Miklós nyújtottak átgondolt alakí
tást. A rekkenő hőség sem tartotta vissza a közönséget attól, hogy zsúfolásig megtöltse 
az egyesület nagytermét. Hiszen meg volt rá az okuk: végre ismét van magyar előadás!

A november 19-én színre került Csárdáskirálynő, Kálmán Imre operettjének be
mutatója után a Napló november 22-i számában ezt írta:

„Szabó Márton rendezői irányítása mellett készült fel az együttes erre a világhí
res nagy operettre, amelynek főszereplőiről csak jót lehet mondani. A címszerepet 
Schlesinger Ily sok vidéki primadonnát megszégyenítő, tisztán csengő és nagy terje
delmű hanggal énekelte és ezzel már biztosította az operett sikerét. A szubrett szere
pében Piúkovics Manci volt bájos, míg a bonviván Kladek Károly volt, aki tehetség
gel énekelte és elegánsan játszotta Edvin szerepét. Szabó Márton kifogástalan Bóni 
volt, aki állandó derültségben tartotta a nézőteret, míg Garay Béla a szerepkörétől
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távol eső szerepben volt jó. Kerekes Ferkót melegen és sok szívvel játszotta. Kisebb 
szerepekben Deutsch Janka, Kiss Jenő, Drahota Ferenc gazdagították egy-egy szín
nel az előadást, amelynek táncait Landaú Juliska, míg a zenei betanítás munkáját 
Kampós Etelka végezte rutinnal.”

December elején mutatta be az együttes Denys Amiéi vígjátékát, Az ügyvéd 
és férjét. A szerepeket a színjátszók törzsgárdájának tagjai alakították Garay Béla 
rendezői irányítása mellett. Denys Amiéi, a finom érzésű francia író színdarabja 
határozottan közelebb állt a költészethez, mint a színdarabhoz. Legalább is olyan 
értelemben, hogy igen keveset cselekedtek a színpadon, de annál többet mondtak. 
És ez a színpadi játék megfogta a közönséget, amely örömmel és lelkesen tapsolta 
meg a szereplőket.

Ezt az évet is, mint máskor, Szilveszteri Műsorral zárta az egyesület. A műsor 
tele volt humorral, tánccal, énekkel és a legjobb hangulatban várta meg a közönség 
az 1928-as évet. Az előadást Koncz Dániel rendezte, aki főleg a Legényegyletből ki
lépett gárda tagjaiból állította össze az együttest. A műsorban felléptek: Tőke Antal, 
Gresl Simon, Gaál Bözsi, Pukec Ilonka, Weisz Ferencné, Kocsmár Ferenc, Weisz 
Ferenc (akit Bubus néven becézett a szabadkai közönség), Béres Mihály, Kladek Ká
roly, Tőke Baba és a kitűnő parasztkomikus: Csányi Lajos.

1928

Időközben megalakult az egyesületben Béla bácsi gyermekszínháza, amely si
keres Mesedélutánnal kezdte meg működését. Hatalmas gyermeksereg gyűlt össze 
a teremben és itta magába a szebbnél-szebb meséket, jeleneteket, verseket. Sűrűn 
csapódtak össze az apró tenyerek, hogy megtapsolják a szereplőket. Egy kellemesen 
eltöltött délután emlékével hagyták el az egyesület nagytermét, és kíváncsian érdek
lődtek: mikor lesz megint mesedélután?

A felnőttek operett előadásra készültek. Szomaházy István Mesék az írógépről 
című ismert regényéből egészen ügyes operettet fabrikált két fiatal szerző: ifj. Békefi 
István és a zeneszerző, Lajtai Lajos.

A Hírlap 1928. január 17-i számában így írt erről a vállalkozásról:
„Örültünk, hogy ez az operett ilyen hamar eljutott hozzánk, a mi színpadunkra, 

amelyet Szabó Márton sok ötlettel, igen ügyesen rendezett, sőt visszaadta a buda
pesti előadás rendezési ötleteit is. Ilyen volt a pesti hirdetőoszlop az órával, sőt a 
második felvonás díszlete is.

A főszerepeket Schlesinger Ily, Gyenizse Ilus, Piukovics Manci és a már jól is
mert szereplők alakították, akikhez csatlakozott Mayer Béla is, műkedvelő színját
szásunk tehetséges, de ritkán szereplő tagja, valamint még egy új szereplőt is avattak 
az előadáson: Sándorfi Bélát, aki kabinetfigurát csinált Pasztráner alakjából sok de
rültséget keltve a nézőtéren. Szabó Marci közismerten kitűnő táncos-komikus, aki 
ebben a szerepben is bebizonyította, hogy méltó a közönség nagy szeretetére. Garay 
Béla a vezérigazgató szerepéből jó szerepet teremtett magának, tiszta melegen zengő 
hangja nagy élvezetet jelentett. Az epizódszereplők: Bujdosó Lajos, Székely Emil, Bar
na Arnold egytől-egyik kitűnő alakítást nyújtottak. A gépírólányokat Horváth Man
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ci, Dörfler Piri és Manci, valamint Toldi Gizi személyesítették meg és ügyes táncukkal 
nyíltszíni tapsokat arattak. A bankfiúk szerepében Bleszics József, Kampós Antal, 
Klein József és Balázs Pista, az inas szerepében Rittay László szerepelt jól.

A gördülékeny előadást Szabó Marci ötletesen rendezte, a zenekart Kampós Etel
ka nagy rutinnal vezette. A termet megtöltő közönség lelkesen ünnepelte az egyes 
számokat és a kedves, szórakoztató előadást” - fejezte be beszámolóját Arányi Jenő, a 
Hírlap munkatársa.

A farsang alatt a Népkör műsoros Teaestélyt tartott, amelyen Kókay Dezső énekkel, 
Garay Béla szavalattal, Hauser Imre, a fiatal hegedűművész egy Kreutzer-szonátával 
lépett fel. A zongoránál Kampós Etelka ült. Raczkó Ilus operaáriákat énekelt és végül 
Szanitter Böske, Garay Béla és Kunszabó Dezső adtak elő egy vidám egyfelvonásost. 
A műsor után tánc volt reggelig.

Egy hét múlva a szabadkai joghallgatók tartottak táncvigalommal egybekötött 
Teaestélyt. A műsorban felléptek: a Bodrics Mihály, Balázspiri Kálmán, Hauser Imre 
és Braun Istvánból alakult vonósnégyes, valamint Horváth Manci, Kocsmár Lujza, 
Garayné Pénzes Sári, Garay Béla, Bittermann Jenő, Schlesinger Ily. Dr. Diamant Ernő 
humoros előadásával nagy hatást ért el, míg Lőwy István és Hollender István szelle
mes konferálóknak bizonyultak.

Április 5-én a Népkör vigalmi bizottsága műsoros Teaestélyt rendezett a kultúra
lap javára, táncmulatsággal egybekötve.

„A szabadkai közönségnek sokáig emlékezetes lesz ez a kellemes est, amelyen 
nagyszerű szórakozást nyújtottak. A kitűnően összeállított műsor első száma a Kati
cabogár című egyfelvonásos vígjáték volt, amelyet Toldy Gizi, Dörfler Manci és Piri, 
Kiss Jenő, Kobrehel János és Balázs István tehetségesen adtak elő. Gyenizse Ilus Garay 
Bélával adott elő egy apacs jelenetet olyan nagy sikerrel, hogy meg kellett többször 
ismételniük. A Sakk-matt című bohózat Mamuzsichné, Várhegyi János és Mamuzsich 
István tolmácsolásában nagy derültséget keltett. A műsor befejező számát, a Pulyka 
című egyfelvonásos parasztkomédiát Toldi Rózsi, Gyenizse Ilus, Dörfler Manci, Ga
ray Béla és Kiss Jenő óriási sikerrel adták elő. A termet zsúfoltságig megtöltő közönség 
nagy tetszéssel fogadta a műsor minden számát, és a szereplőket szűnni nem akaró 
tapsviharral ünnepelte. Az előadás után tánc következett. Az estélyen igazán nagy 
számban képviselte magát a város magyar társadalmának minden rétege” -  írta a Hír
lap szerkesztője.

A kultúrbizottság rendezésében április 27-én Kultúrestet rendeztek, melynek ke
retében Szántó Róbert Szenzációéhség címen tartott érdekes előadást, Hermann Ottó 
hegedűszólót játszott Wolfenstein Gáza zongorakíséretében, Gyenizse Ilus egy Hel- 
tai-verssel aratott sikert, és végül színre került A gong című egyfelvonásos dráma B. 
Török Manci, Garay Béla és Kőhalmi Pál előadásában.

Az egyesület színházi együttese és a kultúrbizottság részt kívánt venni a világ
szerte tartó Ibsen-centenáriumban, és műsorra tűzte a szerző Kísértetek című három 
felvonásos drámáját.

A Napló 1928. június 8-i számában így elmélkedik a színházi referens:
„Az általában felénk dúló operett-kultúra sivárságában üdítő oázisként hatott a 

közönségre ez a merész és minden dicséretet megérdemlő kísérlet, amelynek szándéka
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volt, hogy a színpadról komoly irodalmat akart megszólaltatni. A közönség mindjárt 
az első alkalommal rácáfolt arra a hivatásos színigazgatók és egyes műkedvelő egye
sületi vezetők által egyformán hangoztatott önkényes ráfogásra, hogy csak a könnyű 
mulatságos darabokat fogadja szívesen a közönség, mert a nagyterem ezúttal zsúfolt
ságig megtelt. Látszott, hogy a közönség is szívesen látja a színpadon a komoly művé
szetet, a komoly irodalmat, mint a léha elkápráztatást. És színjátszóink - akik eddig 
a könnyű múzsa darabjaival - nevelni igyekeztek színházszeretetre a fejlettebb ízlésű 
közönséget, okultak az Ibsen-est sikerének példáján.

Az előadás előtt Szenteleky Kornél író tartott érdekes és élvezetes előadást Ibsen
ről. A közönség feszült figyelemmel hallgatta a mindvégig alapos felkészültséget bizo
nyító lebilincselő előadást. És utána felment a függöny, megkezdődött az előadás, me
lyet Garay Béla rendezett, és így az ő érdeme, hogy a színpadról igazi ibseni hangulat 
áradt... Alvingné szerepében B. Török Margit lépett fel. Az örök mártírságot vállaló, 
szenvedő anya alakját annyi melegséggel ruházta fel, a hangja őszintén asszonyi és 
könnyes volt. Ösztönösen, az igazi tehetség magától értetődő eszközeivel játszotta meg 
a legnehezebb jeleneteket is. Méltó partnere volt Oszvald szerepében Garay Béla. A 
terhelt, az elmebaj csíráit magában hordozó beteg festő alakja töretlen, felfelé lendülő 
vonalú, hibátlanul kidolgozott alakítás volt. Mandersz lelkész szerepében Kőszegi Pál 
a túlzott kötelességteljesítés evangéliumát hirdető pap élethű portréját adta. Reginát 
Gyenizse Ilus formálta meg tehetségesen. Sándorfi Béla játszotta Engstrand asztalost”
- írta László Ferenc, a Napló munkatársa.

Zsúfolt ház tapsolt a színházi együttes által augusztus 22-én tartott Művészes
ten is, amelynek műsorát nagy gonddal válogatták össze. Ezen az estén fellépett a 
Kikindán élő kedves komikus, Deák Kornél színművész is, aki a szabadkai közönség 
előtt nagy népszerűségnek örvendett. Barátai és ismerősei kedves meglepetésben ré
szesítették. Hatalmas babérkoszorút csináltattak, amelyet akkor adtak fel a színpadra, 
amikor a közönség újrázása mellett a tizedik kupiét énekelte. Deákon kívül felléptek 
még Pleszkovics Szilárdka, a budapesti Rózsahegyi színiiskola növendéke is, valamint 
a Népkör ismert színészei, akiknek játékát szintén szeretettel tapsolta meg a közönség.

A nagy sikerre való tekintettel a Művészestet a következő héten megismételték, 
azonban a műsort új számokkal bővítették ki.

Szeptember 12-én mutatta be az együttes Molnár Ferenc Olympia című vígjátékát. 
A darab női főszerepében Kecskés Mária, a zentai származású budapesti színinöven
dék és Gál Gyula, a Nemzeti Színház művészének tanítványa mutatkozott be. Kecskés 
Máriáról az az általános vélemény alakult ki, hogy jó megjelenésű, csinos lány, de 
színpadon még bizonytalanul mozog és a hangja sem kielégítő. A többi szerepekben 
a Népkör színházának törzstagjai, felerősítve Mayer Bélával, sokat tettek a sikerért.

Az együttes ezzel a darabbal vajdasági körútra indult, hogy más városok és köz
ségek közönségének is bemutassa az illusztris szerző művét. Erre a körútra annál is 
inkább szükség volt, mert az egyesületben színpadépítés miatt egyenlőre nem tarthat
tak előadást. Kőrútjuk során meglátogatták Zentát, Becsét, Kanizsát, Becskereket, Új
vidéket, Verbászt és Kúlát is, ahol mindenütt szeretettel fogadták őket, és mindenütt 
telt házak előtt léptek fel.
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Őszi rózsák szomorú ünnepi hangulatában leplezték le 1928. október 31-én Szabadka 
legnagyobb dalköltőjének, Lányi Ernőnek a síremlékét a bajai sírkertben.

Öt év múlott el halála óta, öt esztendő szaladt el, hogy Lányi Ernő lelkében elhal
tak a melódiák, s e hosszú öt esztendő annak a kis csoportnak, amely Lányi Ernőt még 
akkor is gyászolta, különösen nehéz volt, mert a Vajdaságban könnyen felejtettek. A 
Vajdaságban már sokan nem is emlékeztek arra, hogy itt élt, itt dolgozott és itt alko
tott a magyar zenekultúra egyik legnagyobb egyénisége.

Ez a vajdasági magyar sors...
Tudunk ünnepelni, de tudunk gyorsan feledni is.
Voltak néhányan - sajnos többen, mint kellett volna -, akik valahogyan mellékes

nek tartották azt, hogy Lányi Ernőnek síremléket emeltek. De voltak olyanok is, akik 
úgy vélték, valami mulasztás történt, hogy öt esztendeig kellett várni arra, hogy Lányi 
Ernő síremléket kapjon.

A Népkör november 1-jén Lányi Ernő emlékestet tartott színvonalas műsorral, 
amelynek ünnepi szónoka dr. Nagy Ödön volt.

Végre elérkezett a várva várt nap - a színpadavatás -, amit valamennyi színjátszó, 
valamennyi színészetet szerető kultúrember várva várt.

Nagy áldozatkészséggel, különféle adományokból újjáépítették és megnagyobbí
tották a játékteret. Ezzel olyan színpaddal gazdagodott a város, amelyen már nem 
csak műkedvelők, hanem hivatásos színészek is rendezhettek előadásokat. A színpad 
bővítésével a nézőtér is nagyobbodott, a zenekar megfelelő süllyesztett helyet kapott. 
A magyar kisebbségi színjátszás - legalább átmenetileg - megfelelő otthonra talált a 
Népkörben. De idézzük fel a Napló 1928. november 7-én megjelent cikkét, amely így 
számol be a magyarság nagy ünnepéről:

„Az új színpadot szombaton, november 5-én ünnepi külsőségek között avatta fel 
az egyesület színész- és műkedvelő csoportja.

Díszelőadás volt ez az est!
Mert nemcsak a színpad volt új, hanem új darabbal, Zilahy Lajos Süt a nap című 

poétikus életképével avatták fel.
A nézőteret zsúfoltságig megtöltő közönség előtt dr. Havas Emil méltatta az új 

színpad jelentőségét, és gondolatokban gazdag előadást tartott a művészetről.
Utána Raczkó Ilonka magyar dalokat énekelt Kampós Etelka zongorakíséretében, 

frenetikus sikerrel. Iskolázott, kellemes hangjával és hibátlan szövegkiejtésével az 
előadott dalok minden szépségét hiánytalanul érvényre juttatta. A közönség meleg 
tapssal adott kifejezést tetszésének.

Ezután következett a színmű előadása, amelyben minden szereplő teljesen ura 
volt szerepének, és ennek volt köszönhető a zökkenésnélküli, gördülékeny előadás. A 
főszereplők egytől-egyig nagy kedvvel álltak a siker szolgálatába. Díszletezésben és a 
szereplők maszkírozásában is a műkedvelő előadások színvonalát felülmúló előadást 
adtak, ami a darab rendezőjének, Deutsch Józsefnek és a díszleteket tervező és készítő 
Bujdosó Lajosnak érdeme.”

Majd így folytatja beszámolóját a Napló munkatársa:
„A női főszerepet M. Pálfi Margit játszotta és Sárika alakjának megadta mindazt 

az ábrándozó kedvességet, üde fiatalságot és bájt, amit a szerző az alak megírásánál
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elgondolt. Balázs Janka vérbeli színésznőre emlékeztető alakítást nyújtott a posta
mesternő szerepében. Nagy Magda, mint fiatal menyecske sok tehetséget árult el. A 
férfiak közül a vendégszereplő Nyáray Rezső - Becskereken élő színművész - az öreg 
tanító szerepében valósággal magával ragadta a közönséget. Egész maszkja, öltözkö
dése, minden hangja és arcfintora a legtökéletesebb portréja volt a jó kedélyű, derék, 
csupaszív, falusi tanítónak. Garay Béla töretlen alakítása az előadás máris nagy értéke. 
Művészi eszközökkel mintázta meg a gőgös parasztlegényt, akinek gőgje csak a vég
ső szerelemben enged fel. Mamuzsich István vasúti forgalmi tisztje az életből ellesett 
pompás figura. De alakításaikkal sokat segítettek a mellékszereplők is. A közönség 
azzal a gondolattal távozott az előadásról, hogy ezen a színpadon még sokszor fog 
kisütni a nap...”

November 7-én Kultúrestre került sor, amelyen dr. Székely Áron tartott gondo
latokban gazdag előadást a vajdasági magyarság kultúrfeladatairól. Ezután a Polgári 
és Iparos Dalárda énekelt több számot, majd Schlesinger Ily énekelt Kampós Etelka 
zongorakíséretében. Végül ismét a dalárda adott elő néhány értékes énekszámot.

Néhány nap múlva újra magasba lendült a nagy bársonyfüggöny, Arany János-est 
volt, amelyen dr. Bárdos Izsó tartott mélyenszántó előadást Arany János költészeté
ről. A dalnok búja költeményt Mannheim Károly mondta el hatásosan, utána Raczkó 
Ilonka a Die Zigeunerin és Richard Mulder Staccato polka című szerzeményeket éne
kelte. Arany János: Hídavatás és Hatvani című verseit Szabóné Szász Olga szavalta 
el művészien, végül Hubay Csárdajelenetét Pálfi Lajos hegedűművész interpretálta 
Kampós Etelka zongorakíséretében.

A Népkör vezetősége az áldozatos kultúrmunkával foglalkozó műkedvelők és 
színészek tiszteletére társasvacsorával egybekötött ünnepséget rendezett, amelyen az 
első köszöntőt Nojcsek Géza, köztiszteletben álló elnök mondta, majd dr. Nagy Ödön, 
dr. Havas Emil, dr. Bárdos Izsó, valamint dr. Singer Béla szépen felépített beszédekben 
vázolta a magyar kultúrmozgalom jelentőségét és azt a szerepet, amelyet a Népkör a 
magyarság kultúréletében betölt. A társulat nevében Mamuzsich István köszönte meg 
az üdvözléseket. Az ünnepség a hajnali órákig tartott.

A következő bemutató Farkas Imre három felvonásos operettje, A Gyurkovics fiúk 
volt, amely új díszletekkel és ruhákkal került színre. Ezt a darabot is Deutsch József, 
a régi, gyakorlott műkedvelő rendezte, míg a főszerepeket Fehérvári Márta, Kocsmár 
Lujza, N. Simonyi Böske, Kókay Dezső, Nöszt Béla, Balázs István, Salamon József 
és Kampós Antal alakították. A zenei énekbetanítás Kampós Eta pontos munkáját 
dicsérte.

Béla bácsi gyermekszínháza nagy örömet okozott a gyermekeknek, amikor ope
rett-előadást készített elő a számukra. Komor Gyula-Stefanidesz Károly: Aladár nem 
szamár gyermek operettjét mutatták be, a címszerepben Garay Bélával. A többi sze
repet is a színjátszó csoport ismert tagjai alakították. A zene- és énektanítást Garayné 
Pénzes Sári szakavatottan végezte el. Hatalmas tömegekben tódult a gyereksereg a 
Népkör felé és a darab több mint tíz alkalommal vonzotta be a közönséget. A darab
nak az volt az egyik fő érdekessége, hogy cselekményébe bevonta a nézőtéri gyermek
sereget is, akik kipirult arccal, belefeledkezve a játékba vettek részt az előadásban. A 
szereposztás a következő volt:
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Bálint király
Viola királyné
Ágota, a leányuk
Cigória
Rusnya
Géza Herceg
Barnabás udvarmester
Aladár
Manyi
Pitypang, boy 
Dantoló, tiszt 
Fondor, gonoszok vezére 
Hírnök
Sirály tündérkirálynő
Mosoly
Pipi
Kecses
Egy nő
Egy másik nő

Várhegyi János 
Nagy Magda 
Miklenovics Mici 
Balázs Janka 
Deutsch Irénke 
Krnyajszki Pál 
Balázs István 
Garay Béla 
Toldi Gizi 
Fuderer Lajos 
Greschl József 
Erdélyi János 
Nagy Pál 
Égető Juliska 
Égető Zsuzsa 
Dörfler Manci 
Toldi Rózsi 
Horváth Manci 
Halasi Juci

A zenekart Garayné Pénzes Sári vezényelte.
Molnár Ferenc világhírű színpadi műve, a Doktor úr az író huszonöt esztendős 

írói jubileuma alkalmából került színre, amelyet - úgy tartották - a kisebbségi kul
túrintézményeknek, így a Népkörnek is meg kell ünnepelni. Ez volt Molnár első szín
padi munkája és az előadást kegyeletes jubileumi ünneplésnek szánta az együttes. A 
darab és az előadás olyan sikert aratott, hogy még hosszú ideig nem lehetett levenni 
a műsorról. Az a huszonöt év, amely a darab első bemutatójától a népköri bemutatóig 
letelt, alig látszott meg a darabon. A vígjáték friss és mulattató volt, szinte semmit sem 
vesztett aktualitásából, sőt mint tudjuk, a szabadkai Népszínház Magyar Társulata 
nemrégen felújította és szintén sikert ért el vele nem csak Szabadkán, hanem bejárta 
vele az egész Vajdaságot, Baranyát és a Muraközt is.

Azok, akik 1928-ban azzal a félelemmel mentek el a népköri előadásra, hogy talán 
egy régi, szép illúzióval lesznek szegényebbek, kellemesen csalódtak. Sem az élet, sem 
a színpadi technika hatalmas fejlődése nem tudták a vígjáték frissességét kikezdeni.

Idézzük a Napló 1928. december 18-án megjelent számából Komor Mihály kriti
kus véleményét:

„Molnár Ferenc kitűnő darabját az illusztris szerzőhöz és a darabhoz méltó nagysze
rű előadásban hozta ki a Népkör színházi együttese. Ez elsősorban Garay Béla érdeme, 
aki nagyszerűen, minden túlzás nélkül játszotta meg Puzsért, a betörőt. Egy kedves csir
kefogót alakított olyan nagy kedvvel és olyan nagy színészi készséggel, kiforrott tudással, 
amelynél többet a legelőkelőbb színpadon sem lehetne látni. A közönség a legteljesebben 
méltányolta a pompás teljesítményt és minden jelenete után hatalmas erővel zúgott fel 
a taps. B. Török Manci a legteljesebb sikerrel szerepelt. A címszerepet Mayer Béla kreál
ta nagy sikerrel. Popmásan szerepeltek a fiatal szerelmesek szerepeiben Szabó Marci és 
Piukovics Manci. Kabinetalakítást csinált szerepéből Garayné Pénzes Sári és megérde
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melten kapott nagyon sok nyíltszíni tapsot. Epizódszerepében Kobrehel István keltett 
feltűnést. A darabot Szabó Márton rendezte kiválóan.”

A színházi együttes vezetősége ezután érdekes darabot tűzött műsorra, amelynek 
témája a fajok és a felekezetek közötti áthidalhatatlanság. Annié Nichols amerikai író
nő Ábris rózsája című vígjátékában a vegyes házasságok aktuális problémáját ábrázol
ta. A színdarabot Arányi Jenő hírlapíró és kritikus rendezte. A darabot vígjátékként 
tüntetik fel ugyan, de ez a téma elbírt volna komolyabb feldolgozást is: jobb írói eszkö
zökkel nemesebb vígjátékot, vagy komoly drámát is lehetett volna belőle csinálni. Az 
amerikai írónő azonban a mulatságosabb arcát festette le a dolgoknak, és bohózatot 
csinált a komoly problémából. Sok naivitás és amerikai romantika töltötte meg a bo
hózatot, néha még kabaré-motívumok is, de végül is az eredmény őt igazolta, mert a 
közönség végigkacagta a három felvonást.

Ez az előadás fordulópontot jelentett az szabadkai színjátszásban, mert már egyál
talán nem volt mérhető dilettáns mértékkel, hanem komoly színházi előadásszámba 
kellett venni.

Három színész találkozott itt a színpadon: Nyáray Rezső, Deák Kornél és Garay 
Béla, és ez a triász magával ragadta a többi szereplőt is, úgyhogy az együttes olyan ki
fogástalan, gyorsan pergő, jó színházi előadást produkált, ami ritkaság számba ment 
Vajdaságban.

Állítsunk itt emléket Nyáray Rezsőnek, aki már tizenhét éve nyugszik a becskereki 
temetőben. Meg kell említeni, hogy ő volt az előadás lelke. Kiváló színészként, igazi 
tehetségként állta meg a helyét mind a drámai, mind pedig a komikus szerepekben, 
mindig egyformán tökéleteset alkotott. Ebben a darabban a gyermekéért aggódó hit
hű zsidó apát játszotta, aki hallani sem akar arról, hogy fia keresztény lányt vegyen 
feleségül, míg az unokák ki nem békítik a fiatalokkal. Nyáray az igazi színész ösztöné
vel találta meg mindig a hangot, és két megrendítő jelenetben könnyeket csalt a nézők 
szemébe. Kár, hogy eltávozott az élők sorából, mert a magyar színházi együttesekben 
nagy űr támadt utána.

Deák Kornél a vérbeli komikus egész fegyvertárával állt a siker szolgálatába -  és 
csatát nyert. Érte is nagy kár, hiszen néhány évvel az említett szereplése után súlyos 
betegség támadta meg a szervezetét, és egy kiváló színésszel lett szegényebb a vajda
sági magyar színjátszás.

Garay Bélára jutott a kevésbé hálás feladat, Ábris szerepe, de ő is közvetlenül ját
szott és nagyot alakított. Komoly részese lett a sikernek.

Nagy Magda első fellépésében is megmutatta, hogy tehetség rejlik benne, és hogy 
vele később a sepsiszentgyörgyi magyar színház - ahol most dolgozik - sokat nyert. 
Deutsch Janka, Bőhm Jenő, Szabó János és Horváth Lajos is nagyban hozzájárultak a 
darab sikeréhez.

December 10-én Irodalmi est következett, amelyen a Népkör hat vajdasági írót 
vonultatott fel annak bizonyítására, hogy a vajdasági magyar irodalom nem ábránd 
csupán, hanem élő valóság. A teremben rengeteg ember zsúfolódott össze és még az 
előcsarnokot is ellepték a nézők. Ez viszont azt jelezte, hogy a magyarság körében ab
ban az időben volt érdeklődés, összetartás, amely kellő szervezés és irányítás mellett 
felpezsdíthette a vajdasági magyar irodalom fejlődését.
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A műsorban Szántó Róbert egyfelvonásossal (A sátán országa: Garay Béla, Pukec 
Ilonka Pálfi Margit, Kunyi Pisti), Debreceni József is egy jelenettel kapcsolódott be 
a seregszemlébe (Gimnázium: Pukec Ilonka, Boross Miklós és Bőhm Jenő). László 
Ferenc író A harmadik című blüettjét Pálfi Margit, Garay Béla, Mamuzsich István 
játszotta, majd Arányi Jenő parasztkomédiája következett (Derelye: Nagy Magda, 
Mamuzsich István, Szabó János). Végül Csuka Zoltán költő két versét, valamint Feke
te Lajos szintén két versét deklamálta kiváló hatással. Schlesinger Ily Fehér Ödönnek, 
a kitűnő zeneköltőnek három finom dalát énekelte el a szerző zongorakíséretében.

Az évet ismét Műsoros Szilveszteri est zárta. A színjátszó együttes számos tagja 
fellépett. A műsorban színre került Stella Adorján Kutya van a kertben, Néti Károly 
A motor, Nádas Sándor Koldusasszonyok című vidám jelenetei Gyenizse Ilus, Nagy 
Magda, Toldi Rózsi és Gizi, Balázs Janka, Garay Béla, Horvát Lajos, Szabó Béla, De- 
utsch József, Bicó János, Csirkovics Velimir, Mamuzsich István, Nöszt Béla, Bőhm 
Jenő és Kiss Béla előadásában.

1929

Ebben az időben aránylag zavartalanul működött a Népkör színháza. Próbáltak, 
tervezgettek... De talán mégsem volt zavartalan a munka. Persze, hogy nem, mert 
minden színdarab elsősorban is a rendőrkapitány piros ceruzája alá került, aki néha 
már a naivitás határán mozgó óvatossággal huzigált ki mindent, ami irritálta a fantá
ziáját. Sokszor komikus helyzetet is teremtett, mert amikor a Sárgapitykés közlegény 
című operettre készült a Népkör, felhördült a derék „kapetán” és nem engedélyezte a 
Petőfi verssorát idéző címet, hanem Győz a szerelem lett belőle. A Debrecenbe kéne 
menni operett címéből is először Huber család, majd Cseregyerekek lett. Tilos volt 
használni a Budapest, a pengő és a huszár szavakat is...

Persze a népköri színjátszás vezetői igyekeztek átjátszani a tilalmakat úgy és ak
kor, amikor csak lehetett. Budapest helyett -  a darab tartalma miatt - nem Belgrádot, 
hanem fővárost mondtak; száz pengő helyett nem száz dinárt, hanem „százast” és 
minden néző tudta, hogy most mégis Budapesten játszódik a darab, és mégis csak 
pengővel fizetnek ott.

A Tatárjárás huszárjai bizony olyan egyenruhát viseltek, hogy nem hasonlított 
egyetlen hadsereg ruhájára sem, inkább valami honolului szállodai portás ancugjára. 
A közönség mégis megértette, kiket lát a színpadon és kitört a fergeteges lelkesedés. 
Vagy: a Noszthy fiú esete Tóth Marival című darabban a díszmagyarok a temetkezési 
vállalattól kölcsönkért „egyenruhákban” grasszáltak. Különös, szinte tréfás dolgok 
ezek ma, a demokrácia korszakában. De akkor, a reakció idejében nagyon komoly 
dolgok voltak.

Mindenesetre erős tempót diktálva próbálták az új darabokat, nehogy egy újabb 
betiltás áthúzza számításukat és semmivé váljék munkájuk.

Január elején bemutatták Békefi István szövegíró és Lajtai Lajos zeneszerző Régi 
nyár című operettjét. A szerepeket Raczkó Ilonka, Fehérváry Márta és a közönség 
által oly jól ismert együttes tagjai játszották.
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A hónap második felében új darab színlapjai jelentek meg Szabadka hirdetőosz
lopain. Műsorra tűzték a Gólem című, zsidó tárgyú operettet, amelynek címét nem 
lehetett lefordítani. A rendezést és a címszerepet Garay Béla vállalta. Az előadás ér
dekessége az volt, hogy a szerepeket a Népkör színházi vezetőségének felkérésére a 
helybeli Hakoah zsidó

Ifjúsági egyesület tagjai vállalták. Ez az operett komoly zenei és rendezésbeli igé
nyeket támasztott, de a szereplők minden nehézséget leküzdve bizonyítottak, hogy 
felelősségteljes munkával és nagy lelkesedéssel a legösszetettebb feladatokat is meg 
lehet oldani. Álljon itt a Hírlap 1929. január 27-én megjelent számának beszámolója, 
amely részletesen foglalkozik az előadással:

„A szereplőkről sorban csakis a legjobbat lehet mondani. Garay Béla erőteljes és 
nagyhatású alakítást nyújtott. Az agyagember különös exteriőrje, misztériuma és em
beri fájdalma megragadta a közönséget. Deák Kornél a vendégként fellépő, jelenleg 
Kikindán élő színművész rendkívül jó alakítást adott. Minden szava, minden moz
dulata az átgondolt komikum erejével hatott. Scheinberger Elza talán a legjobb éne
kesnője a vajdasági műkedvelő színjátszásnak. Tiszta, meleg és iskolázott hangja van 
és éneke a szabadkai színház régi kedvelt énekesnőire emlékeztet. Többször kellene 
szerepelnie, hogy leküzdje elfogódottságát, amelyre semmi oka sincs. Fehérváry Már
ta igazi vérbeli szubrett, szintén már nem műkedvelő. Igazi színésznő. Temperamen
tumos, szép, szellemes, ügyes és énekelni is tud. Értéke a szabadkai színjátszásnak, 
aki igazán megérdemelt minden ünneplést. Fried László nagy intelligenciával, sok 
játékbeli és hangbeli készséggel adta a prágai csodarabbi szerepét. Különösen kelle
mes meglepetés volt értelmes, átérzett és természetes beszéde. Boross Miklós kitűnő 
megjelenésű műkedvelő és még sok sikere lesz. Bőhm Jenőt és Fischer Lászlót kell még 
megemlíteni. A Gólem előadása teljes siker. Ilyen nagy és ilyen precízen betanított 
kórus még nem énekelt szabadkai műkedvelő előadáson. A kórus betanítása Berger 
Lipót, a szólistáké Garayné Pénzes Sári érdeme. Mindketten nagyszerű munkát vé
geztek. A zenekar is nagyszerű volt Víg László karmestersége alatt. A jó díszletek Buj
dosó Lajos tehetségét dicsérik. Fokozták az illúziót. A Landau Juliska által betanított 
táncok igen nagy sikert arattak.”

Ezután az Aranykakas című zenés bohózat bemutatója következett. A darab bécsi 
szerzők, Blumenthal és Kadelburg műve és már bejárta a világot. A férfi főszerepben, 
Daschelmayer lámpafej-gyáros szerepében Nyáray Rezső vendégszerepeit, míg a többi 
szerepeket az ismert törzsgárda tagjai: Kelemen Manci, Raczkó Ilonka, B. Török Man
ci, Garay Béla, Szabó Marci, Kőhalmi Pál, Horvát Lajos, Csányi Lajos, Bujdosó Lajos, 
Csörgő Jenő alakították.

Február elején a kultúrbizottság Kultúrestet hirdetett, amelyen dr. Műnk Arthur 
orvos-író tartott előadást a házasságról. Utána az Iparos és polgári dalárda lépett fel, 
majd Hollósy Erzsiké és Salamon József énekeltek néhány dalt Garayné Pénzes Sári 
zongorakíséretében.

Dr. Műnk az előadást egy nagyon szellemesen megírt kis jelenettel fejezte be, 
amelyben a főszerepet ő maga vállalta fel. Az anyóst B. Deutsch Janka, a tüdővészes 
ifjút Garay Béla és a mindenáron férjhez menni akaró lányt Gyenizse Ilus alakította. A 
közönség tomboló lelkesedéssel köszönte meg az érdekes, tanulságos előadást.
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Szigligeti Ede, a múlt század egyik legjelentősebb népszínműírójának műve, a Ci
gány került ezután színre. A Hírlap 1929. április 4-i számában így vélekedett erről az 
előadásról a cikkíró:

„Általános és mindenben indokolt kívánság teljesítése volt a színjátszó csoportnak 
a vasárnapi előadása, mely végre népszínművet, talán a klasszikus magyar népszín
művek közül is azt hozta színre, amelyik a Falu rosszával és a Tolonccal vetekedett 
értékben. Szigligeti népszínműve örökbecsű, úttörő beállítása a falunak, a jobbágy
sorsban sínylődő népnek, amelynek az életébe mogyorópálcával avatkozik az uraság 
tejhatalmú megbízottja, a hajdú.

Sokan hirdették ebben az időben a népszínmű alkonyát és kinevették azokat, akik 
ennek a műfajnak az örök valóságában hittek. A színiegyüttes ünnepi estje rácáfolt 
azokra, akik a modern kaptafára készült karrierdarabokat és többé-kevésbé tartal
matlan víkend és jazz operetteket tartották színpadra valónak. Azok, akik lecsepül- 
ték a * divatjamúlt’ népszínművet, a Cigány előadásán meggyőződhettek arról, hogy a 
magyar közönség szívesen és szeretettel látja a színpadon a régi dalt a régi dicsőségről. 
Legfeljebb abban van igazuk, hogy nem szabad a népszínműveket édeskésen, mézzel 
leöntve előadni, hanem a realitás színpadi eszközeivel éppen olyan komolyan, mint 
bármely más, komoly tárgyú, értékes színpadi művet.

Kell népszínmű - és kellene ma is -, amely üde levegőjével elénk varázsolja a múlt 
század életét. A becsületes emberi gondolkodást. Hogy ez így van, bizonyíték volt erre a 
nagytermet fulladásig megtöltött nézőtér, ahol ujjongott, tapsolt a közönség annak a ki
tűnő teljesítménynek, amivel a színészgárda diadalra vitte Szigligeti klasszikus művét.

Ha sorra vesszük a szereplőket, elsőnek Garay Bélát kell említenünk, aki olyan 
lelket vitt az öreg Zsiga cigány szerepébe, amilyent csak igazi nagy művész lehelhet. 
Méltó partnere volt Raczkó Ilus, akiről örömmel és meglepetéssel állapította meg a 
bírálat, hogy nemcsak énekében, hanem főleg drámai művészetében is gyönyörköd
hetett a közönség. Ez volt a véleménye nemcsak a sajtónak, hanem Szabadka város 
színházszerető közönségének is.”

Hervé Nebáncsvirág című vidám operettjét Szabó Márton rendezte és a főszerepe
ket a Népkör törzsgárdájának tagjai alakították.

Ezután hosszabb kényszerszünet következett, mert betiltották a Népkör műkö
dését.

1932

A hosszú kényszerszünet alatt a hivatásos színészek nevére szerzett engedély alap
ján főleg vidéken tartottak előadásokat a Népkör műkedvelői. Voltak magánvállal
kozások is, de volt olyan hivatásos színész, aki megszerezte ugyan az engedélyt, de 
az előadás a Népkör előadása volt. Aztán lassan letelt a tilalmi idő és ismét kapott 
engedélyt a Népkör a működésre. A színjátszó csoport ekkor Barry Conners amerikai 
író igen kedves vígjátékát, a Fruskát mutatta be 1932 április elején.

Hatalmas tömeg vonult a Népkör felé, mindenki ott akart lenni az első magyar 
nyelvű előadáson, zsúfoltságig tömött nézőtér mellett nagy sikerrel mutatta be az 
együttes a darabot.
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„Ez a kedves amerikai vígjáték lüktető tempóban pergett és örömmel állapítottuk 
meg, hogy minden szereplőnél teljes szereptudást észleltünk” - írta beszámolójában 
László Ferenc a Napló 1932. április 11-én megjelent számában.

„Valóban jó volt az előadás, mert az is hozzásegítette az együttest, hogy sikerült a 
főszerepre megnyerni Pukec Ilonkát, aki kedves, kellemes jelenség volt a színpadon. 
Hangjában szín, játékában élet volt és szerepét megfelelően tanulmányozva, nagysze
rűen fogta fel. Minden sikerült jelenete után nagy taps zúgott fel a nézőtéren. Az anya 
szerepét B. Török Manci alakította, akinek játékában mindenkor nagy rutin dom
borodott ki. Kedves volt Dörfler Piri is a fruska nővére szerepében. Szabó Márton és 
Kőhalmi Pál elismerésre méltó alakítást nyújtottak, míg kis szerepében Égető Zsuzsa 
volt bájos. Garay Béla a vérbeli színész ügyességével a nehéz szerep apró nüánszait is 
sikeresen hozta ki.

A bemutató közönsége nagyszerű előadást kapott és megelégedetten távozott az 
előadásról.”

Közben szorgalmasan készültek a Szökik az asszonyra, Brodszky Miklós operett
jére. Folytak az ének- és táncpróbák, mert arra törekedtek, hogy kárpótolják a közön
séget a hosszú tilalmi idő miatt elvesztett szórakozásért.

A Reggeli Újság 1932. május 18-án így emlékezett meg az előadásról:
„Már az is dicséretre méltó volt, hogy a színházi együttes erre a sok kelléket igény

lő revü-operettre vállalkozni mert. De az eredmény a legjobb bizonyítéka annak, hogy 
meg van az anyag, meg van a lehetőség egy olyan együttes beállításához, amely a kö
zönség kitartó támogatásával pótolni tudja a hivatásos színházat.

A szereplőkről írni felesleges, mert az ismert színészek és műkedvelők előadásá
ban került a darab színre, akik már nagy gyakorlattal bírnak. De ki kell emelni a 
zenekar munkáját, amely minden tekintetben megfelelő volt és Garayné Pénzes Sári 
vezényletével olyan kitűnően kísérte az előadást, hogy bármely vidéki társulat számá
ra megfelelne.”

Ezután a Csókról csókra című dzessz operett bemutatója következett az ismert sze
replőkkel. Nagy siker és sok taps volt. Kisebb szerepekben Dörfler Pirit, Varró Ernőt, 
Polgár Ferencet, Dörfler Mancit, Csányi Lajost, Szloboda Pált, Csányi Józsefet, Gál 
Bözsit és Balog Endrét láthattuk.

Az Iparos dalárda közreműködésével Kabaréestre is sor került. A dalárda Kladek 
Jenő karnagy vezetésével nagyszerű fejlődésről tett tanúságot, az előadott karének 
pontos betanítása tiszteletet parancsoló volt. De adjuk át a szerepet az Újság című 
szabadkai lapnak, amely 1932. június 6-án így írt a szereplőkről:

„A dalárdában Bulyovcsics Illés szólója nagyszerűen érvényesült, de Farkas János 
és Salamon József énekszámai is igen nagy tetszést arattak. Az egyfelvonásosok fősze
repeit, Czibor Juci, Raczkó Ilus, Balázs Janka, Garay Béla, Kiss Jenő és Szabó Márton 
a megszokottan jól alakították.

Az előadásban fellépő kis Garay Liliké valóságos miniatűr primadonna volt, aki 
kedves, természetes és ügyes játékával valósággal elragadta a közönséget. A kis Kun
szabó Csöpi és Kunyi Pisti gyermekszereplők szintén megállták helyüket. Felléptek 
még: Kobrehel István, Nagy Antal, Lőrincz Zsigmond, Szellő Maca, Virág János, Hor
vát Lajos.
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Az előadást nem tudták teljesen végig játszani. Ugyanis az előadás zárójelenete 
Liptai Károly Bíró előtt című tréfája volt. A jelenet a bíróság előtt játszódik és a szín
padi tárgyalás során éppen gyertyát gyújtottak a színen az eskütételhez, amikor a né
zőtéren felugrott az akkori detektívfőnök, - aki szegedi nyomdászsegédből lett ilyen 
hatalmas úr - és megakadályozta a darab folytatását. A kitűnő Scherlock Holmes ir- 
redenta tüntetést álmodott. A gyertya piros lángja, fehér törzse és a bírósági asztal 
zöld posztója a rettegett magyar színeket juttatták eszébe, ha ugyan szabad azt a kevés 
valamit, amit a fejében tartott, így neveznünk.

Szerencsére - mint már előbb említettük - a vidám tréfa utolsó száma volt a mű
sornak, így a félbeszakítással nem sokat vesztett az összegyűlt közönség. Annál többet 
vesztett Balázsics detektívfőnök, mert a jelenlévők jobban nevettek ostobaságán, mint 
a legkitűnőbb kabarétréfákon.”

Később bármit rendezett az együttes, vigyázott, hogy ne gyújtsanak gyertyát, 
amelynek lángjánál netalán a sötét agyakban is fény gyúlhatott volna.

A Népkör Búsfekete László Búzavirág című vígjátékát a következő szereposztás
ban láthatta a közönség:

Sivó János -  Garay Béla 
Harsányi Béla - Szabó Márton 
Schulteiszné -Doktor Margit 
Bejczy Péter - Csányi Lajos 
Helki Nelly - Balázs Janka 
Szél Kata - Újhelyi Magda 
Pólika - Kelemen Manci 
Frőlich - Szabó János
A darab bájos falusi történet, amely romantikájával megragadta a közönséget és 

számtalanszor futott a Népkör műsorán.
Szilágyi László-Zerkovitz Béla neves pesti társszerzők Eltörött a hegedűm című 

operettjének bemutatójáról a Napló 1932. június 29-én ezt írta:
„Aki a népköri színjátszás megalakulása óta - tíz év - állandóan figyelemmel 

kísérte munkálkodásukat, örömmel vonhatja meg a kívánatos fejlődési vonalat az 
együttes munkáját ellenőrző grafikonon. A Népkör színpadán részben hivatásos szí
nészek, nagyobb részben azonban műkedvelők játszanak és ez utóbbiakat különösen 
avatott kézzel válogatják össze a rendezők.

Azt is meg kell említeni, hogy most olyan idők következtek, hogy a prózaelőadá
sokra gyengén jöttek el a nézők, és így kénytelenek voltak áttérni az operettre, sőt 
dzsessz operettre...

Június 27-e, a kellemesen hűvös vasárnap táblás házat hozott, amely főként zúgó, 
de minden esetben kiérdemelt tapsviharral hálálta meg a szereplők játékát, sőt olyan 
rengeteg virágot is adtak fel a színpadra, amellyel akár virágüzletet is nyithatna vala
melyik élelmes, vállalkozó szellemű színjátszó.

A meséje nem valami sokat árul el. Inkább azt kell erről elmondani, hogy a szerzők 
kabátot varrtak ahhoz a pompás gombhoz, amit a ’nótafa: Dankó Pista drágakőnél drá
gább dalaiból csiszoltak. A kabát tehát sikerült, testhez álló és elegánsan könnyű lett.
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Ha a főszerepeket akarjuk felsorolni, ismétlésekbe kell bocsátkoznunk, mert 
a Népkör színjátszásának törzsgárdája vitte a prímet. Schlesinger Ily, aki kedvesen 
egyszerű, Czibor Juci a nemrégiben feltűnt operettcsillag már zajos ünneplés közben 
lépett színpadra. Róth Zsuzsa, aki eddig ismeretlen szereplő volt, de egyszeriben meg
ismerték nevét. Egy fruska. Fruska az életben, fruska a színpadon. Csupa tempera
mentum. Garay Béla, aki minden szerepében újat nyújtott, Szabó Marci megszokott 
sikerrel játszotta a siheder szerepet, Kőhalmi Pál jól alakította a dzsessz király szere
pét és így tovább, fel lehet sorolni mindazokat, akiket a közönség jól ismer: Kiss Jenő, 
Nagy Antal, Hertl Mátyás, Dörfler Margit, Huberth Gyuri, Veszelovszki Ernő, Balog 
Endre, Kamarás Bözsi, Polgár Ferenc, Kőszegi Irénke, Klein Rózsi, Hecht Bözsi, So
mogyi Rózsi, Weiszenberger Ilus, Szalma István, Sántha Sándor és Nagyvarjas Géza.

Külön méltatást érdemel a zene. Garayné Pénzes Sári, aki már többször kiérde
melte a zenekar, a kórus és a táncok ügyes kezű vezetésével a dicséretet, ezúttal sokkal 
nagyobb feladat előtt állott, mint eddig, mert a darab rendkívül nehéz faladatok elé 
állította, amelyeket azonban nagy rutinnal oldott meg. A darab rendezése Szabó Mar
ci munkája volt.”

Búsfekete László A méltóságos asszony trafikja című művét bátran lehetne a női 
főszerepek darabjának nevezni. Ötletes, fordulatokban gazdag, felépítésében minta
szerű vígjáték, amely három olyan női alakot vitt színpadra, amelyeknek tökéletes 
megjátszása komoly művészi tehetséget kíván. A férfi szerepek többé-kevésbé csak 
mellékszerepek az anya és két, egymástól merőben különböző leánya erkölcsi és világ
nézeti harcának a hármas frontján.

Ez a három szerep, amely nem csak műkedvelői, de színészi viszonylatban is nagy 
feladat, B. Török Manci, Puketz Ilonka és Gyenizse Ilus kezében voltak, és ők hárman 
minden eddigi sikerüket felülmúlva tehetségük legjavát adták ebben az előadásban.

A férfiak közül Szabó Mártonnak, Kiss Jenőnek és Garay Bélának voltak nívósabb 
alakításai, míg az epizódszerepekben Balog Endre, Szalma István, Huberth György, 
Csányi Lajos, Nagyvarjas Géza, Sántha Sándor, Brájkó Manci, Polgár Feri, Pálfi Imre, 
Benkő Ernő és Darabos Manci állták meg helyüket. Külön dicséretet kapott mind a 
közönség, mind pedig a sajtó részéről a nagyvárosi stílusú kiállítás, amely emelte a 
darab sikerét.

Egy szép, kiadós eső utáni, kellemes és hűs júliusi nyári este volt, de a teremben 
izzó volt a hangulat az Anna-napi Kabarén. A Napló 1932. július 26-i számában így 
számol be az estről:

„Érdekes számokból állították össze a műsort, amelynek egyik nagyon kedves att
rakciója a kis Garay Liliké szavalata, illetve ez a kislány eljátszotta Molnár Kálmán A 
gépmadár című szép versét. Óriási sikere volt, amit nagyon is megérdemelt.

A másik kislány, Mühlbacher Éva, a belgrádi balettiskola növendéke nagyszerűen, 
fejlett technikával és beszédes plasztikával adta elő A hattyú halála balettet és szintén 
méltó sikert aratott, majd Róth Zsuzsa, a kis fruska színésznő adott elő két Ernőd Ta
más verset, pompás, közvetlen előadásban, amivel nagyon közel férkőzött a közönség 
szívéhez.

A többi számokat az egyesület kipróbált színészei és műkedvelői interpretálták és 
ezek a számok is meghozták a sikert.”
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A Népkör együttesének Vajdaság szerte nagy híre volt, a magyar közönség min
denütt szeretettel fogadta őket, és számtalan meghívást fogadtak el. így például 1932 
szeptemberében közel húsz napos körúton voltak. Először tíz napig Óbecsén tartottak 
előadásokat, majd utána Becskerekre mentek és ott a Városi Színházban léptek fel. 
Hogy mennyire kedvelte Bánát kultúrközpontjának magyarsága is a Népkör együt
tesét, ékesen bizonyítja az a tény, hogy már három nappal az előadás előtt mind a tíz 
előadásra elkeltek a jegyek.

A húsznapos körútra négy darabbal indultak: a Méltóságos asszony trafikja, a 
Csókról csókra, az Eltörött a hegedűm és a Romantikus asszony című produkciókkal. 
Minden előadáson meleg fogadtatásban volt részük, tapsviharokkal hálálta meg a kö
zönség a fáradhatatlan magyar kultúrmunkásokat. Ellenben egy este, pontosan szep
tember 16-án tűzilármával és bűzbombákkal zavarta meg a szerb nacionalista ifjúság 
az előadást. Betódultak a nézőtérre és székekkel támadtak a közönségre meg a színé
szekre, sőt a karzatról egy vasszéket dobtak le a színpadra, amely hajszálnyira esett 
le Garay Béla mellett. Amikor az első percek fejetlensége után a magyar közönség is 
magára talált és erélyesen védekezni, sőt támadni kezdett, az ifjú hősök belekezdtek 
a jugoszláv Himnusz éneklésébe, és a helybeli rendőrök és rendőrtisztek somolygó 
asszisztálása mellett mindaddig énekeltek, amíg le nem hullott a függöny.

A Himnuszt természetesen köteles volt mindenki vigyázzállásban végighallgatni, 
hiszen éppen ezt akarták a tüntetők, ha már székekkel és botokkal nem tudták meg
félemlíteni a magyarokat.

Mint érdekességet említjük csak meg, hogy a tüntetők vezére - mint később kide
rült - egy Oldan nevű egyén volt, aki a háború alatt a belgrádi quisling kormányban 
a Ljotic-párt minisztere lett.

De ennek az egész botránynak a leírását bízzuk a Naplóra, amely 1932. szeptember 
17-i számában ezt írta:

„TŰZILÁRMÁVAL ÉS BŰZBOMBÁVAL ZAVARTÁK MEG A SZUBOTICAI MŰ
KEDVELŐK BECSKEREKI VENDÉGJÁTÉKÁT

Ismeretlen tettesek kicsavarták a biztosítékot és tűzilármát csaptak a zsúfolt te
remben - A közönség pánikszerűen menekült - Többen megsérültek - Dr. Momirovics 
rendőrfőnök megnyugtató kijelentése dr. Várady intervenciójára

Becskerekről jelentik: Szabó Márton színtársulata most Becskereken szerepel 
óriási sikerrel, ez a siker azonban valakinek szemet szúrhatott, mert olyan éretlen 
tréfával igyekezett ártani a szuboticai műkedvelőknek, amiből majdnem végzetes tö
megszerencsétlenség lett. A szombati előadáson, amely teltház előtt folyt le, néhány 
éretlen személy mesterségesen tűzlármát rendezett, mire olyan pánik támadt, hogy az 
emberek egymást taposva igyekeztek menekülni a teremből.

Szombaton este Búsfekete László: Méltóságos asszony trafikja című vígjátéka sze
repelt műsoron. Másodszor került színre, mert első ízben olyan frenetikus sikere volt, 
hogy az előadást meg kellett ismételni. Az első felvonás miden baj nélkül pergett le, de 
a második felvonás közben hirtelen kialudt a villany; úgyhogy az egész színház sötétbe 
borult. Ebben a pillanatban a karzatról éles fütty sivított fel, ordítani, lármázni kezdtek 
és valaki elkiáltotta magát: Tűz van!

47



Ennek a két szónak szörnyű hatása volt. A közönség felugrott, mindenki menekülni 
kezdett a sötétben, egymást taposták le az emberek.

A pánik olyan nagy volt, hogy egy pillanatra még a színpadon lévő színészek és a 
kulisszák mögött a jelenetükre váró szereplők is dermedten állottak, Raczkó Ilus pedig, 
aki az egyik páholyból nézte az előadást, rémülten menekült a folyósóra, ahonnan egy 
több mint két méter magasságban levő ablakból az udvarra vetette magát, de szeren
csére nem sérült meg.

Fejvesztetten rohant mindenki és senki sem gondolt arra, hogy csak vak tűzilár- 
máról, éretlen csínyről van szó, amelynek elkövetője példás büntetést érdemelne. Mint 
egy tíz percig tartottak a tumultuózus jelenetek, közben megkeresték a hibát, amely a 
villanyvilágítás megszűnésére vezetett és ekkor kiderült, hogy ismeretlen tettes kicsa
varta az egyik biztosítékot.

A megrémült közönséget Garay Béla színművész nyugtatta meg, kinek a higgadt
ságát meg is tapsolták. A hibát hamarosan megtalálták, a következő pillanatban már 
fényárban úszott az egész színpad, tűznek pedig nyoma sem volt. Az előadás ezek után 
zavartalanul folyt tovább.

Dr. Momirovics Veljko, a becskereki rendőrség elöljárója azonnal elrendelte a leg
erélyesebb nyomozást, hogy kikutassák a csínytevőt és esetleges társait, míg a közön
ség tombolva ünnepelte a Méltóságos asszony trafikja frappáns jeleneteit.

Vasárnap este újabb pánik a nézőtéren
Vasárnap délután teljes rendben folyt le az előadás és úgy a közönség, mint a rend

őrség, de maguk az előadók is azt hitték, hogy a szombat esti biztosíték-kikapcsolás 
éretlen csínyével véget ért a tréfa.

Vasárnap este Dr. Momirovics Veljko elővigyázatos intézkedése folytán erős rend
őri készültség vonult fel a színházhoz, de a tűzoltóság is megkettőztette kirendelt őr
ségét. Tudni kell, hogy a körülbelül hetven vagy nyolcvan éves színházban csak teljes 
tűzoltó készültséggel lehet előadást tartani, és minden előadáshoz két fecskendővel és 
két vizes lajttal vonul ki a tűzőrség.

A szombat esti események ellenére a közönség vasárnap este ismét megtöltötte a 
nézőteret. Egyes páholyokban tízen, sőt tizenketten is ültek. A műsoron a Csókról csók
ra című jazz-operett szerepelt, amelynek az első felvonásában csaknem minden számot 
megismételtetett a hálás publikum.

Amikor a második felvonásra került a sor, még mindig csend volt a nézőtéren, de 
a második felvonás harmadik jeleneténél több másod emeleti páholyba nyolc-tíz is
meretlen fiatalember hatolt be. A fiatalemberek valósággal kiszorították helyükből a 
közönséget és többször éles füttyel igyekeztek megzavarni az előadást.

A közönség ijedten ugrált fel a helyéről, de ismét Garay Béla volt az, aki a színpadról 
megnyugtatta az embereket. Mire Garay megnyugtató szavai elhangzottak, akkorára 
a rendőrök már ki is tuszkolták az ismeretlen ifjakat a teremből és úgy helyezkedtek el, 
hogy azok ne térhessenek vissza a színházépületbe.

A nyitva hagyott hátsó ajtó
A színházépületből kituszkolt fiatalemberek rövid tanácskozás után a színházzal 

szomszédos pénzügyigazgatósági épülethez mentek, miután megkerülték a pénzügyi
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palotát és a pénzügyi palotának a véletlenül nyitva hagyott kisajtaján keresztül feltű
nés nélkül bejutottak az udvarba, ahonnan a színháznak odanyíló vészkijáratát feltör
ve, ismét felbukkantak a nézőtéren.

Amint bejutottak a színházba, azonnal jelt adtak azzal, hogy egy súlyos vasszéket 
röpítettek a zenekar felé és kevés híján agyon sújtottak vele egy muzsikust. A vasszék 
lezuhanása zűrzavart idézett elő, de a közönség helyén maradt. Rövid szünet után 
egy kis szánkó repült át a széksorok felett a színpad felé, majd ammóniákkal és szal
miákszesszel telt üvegeket dobáltak, mire nem csak a közönség, hanem a színészek is 
elvesztették lélekjelenlétüket és teljes maszkban menekültek, amerre láttak.

A közönség kitódult, a színészek pedig a színház udvarán keresztül, vagy az udvar 
hátsó traktusát alkotó rendőr főnökség felé menekültek, vagy pedig átugráltak a Ró
zsa-szálló udvarát elválasztó csaknem három méter magas kerítésen.

Asszonyok sikoltozása, férfiak és gyerekek sírása közt folyt le ez a néhány percig 
tartó jelenet, miközben Garay Béla, aki mint a süllyedő hajón a kapitány, ott állott az 
utolsó percig a helyén és igyekezett menteni, amit lehetett, de végül is átugrott a kerí
tésen és bokaficamodással eszméletlenül terült el a túlsó oldalon. Súlyos állapotában 
legfeljebb az vigasztalhatja, hogy színésztársai közül még többen szenvedtek kisebb- 
nagyobb sérüléseket...”

Közben az egyesület vezetését Direktórium vette át és az első kultúrest az ő kezde
ményezésükre lett megtartva.

A Szabadkán megjelenő Újság című lap 1932. október 25-i számában foglalkozik a 
Népkör kultúr munkájával, és véleményt mond a 22-én megtartott Kultúrestrőh

„Október 22-én, szombaton rendezte meg a Népkör első kultúrestjét, amely 
részben programadás, részben a város kultúr erőinek első felvonulása volt. Dr. 
Strelitzky Dénes, az egyesület ügyvezető elnöke megnyitó beszédében az egyesület 
kultúrfeladatait ismertette és azokat a módokat, amelyekkel az egyesületet a város 
magyarsága kulturális és társadalmi központjává akarják tenni. A bevezetőnek nagy 
sikere volt, és a hallgatóság, amely a város intelligenciájának legjavából állott, nagy 
megértéssel és lelkesedéssel fogadta a kultúrtervezetet.

Ezután következett a tulajdonképpeni műsor, helyesebben a kultúr est. Krámer 
Imre hegedűművész Dvorák és Hubay egy-egy művét adta elő teljes pontossággal 
és művészi kidolgozásban óriási sikerrel. Zongorán Schlesinger Ilonka kísérte, igen 
diszkréten. Utána új költővel, Sziráky Dénes Sándorral ismerkedett meg a közönség, 
akinek két költeményét Garay Béla mondta el a versek szépségét és értelmét tökélete
sen tolmácsolva.

Dr. Havasi Emil nagyon érdekes és mélyen járó előadást tartott a kultúra feladata
iról. Pataky Cora Gounod-Liszt: Faust valcerét adta elő tökéletes művészettel.

Külön meglepetés volt Radó Imre érdekes egyfelvonásosa: A modell sír. A szerző 
lélektani problémát oldott meg ebben az erősen drámai jelenetben, amelynek a bemu
tatója Garay Béla, Pukec Ilonka és Kőszegi Pál felléptével nagy siker volt.

A rendezés és díszletezés az egyesület színjátszásának új irányát jelentette. Ennek 
a kultúr estnek nagy erkölcsi sikere biztosítékot jelentett, hogy az ügyvezető elnök 
által bejelentett kultúrprogram megvalósítása a helybeli magyarság teljes támogatá
sával indult meg.
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Az előadás után Radó Imrét, az illusztris írót és darabjának szereplőit többször hív
ta lámpák elé a hálás közönség, amely gyönyörű babérkoszorúval fejezte ki háláját és 
elismerését a jeles szerzőnek.

A szabadkai magyar közönség zsúfolásig megtöltötte a Népkör nagytermét és 
megértő szeretettel, hálás elismeréssel fogadta az egyes számokat. Ennek a tökéle
tes megértésnek, szívből fakadó elismerésnek a hatása kiváltotta a jelenlévőkből a 
kultúrprogrammal kapcsolatban azt a rég elkoptatott frázist: Vederemo.”

A színházi vezetőség igyekezett friss erőkkel megerősíteni és felújítani a műkedvelő 
gárdát, de a keret pilléreit a régi kipróbált színészek, műkedvelők alkották továbbra is. 
Üj tagokként léptek az együttesbe: Bakos Ilonka, Mayer Albinka, Csernik Böske, Gál 
Böske, Bermel Médi, Schwerer Lola, Czirok Julika, Lőrincz Ida, Seress Rózsi, Simon 
Zsófi, Vágó Ilus, Gyimesi Kató, Salamon József, Szőczy Irén, Krnyájszki Pál, Szőczy 
Mihály, Szedlák Lajos, Kobrehel József, Fuderer László, Görög István, Rencsár Kálmán 
és még sokan mások.

A közönség mindig szerette a jól végződő regényeket vagy színdarabokat. Vagy aho
gyan az amerikaiak nevezik: a happy endet... Ilyen darab volt Bónyi Adorjánnak Az egy 
kis senki címűy kissé túl fantasztikus alapzatra felépített, de kedves, és a Szomaházy- 
reminiszcenciákon túl is elég jó vígjátéka, amely százszázalékos happy enddel végződik.

„A hatalmas bankvezér lányának szerepében Pukec Ilonka bájos és kedves volt, ő 
vitte a darabot, egy felvonáson keresztül ő volt az egyik ’kis senki’ és ha éppen a máso
dik felvonás tolvaj jelenetét el is ejtette, az nem volt felróható neki, mert finoman halk 
orgánuma nem volt drámai kitörésekre berendezve. A másik kis senki Szabó Marci, az 
örökös táncoskomikus volt, akit a szokatlan szituációkon átsegített a rutin és a meleg 
szív. Garay Béla kitűnő alakítást adott. Előkelő, biztos, elegáns. Kiss Jenő az öreg kegyel
mes szerepében nyújtott pompás alakítást, de jó volt Csányi Lajos is. A nők közül Balázs 
Janka mint Kádár kisasszony a mezőny egyik legjobb embere volt. B. Török Manci, 
Gyenizse Ilus, Dörfler Piri is sokban hozzájárultak a sikerhez. De meg kell még emlé
keznünk a darab fényes és ízléses kiállításáról is” - jegyezte fel a Napló kritikusa a lap
1932. november 1-jén megjelent számában.

A sok operett után az egyesület amatőr színháza egyre komolyabb feladatokat igye
kezett megoldani. Olyan irodalmi értékű darabot mutattak be, amely már előzőleg 
Bécsben, Budapesten és más nagyvárosokban sikert aratott. Ez az érdekes vígjáték Indig 
Ottó színpadi műve: a Torockói menyasszony.

A darab különös levegője és korszerű tendenciája megkapta a közönséget és teljes 
sikert aratott. A főszereplők közül Kiss Jenőről kell elsősorban megemlékezni, akinek 
falusi kocsmárosa egészen tökéletes és mélyen elgondolt alakítás volt.

A női főszerep, a parasztlányból zsidó lánnyá lett lelenc szerepe Raczkó Ilus kezé
be került, aki a nehéz feladatot igen jól és intelligens játékkal oldotta meg. De a többi 
szereplő is: B. Török Manci, Zsigmondi Ferenc, Garay Béla, Toldi Rózsi, Csányi Lajos, 
Polgár Ferenc, Veszelovszki Ernő és Bujdosó Lajos is nagyban hozzájárultak a sikerhez.

December végén, 25-én mutatta be az együttes Géczy István kedves meséjű nép
színművét, A régi szeretőt, amelyben az ismert szereplőkön kívül új erő mutatkozott be: 
Bujdosó Ida, aki Teca szerepét játszotta kedvesen és tehetségesen.

Az évet Műsoros szilveszteri esttel fejezték be, amely után tánc volt.
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1933

A Népkör nagy lendülettel igyekezett megvalósítani azt a feladatát, hogy minél 
gyakrabban és minél magasabb színvonalú kultúrelőadásokat tartson. Ilyennek mi
nősült a Kultúrestje is. Ezen az előadáson is kiderült, sikerült a közönség érdeklődését 
annyira felfokozni, hogy a rendes színházi helyárak mellett megtartott kultúresten is 
megtöltötte a termet.

A bevezetőt ezúttal dr. Szántó Gábor tartotta, aki a politika és kultúra kölcsön
hatásairól elmélkedett. Beszédében kiemelte, hogy a nemzetek közötti megértést 
többnyire a politika nehezíti meg, ám a kultúra, főleg az irodalom segíti. A tetszéssel 
fogadott beszéd után Ambrus Balázs (dr. Hermann Károly), a kiváló költő olvasott fel 
saját költeményeiből és műfordításaiból. Ezt követően Szobonya Lászlótól hallottunk 
egy értekezést a kínai és japán költészetről, miközben Herzl Rózsika több Kosztolá- 
nyi-műfordítást interpretált.

Idézzük a Jugoszláviai Magyar Üjság 1933. január 13-i számát, amelyben ezt írta 
Szántó Andor:

„Az est kiemelkedő, nagyszerű eseménye volt Molnár Ferenc Ibolya című egyfel- 
vonásosának előadása, amelyben dr. Havas Emilné minden várakozáson felülit nyúj
tott Sobri Ilona alakításában. A vidéki színésznő komplikált szerepében vérbeli mű
vésztehetségével kabinet figurát kreált és szűnni nem akaró ünneplés központjában 
állott. Meglepő rátermettséggel találkoztunk Alacker Anna, Papp Manci, Palatínus 
Teri és Kopilovics Ilus szeriőz játékában, míg Balázs Janka a rutinier biztonságával 
aratott zajos tapsot. Dr. Szász Imre a zeneszerző művészi átérzést igénylő szerepét 
személyesítette meg határozott előadókészségével.

A színigazgatót Garay Béla vitte színpadra, aki ezúttal ismét beigazolta, hogy szín
játszásunk kimagasló értékét kell benne megbecsülnünk. Riesz Dezső pedig a színhá
zi szolgát alakította rátermettséggel.

A közönség a forró siker élményével távozott a kultúrestről.”
Ez az esztendő új kezdetet jelentett a Népkör műkedvelőinek tevékenységében. 

Eddig különböző frakciók és társulatok versengtek egymással, ami az erő szétfor- 
gácsolódásához vezetett. Amikor az új elnökséget kinevezték, dr. Strelitzky Dénes 
ügyvezető elnök vette kezébe a műkedvelő előadások megszervezésének irányítását. 
A színészeket, műkedvelőket csoportosította, és az állandóan szereplő, tehetséges 
műkedvelőkkel egy minden kritikát kiálló társulatot szervezett. Rövid időn belül be
igazolódott, hogy az elgondolás helyes volt, mert most már hivatásos zenészek köz
reműködésével teljes értékű színházi estéket nyújthatott az egyesület a közönségnek. 
Az együttes vezetését az egyesület továbbra is Garay Bélára bízta.

Az új együttes állandó szereplői lettek: B. Török Manci, Raczkó Ilus, Czibor Juci, 
Kelemen Manci, Bujdosó Ida, Dénes Piri, Sebők Irén, Szőczy Irén, Toldi Rózsi, Heve
si Bözsi, Szellő Maca, Molnár Bözsi, Kelemen Vica, Kamarás Erzsi, Újhelyi Magda, 
Doktor Margit, míg a férfiak közül: Szabó Márton, Kiss Jenő, Zsigmondy Ferenc, 
Kőszegi Pál, Csányi Lajos, Sántha Sándor, Nöszt Béla, Kiss István, Csávossy Gyula, 
Salamon József, Sántha Béla, Svábics Géza, Szigeti Sándor és Bujdosó Ferenc.

A rendező munkáját Garay Béla, a karmesteri teendőket Garayné Pénzes Sári 
látta el, a táncok betanítását Landau Juliska végezte.
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Ezzel az együttessel indult az új idény, melynek egyik nagyjelentőségű bemutató
ja Lehár Ferenc A mosoly országa című operettje volt.

A Napló 1933. március 19-i számában így vélekedett az előadásról:
„A Népkör színészegyüttese, amely már évek óta nagyszerűen működött a szín

házi kultúra fejlesztésén, most igazán nagy fába vágta a fejszéjét. De valljuk be, igye
kezetük sikerrel járt, mert a szombati bemutató a teljes nagyvárosi siker jegyében 
zajlott le. Ezt a darabot az együttes olyan fényes és a viszonyokhoz mérten nagyszerű 
kiállításban tolmácsolta, amiért megérdemeltek minden elismerést.

Ha a kiállításnál kezdjük, meg kell említenünk Rajkovics Szávó festőművész dísz
leteit, aminőkre a fiatalabb szuboticaiak nem is emlékezhettek, mert a hajdani nagy 
színház leégése óta ilyen díszletek nem voltak egy darabnál sem.

A zenei rész pontos betanításánál meg kell említeni Garayné Pénzes Sári érde
meit, aki nagy buzgalommal és önfeláldozással végezte ezt a munkát és örömmel 
láthatta a közönség, hogy a volt városi zenekar tagjai Krámer Imre és Garayné Pénzes 
Sári fáradhatatlan vezetése mellett kitűnően oldották meg a nehéz feladatot. Itt meg 
kell még emlékezni a jól betanított és kitűnően, pontosan éneklő karról is, amely 
tökéletes összetanultságával díszt és színt adott a darabnak.

Kiss Jenő, a volt hivatásos színész megszokott precizitással játszotta Lichtenfels 
grófot, míg leányát, a darab női főszerepét Raczkó Ilus alakította olyan ambícióval, 
amely már magában hordta a sikert. Pompás hangja és énektudása segített diadalra 
vinni a darabot.

Érdekessége volt az előadásnak, hogy Szu-Csong herceg szerepére sikerült meg
nyerni László Andort, a Királyi Színház bonvivánját, akit pompás hangja, színészi ké
pességei és kellemes megjelenése tett hivatottá, hogy betöltse a bonviván szerepkört.

Csang nagybácsi szerepében Garay Béla nyújtott jó alakítást, Szabó Marci ked
ves szerepét jól játszotta meg. De a többi szereplők: Czibor Juci, Zsigmondy Ferenc, 
Kőszegi Pál, Csányi Lajos, Dörfler Piri, Radasics Maca, Gyenizse Ilus, Kőszegi Irén, 
Hecht Bözsi, Kamarás Erzsi, Klein Rózsi is nagyon jók voltak.”

Ezután Mayer Béla rendezésében Brodszky Miklós Zsákbamacska című dzsessz 
operettje került színre. A főszerepeket Bakos Ilonka, Mayer Albinka, Gál Bözsi, 
Schadl József, Koncz Dániel és Boros Miklós alakították.

Közben Deutsch József rendező irányítása mellett készült az együttes Willner és 
Bodánszky szövegírók Cigányszerelem című operettjére, amelynek zenéjét Lehár Fe
renc szerezte. Az előadás fénypontja Csiffáry Minka és Schlesinger Ili volt. A darab 
osztatlan sikert aratott és több mint tíz előadást ért meg.

Budapesten divatba jött Vaszary János vígjátékíró. A Népkör színházi vezetősége 
elérkezettnek látta az időt, hogy ezt a fiatal szerzőt megismertesse a szabadkai közön
séggel. Úgy határoztak, hogy műsorra tűzik az Angyalt vettem feleségül című vígjáté
kát, amely nemcsak közönségsikert aratott, hanem a sajtó is a legnagyobb elismerés 
hangján írt a darabról. Szellemes színpadi munka az úri osztály úgynevezett derűs 
szatírájával, amin nagyon sokat mulathat a megértő néző, de tanulságot csak az von
hat le belőle, aki a görbe tükör mögé lát. Vaszary ebben a művében görbe tükröt tart 
a társadalom elé, és kegyetlen őszinteséggel mutatja be a „jó társaság” fonákságát, 
erkölcsi felfogását.
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A Napló 1933. április 23-án megjelent számában ezt olvashatjuk:
„Az előadás olyan volt, sőt talán még jobb, mint amit a színlapon szereplő nevek 

olvastán elvárt a közönség. A női főszerepet dr. Havas Emilné játszotta tökéletes in
terpretálással, amely meghaladta az átlagos műkedvelő színvonalat. Teljes megértés és 
megérzés vezette szerepében, amit észrevehetőleg nem is tekintett szerepnek, hanem 
megélésnek. Személyi baján túlmenőleg, hangjának a dallamossága és finom, tiszta 
beszédmodora biztosították számára a tökéletes sikert, amit egy műkedvelő prózai 
szerepben elérhet. Biermann Ibi temperamentumot és tehetséget árult el Anny szere
pében, dr. György Imréné pedig kitűnően érzékeltette a felkínálkozó falusi úrilányt, 
akit magával ragad a korszellem.

Garay Béla nemcsak rendezte a darabot, de ő játszotta a Vezérigazgató szerepét is 
nagyszerű felfogásban. Pompás alakítást nyújtott dr. Szász Imre és Kalmár Mátyás is, 
de Csávossy Gyula elegáns megjelenése és játéka sem árulta el a kezdőt, megérdemelt 
tetszéssel fogadta a közönség.

Kisebb szerepekben Szobonya László, Dömötör Imre, Inotay Béla és Sántha Sán
dor voltak kifogástalanok.

A színházi rendezés egyre inkább a nagyvárosi színházak stílusában igyekezett be
állítani az előadást. Gongütés jelezte a felvonások kezdetét, az elsötétített nézőtér előtt 
gördült fel a függöny. Gépszerű pontossággal pergett az előadás, minden szereplő ter
mészetességgel mozgott egyéniségéhez szabott szerepében, minden párbeszéd, minden 
egyes jelenet pontosan megjátszott volt és hűen volt tolmácsolva a szerző elképzelése. 
A felvonásközök rövidek, gyorsak voltak a díszletváltozások és az egész előadás a nagy
városi színházak tempójához hasonló ütemben haladt. Ebből érezte a közönség, hogy a 
Népkör kulturális munkája is haladt, túllépi az átlagos műkedvelő színvonalat.”

A sajtónak ez a véleménye, amely egyúttal tükrözte a közönség véleményét is, 
buzdítólag hatott az együttesre, és további munkájában is tartani óhajtotta magát a 
fent elmondott elvekhez. Ilyen kritika nagy kedvet csinált, és ebben a hangulatban 
készítették elő a következő bemutatót, amely a Vadnai László-Harmat Imre-Márkus 
Alfréd triász A csúnya lány című operettje volt. A nem különösen izgalmas témával 
rendelkező operett, amely a Mesék az írógépről, a Zsákbamacska és társaik után az 
ezeregyedik változata volt a férjfogási trükköknek, alaposan felvagdalva, más formájú 
serpenyőben kisütve, és néhány kedves dallamból és meglehetősen sok szójátékból 
összegyűrt mártással tálalva.

A címszerepet Raczkó Ilus alakította, aki mindvégig vitte a darabot és megérde
melte a sok tapsot, amelyet kapott.

A szubrett szerepében új személy mutatkozott be: Kelemen Manci, akiről mind a 
kritika, mind a közönség megállapította, hogy nagyon kedves és kellemes volt. Har
matos szőkesége, tiszta beszéde, otthonos mozgása feledtették a közönséggel, hogy 
egészen kezdő játssza a kacér és folyton hűtlenkedő asszony szerepét. A harmadik 
női szerepben Dörfler Piri nagyon kedves, kotnyeles irodakisasszony. Bebizonyította, 
hogy az egészen fiatal komikai szerepkör neki való.

A férfiak közül a Szabó-Garay-Kőhalmi színészi hármas kitett magáért. Kiss 
Jenő, az öregedő és mégis kalandok után futkosó vigéc jelentéktelen szerepéből ismét
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kabinetalakítást csinált. A kisebb szerepekben Csányi Lajos, Jandek Ferenc, Balog 
Jenő, Sántha Sándor, Huberth György remekeltek. Dörfler Margit, Kamarás Bözsi, 
Biermann Ibi és Hecht Bözsi táncos lányokként nagyon kedvesek és ügyesek voltak.

Ez az operett számtalan előadást ért meg Szabadkán és vidéken is.
A kritikusok dicsérték a pontosan vezetett zenekart, amely Garayné Pénzes Sári 

irányításával sokban hozzájárult a darab sikeréhez.
Deutsch József rendezte Kálmán Imre Cigányprímás című operettjét, amelynek 

címszerepét Wagner Ferenc alakította műkedvelői színvonalon felül, de értékes volt 
CsiíFáry Mária és Schlesinger Ily fellépése is. Salamon József Laci szerepét énekelte 
tökéletes zenei tudással. A karnagyi teendőket Kovács Kornél látta el precízen, és az 
általa vezetett zenekar nagyban hozzájárult a sikerhez.

Az Anna-báli kabaré színes és fényes volt, mint a csillogó léggömb a nyári égen, 
amely után még pár pillanatig bámulunk, aztán elfeledünk. De rendeltetésének, köny- 
nyű faj súlya ellenére is, eleget tett. A rendezés nem vett programba cirkuszian durva, 
röhögtető műsorszámokat, hanem, úgymond, fehér humort szervírozott.

Felidézzük a Jugoszláviai Magyar Űjság 1933. május 8-i számának beszámolóját, 
amelyben Szántó Andor így emlékezett meg a műsorról:

„Az első szám Lőrincz Miklós vígjátéka, a Nem tudok hazudni című egyfelvonásos 
volt. Kiss Jenő vitte a darabot. Már ebben a szerepben nagyon sok tapsot kapott. Job
ban csak az Üldöznek a nők című, szintén Lőrincz-egyfelvonásosban tapsoltak neki. 
Itt kabinetalakítást nyújtott. Az utóbbi darabban egészen kiválóan játszott Bujdosóné 
Török Manci is. A groteszk vénlányt kacagtatóan játszotta meg, de sokat nevetett neki 
a közönség a Gyerekek című egyfelvonásosban is.

A második hősnője az estnek Garay Liliké volt. Aranyosan csacsogott ez a nyolc
tíz éves kis műkedvelő a Bözsike című jelenetben. Apjával játszott, akinek a legszigo
rúbb titoktartás mellett elmesélte, hogy róla, mint vőlegényről miképp vélekednek a 
családban. Kaptak is tapsot, meg csokrokat.

Az énekszámok közül Kunszabó Ilyé nagyon kedves volt. Mind a két számánál 
tiszta, meleg hangon énekelt. Jó volt Kelemen Manci is, aki kupiéival aratott sikert.

Csányi Lajos nagyon tetszett Cziráky Imre Mihály ba című magánjelenetében. A 
tipikusan vajdasági, zamatos, néhol kissé kemény humorú monológot végigkacagta a 
közönség. P. Baranyi Margit kissé lámpalázzal küzdött, de Musette dalát a Bohémek
ből szépen adta elő, s bizonyára komoly sikerei lesznek a színpadon is.

Nagyban hozzájárult az est sikeréhez Gyenizse Ilus. Mind a két számában kedve
sen játszott és méltó sikert ért el. Kisebb szerepekben Zsigmondy Ferenc, Kiss István, 
Csermák Károly, Dörfler Piri és Kamarás Bözsi léptek fel.”

Uray Dezső és Szlatinay Sándor társszerzők operettje, a Vőlegényem a gazember 
került játékrendre. Ennek a darabnak a bemutatója is bizonyítéka volt annak, hogy az 
év elején életbe léptetett reformokra milyen égető szükség volt, s egyben általános volt 
a vélemény, hogy az átszervezést helyes irányban hajtották végre. Ezen az előadáson 
is meglátszott a gondos előkészítés, a körültekintéssel végzett munka, amely a tökéle
tes szereposztásban és a legapróbb részletekig kiterjedő rendezésben nyilvánult meg. 
Még a műkedvelőknek az operett előadásokban elkerülhetetlen fogyatékosságai sem
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ütköztek ki, mert a kitűnően összehangolt zenekar szinte észrevétlenül segítette át a 
gyengébb énektudású szereplőket a partitúra nehézségein, ugyanígy a táncszámokon 
is meglátszott a gondos betanítás.

Egyszóval minden előfeltétel adva volt, hogy ez az operett-bemutató sikert aras
son. A siker nem is maradt el.

A Jugoszláviai Magyar Újság 1933. szeptember 26-i számában megjelent kritikája 
így szól:

„...A nemcsak divatos, hanem ötletdús operett a legmodernebb színpadi irányt kö
veti. A szereplők közvetlen kapcsolatba kerültek a közönséggel, amelyet a hatáskeltés 
legrafináltabb eszközeivel igyekeztek megfogni. A nyíltszíni változástól - a nyíltszíni 
vetkőzésig megadták a darabnak a szerzők és a rendező mindent, amit ízlés és igények 
megkövetelnek. Sikerült, vidám operett a Vőlegényem a gazember, amelynek szabad
kai bemutatója zsúfolt házat vonzott.

Nehéz helyzetben van a krónikás, mert nem szeretne ismétlésekbe bocsátkozni. 
De el kell mondania, hogy a szereplők, sőt még a statiszták is pontosan voltak beál
lítva a jelenetekbe, ami elengedhetetlen kellékei a jó előadásnak. De ettől eltekintve, a 
szerepek hozzáértő kiosztása is lehetővé tette a disszonancia-mentes teljesítményeket, 
sőt bravúrokat.

Az ismert és a közönség által kedvelt szereplők teljesítményét nem méltatjuk, ha
nem csak sorban felsoroljuk őket: Raczkó Ilonka, Kelemen Margit, B. Török Manci, 
Garay Béla, Szabó Márton, Zsigmondy Ferenc, Kőhalmi Pál, Kiss Jenő, Dénes Piri, 
Bujdosó Ferenc nyújtottak kiváló alakításokat.

Újra ki kell emelni Garayné Pénzes Sárit, aki a zenekar vezénylésével és az ének, 
valamint a táncok precíz lekísérésével vált kiváló részesévé a sikernek.”

A következő bemutató az egykor reneszánszát élő, de már hanyatló népszínmű 
egyik komoly darabját célozta meg. Gárdonyi Géza: A bor című műve falusi történet 
ugyan, de semmiképp sem lehet egy kalap alá venni a mondvacsinált, táncos-dalos 
népszínművekkel, amelyekben a paraszt mindig parádézik, ünnepi díszben sétál a 
mezőre és a falu, az igazi falu helyett Potemkin falvakat varázsol a színpadra. Gár
donyi a falu és a parasztság rajongója, kevés színművében a magyar falu életének az 
igazi, hétköznapi arcát akarta bemutatni, vagy magát a népet ősi mivoltában, minden 
parádézás nélkül. Az Annuska című darabjában a falu úgynevezett „úri társadalmát” 
vitte színre, a Falusi verebek a nagyvárosba került parasztlány, parasztfiú tétova illesz
kedését mintázza meg, míg A bor annyira népies, hogy még véletlenül sem szerepel 
benne nadrágos, kaputos ember.

A darab első bemutatójától a népköri előadásig harminc év telt el, és ez nagy idő, 
viszont a darabfelépítés technikája talán évszázadok alatt sem változott annyit, mint 
ezalatt a harminc év alatt, és így bizony kissé vontatott volt a darab, ami azonban 
csakis a szerző elmélyülő alaposságának volt tudható, hiszen Gárdonyi olyan utasí
tásokat is írt a darabba, hogy az udvaron milyen virágok legyenek (?!), és azt is, hogy 
„földszínű” linóleum takarja a színpad deszkáit, nehogy a színész megüsse magát.

Idézzük a Napló 1933. október 9-én megjelent cikkét, amelyben ezt írta:
„A Népkör színházi gárdája Garay nagyszerű rendezésében, csak nem hiánytala

nul hozta ki a nagy író kitűnő elgondolású darabját. Baracs Imre drámai szerepében
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végre megint otthonosan játszott, érzékeltetve a szerep minden érzelem megnyilvá
nulását. Mellette Kelemen Manci és Zsigmondy Ferenc tűntek ki a legjobban, míg 
Sántha Sándor ebben az első nagyobb szerepében egyenesen megható volt, olyan ké
pességeket árult el, amelyeket eddig a közönség nem ismerhetett. Szíve van és egész 
lélekkel játssza meg a szerelmes legényke és a bátyja mindenekfelett szerető öccse nem 
könnyű szerepét.

B. Török Manci nagyon jó és bájos volt, kiváló alakítást mutatott a szép és kel
lemes Szőczy Irénke, aki hosszú szünet után tért vissza a mindenképpen neki való 
színpadra. Toldy Rózsi helyett, a húga Sz. Toldy Gizi ugrott be, de olyan természetesen 
jó volt, hogy a beugrást senki sem vette észre. Sok derültséget keltettek Göre Gábor 
és Durbints sógor szerepeiben Szabó Márton és Kőhalmi. Kiss Jenő túlzás nélkül, ter
mészetesen oldotta meg a falusi kuruzsló kovács szerepét. Csányi Lajos ügyes kátsa 
cigány volt. Hevesi Bözsi kissé hangos és feltűnést kereső volt a kardos bíróné meg
személyesítésében. Garay Liliké kedves és természetes, elfogulatlan és biztos volt a 
rábízott leckében.”

1933. október 20-án mutatták be Ábrahám Pál Viktória című operettjét:
„A mai, modern korbeli színpadnak szinte leküzdhetetlen versenytársa a hangos 

mozgókép, mert a filmrendezőnek ezeregyszer annyi módja van a szemkápráztató kül
sőségek mozgatására, csillogtatására, mert a hangosfilm a legjobb művészek játékát és 
énekét viszi el mindenhová, ahol hangosfilm van, vagyis az egész világba” - elmélke
dett a Napló színházi kritikusa a lap 1933. október 23-i számában, majd így folytatta: 

„A filmnél nincs indiszponáltság, a gép a művész tehetségének, a rendező elkép
zelésének minden árnyalatát osztatlanul megőrzi és akárhányszor mindig úgy vetíti 
a néző elé. A filmben nincs gikszer, amint a filmtechnika fejlettségében nem ismer 
lehetetlent, vagy megoldhatatlannak látszó feladatokat sem. Ezért volt százszorosán 
nehéz a színpadi rendező munkája, különösen akkor, ha a bemutatásra kerülő darabot 
az egész közönség már ismeri a mozivászonról.

A Viktória, Ábrahám Pál operettje pedig egyike azoknak a daraboknak, amelyek a 
legnagyobb világsikert aratták a moziban, olyan darab, amelyet egyformán megszere
tett az egyszerű nép és a finnyásabb intellektuel, és éppen ezért érdemel meg minden 
dicséretet és elismerést a mi színházi együttesünk, elsősorban Garay Béla rendező, 
mert ezt a túlontúl ismert operettet elő merték venni, le merték játszani és főleg mert 
jól és az adottságok között bámulatra méltóan hozták ki annak minden árnyalatát.

Dicséretére kell említeni a közönségnek, hogy szívvel és lélekkel merült el a darab 
szépségeibe, szemmel láthatólag élvezte és hálás tapsokkal jutalmazta az érdemeseket.

Az érdemeseket... Itt elsősorban a zenekarról kell megemlékezni, amely a legfőbb 
szereplő ebben a darabban, és amelyet Garayné Pénzes Sári eddigi teljesítményeit 
messze felülmúló eredménnyel vezényelt. Az előadás hangulatát - amely szomorú is, 
víg is -  továbbá a nyíltszíni változás menetét frappánsul hozta ki a zene, amely ez idő 
alatt megszakítás nélkül festi alá az induló cselekményt. Nemcsak megszakítás nélkül, 
hanem hiánytalanul is.”

Majd a kritikus áttért a szereplők játékának méltatására:
„Raczkó Ilus szerepe elején mintha némi zavarral küzdött volna, később azonban 

nekimelegedett és megint nagyon jó primadonnát láttunk benne. Czibor Juci a vérbeli
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szubrett közvetlenségével derűt, bájt és elevenséget árasztott a színpadra, a közönség 
őszintén, melegen ünnepelte. Rendkívül szimpatikus és elragadóan kedves jelenség volt 
a kínai hercegnő szerepében Sebők Mici, akinek fejlődési perspektívái határozott fi
gyelmet érdemeltek. Bermel Médi két művészi táncszámával ragadtatta el a közönséget.

A férfigárda sztárja, Garay komoly, férfias bonvivánt adott a diplomata igen jól 
fekvő szerepében, jelenetei az előadás fénypontjai voltak. Miden eddiginél nagyobb si
kert aratott és őszinte elismerést érdemel Szabó Marci, aki nem bohóc, hanem színész 
volt a darab egyik legfontosabb és megjátszásához művészi kvalitásokat igénylő szere
pében. Mint Jancsi cigány megmutatta, hogy komoly rendezői irányítással művész is 
a színpadon. Kiváló alakítása emlékezetes marad.

Salamon József értékes, melegen csengő tenorja igen jól érvényesült a férfi fősze
repében, diszkrét és határozottan szimpatikus játékához még rutin hiányzik csupán, 
hogy a kifogástalan együttesben egyenrangú szerepet töltsön be. Kiss Jenő markáns 
tehetsége aránylag kis szerepében is megtalálta a feltétlen érvényesülési lehetőséget és 
pompásan karakterizált alakítása magával ragadó volt. Kőhalmi Pál a táncban fejtette 
ki képességeit, míg a hangot már nem egészen találta el a szerepéhez. Zsigmondynak 
nem jutott alkalom tehetségének csillogtatására, de Bujdosó Ferenc ezúttal is megmu
tatta, hogy kiváló karakter színész válik belőle. Csányi Lajos mellett Jandek Ferenc és 
Sárosi Géza működtek jól epizódszerepekben, míg a bájos leánykórus tagjai kivétel 
nélkül kellemesen hatottak.

A sikerből részt kell juttatni Landau Juliskának is, aki az előadásra egészen új mű
vészettel kreált táncokat tanított be” -  fejezte be cikkét a Napló munkatársa.

A darab valóban nagy közönséget vonzott, a nézőtéren a magyarokon kívül a ze
nekedvelő szlávság képviselőit is ott láthatták a Népkör vezetői.

Szabó Márton rendezésében egy könnyű Erdélyi-operett, a Mit susog a fehér 
akác... került színre. Mulatságos, könnyű zenéjű, szórakoztató darab, amelyet Szabó 
Márton gazdag ötletességgel állított színpadra. A főszerepeket: Német Joli, B. Török 
Manci, Raczkó Ilus, Czibor Juci, D. Balázs Janka, Toldi Rózsi, Garay Béla, Szabó Mar
ci, Zsigmondy Ferenc, Kiss Jenő, Kőhalmi Pál, Szalma István, Reisz Dezső, Sántha 
Sándor, Csányi Lajos, Pálfi Imre, Hubert György, Bujdosó Ferenc, Hajnal György, Pol
gár Ferenc és Jandek Ferenc alakítottak.

Nehéz, de kulturális szempontból felbecsülhetetlen vállalkozás volt Zilahy Lajos 
Tűzmadár című színművének előadása. Ezt a merész vállalkozást teljes mértékben 
igazolta a bemutató hatalmas sikere. Megrázó cselekmény pergett le a nézők előtt: egy 
előkelő, finom, harmonikus családi élet összeomlásának története, lelki tragédiája, 
amelyben mindenki bűnhődik, csak az igazi bűnösök virulnak tovább. A mértékte
len színészimádat, a hiúság, a hamisan értelmezett korszellem és az a bizonyos Miss 
Patterson, akiről csak említés történik a darabban, de akinek szabados - és nem sza
bad! - felfogása rontja meg egy éretlen, döntésre és szabad elhatározásra még képtelen 
gyermek lelkét, ezáltal pedig a családot is.

A szerző a felvetett gondolatot nem vezeti végig, hanem a közönség megítélésére 
bízza a gyermeklány bukásának kérdését. A Tűzmadár a legmegértőbb, a legnyíltabb 
gondolkodású közönséghez szól, amelynek meg kell, hogy legyen a maga határozott 
ítélete. A közönség pedig semmiképpen sem látja Mariettben, ebben a fiatal lányban a
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modern kor felvilágosodott, önálló nőtípusát, hanem az elkényeztetett gyermek éret
len csínytevését, konok ábrándkergetését.

A bevezető után térjünk a szereplők teljesítményének ismertetésére és itt idézzük a 
Napló november 20-án megjelent számának színházi beszámolóját, amelyben Arányi 
Jenő, a tapasztalt szakember fejti ki nézetét:

„A darab minden szerepe külön jellem, a látszólagos epizódszerepek is egyénisé
gek, minden szónak, minden mondatnak megvan a jelentősége.

Zsúfolt volt a Népkör nagyterme és sok olyan egyént is láttunk a sorokban, akik 
eddig valamilyen okból nem szoktak szerepelni a ’jelen voltak’ listáján.

A színészt, akinek élete és halála körül fordult a cselekmény, de aki csak az első 
képben szerepel, Csávossy Gyula játszotta jól és teljes megértéssel...

Carola, a kegyelmes asszony, a darab főszereplője, tengelye, indítéka és konklú
ziója. Juhász Ferencné, Magyar Piri, a becskereki társaság tagja csodálatosan hozta 
ki mindazt a szépséget, ami a nagyszerűen megírt szerepben kínálkozik. A feleség, a 
legnemesebb értelemben vett feleség és anya apoteózisa az, amit produkált. Hasábo
kat lehetne írni játékáról és minden mozdulatáról, mert mind, valamennyi annyira 
kifejező erejű, hangjának minden modulációjában annyi érzés mutatkozik, hogy a 
színpadi kép a valóság erejével rázza meg a nézőt.

Garay Béla tökéletes volt a férj, az apa, a volt miniszter, a nagy úr szerepében.
Ehhez a tökéletesen egymáshoz méltó kettőshöz pompásan illeszkedett a rendőr

tanácsos szerepében Zsigmondy Ferenc. Finoman érzékelteti azt a különbséget, ami 
a kényszerűségből tanúnak beidézett kegyelmes asszonytól a gyanúsítottig lejtősödik 
lefelé, de azután, amikor kiderül az anya ártatlansága, megértő, megbocsátó ember. 
Ember és nem rendőr!

A leány, Mariett, aki valami ferde világnézettől elvakulva odadobta magát a szí
nésznek, akit nem is szeret, a színész hiúságának. Jeszenszky Jolán százszázalékosan 
hozta ki a lényegét a szerepnek. Ez a szerep sok vitára adhat alkalmat. Jeszenszky Jolán 
véleményünk szerint eldöntötte a vitát.

Még egy fontos szerep van a darabban. A kis vidéki színésznő szerepe, amelyet 
Garayné Pénzes Sári intelligensen oldott meg és nagyszerűen hozta ki a szerző elkép
zelését és a darab egyetlen derűs jelenetébe napfényt és enyhülést hozott.

Kiss Jenő házmestere nagyon jó volt, valamint jól szerepeltek még: D. Szellő Maca, 
Toldi Rózsi, Alakker Annus, Szabó Márton és Sántha Sándor.”

A Népkör színjátszóinak vezetői azon a véleményen voltak, hogy ami kell a buda
pesti és a magyarországi vidéki városok közönségének, azt be kell mutatni nálunk is. 
így került sor Erdélyi Mihály legújabb operettjére, a Zsindelyezik a kaszárnya tetejét 
hangzatos című darabjára, amelynek vékony és erőltetett nyári meséje volt. Ez bizony 
az igényesebb közönséget nem elégítette ki, egyedül arra volt alkalmas - de arra az
után nagyon hogy három órán keresztül kacagtasson.

Tudvalevő, hogy általában a kaszárnya jeleneteknek -  Hervé Nebáncsvirág)&- 
tól kezdve - nagy a sikerük. Ahhoz sem kellett zeneértőnek lenni, hogy a közönség 
megértse Erdélyi muzsikáját, amit népdalokból, „slágerekéből és minden más egyéb 
forrásból „szerzett”. Csupa régi, kedves ismerőssel találkoztak a nézők, de sajnálattal 
láthatták, hogy nagyon sokuknak kezük-lábuk törött a nagy igyekezetben.
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A Napló december 27-én megjelent száma így vélekedett az előadásban résztvevő 
szereplőkről:

„Mindenesetre hálás szerepekről gondoskodott a szerző - miután maga is színész 
jól ismeri a színpadot. Minden szerep főszerep és valamennyinek bőven volt al

kalma mókázásra. A szereplők valamennyien egymást igyekeztek felülmúlni. A régi 
ismert gárdához csatlakozott Sebők Mici, aki szintén nagyon kedves és jó volt.

Garayné Pénzes Sári a zenekar élén dicséretes munkát végzett, a rendezés Garay 
érdeme volt, míg a táncokat Landau Juliska invencióval tanította be.

Az előadásban részt vettek: Doktor Margit, B. Török Manci, Toldi Rózsi, Újhelyi 
Magda, Bosnyák Manci, Kiss Jenő, Garay Béla, Szabó Marci, Kőhalmi Pál és Zsig- 
mondy Ferenc.”

Az év színházi idényét a szokásos szilveszteri Vidám esttel fejezték be, amely való
ban sok vidámságot nyújtott a „nagyérdemű” közönségnek, amely az előadás befeje
zése után táncmulatsággal várta be az 1934-es Űjesztendőt.

1934

Móricz Zsigmondnak, a már életében klasszikussá nőtt írónak Nem élhetek muzsi
kaszó nélkül című nemes veretű, szépségekben bővelkedő vígjátékát mutatta be január
7-én este a szabadkai Népkör színházi együttese olyan előadásban, amely méltán állta 
meg helyét a már előbb bemutatott Tűzmadár mellett. Nem szándékunk, és nevetsé
ges is lenne Móricznak ezt a darabját itt és most méltatni, meg kell azonban említe
nünk, hogy valamennyi szerepe, a legkisebb mellékalaktól a cselekményt mozgató 
nagy szerepig, mind mesterkézzel faragott típus, természetes szülöttei annak a vidék
nek, kornak és felfogásnak, amelyből a cselekményt is merítette. Legfeljebb felróható 
a statisztériának az, hogy nem tudott úgy beilleszkedni az előadás stílusába, ahogyan 
azt a szerző elgondolása, a rendezés beállítása megkövetelte.

De idézzük a Napló 1934. január 9-én megjelent számában közölt beszámoló 
részleteit:

„A szereplők pompásan kitettek magukért és a rendezés kifogástalan, sőt külön 
meg kell emlékeznünk arról, hogy a szerző zamatos és egyben különleges vidéki ma
gyar nyelvét a legtöbben hiánytalanul átérezve adták vissza.

A nők közül elsőnek B. Török Mancit kell megemlíteni, aki újra megmutatta, 
hogy ízig-vérig művésznő, akit már nem lehet és nem szabad a műkedvelők sorában 
említeni. Zsáni nénije olyan tökéletes, hogy annál többet kívánni szerénytelenség, 
vagy nagyképűség lenne. Méltán sorakozott melléje a két másik nővér szerepében 
Doktor Margit és Toldi Rózsi. Doktor Margit a süket Mina néniben ragyogtatta ré
gen látott komikai művészetét. Toldi Rózsi pedig talán még sohasem volt olyan jó és 
közvetlen, mint a jólelkű Pepi néni alakításában.

Nagy és kellemes meglepetést keltett az öregasszonyok környezetében a kis Biri, 
a rakoncátlan, korán rafinált, kotnyeleskedő kisleány, akinek szerepét Újhelyi Mag
da annyi természetes bájjal és kedvességgel elevenítette meg, hogy a közönség és a 
kritika benne látja a közeljövő drámai szendéjét. Sokat ígérő tehetség. Pólika Sebők 
Miciben talált megfelelő interpretálóba. Bájos volt és közvetlen, a tapasztalatlan fiatal
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asszonyka erélyeskedése, törekvő erőlködései éppen ezért természetesen hatottak. A 
ravaszkodó, a zavarosban zsákmányra leső Kisviczákné szerepét Szellő Maca sok köz
vetlenséggel játszotta meg. Somogyi Rózsi pedig Borcsa szakácsnő szerepében fiatalos 
maszkírozatlansága ellenére jó volt.

Garaynak ismét alkalma volt főszerepben, Balázs szerepében igazi szerepkörének 
megfelelő alakítással bemutatni maradéktalan művészetét. Viszont Zsigmondy Ferenc 
kis szerepekből csinált nagyot és maradandót. A falura zárkózott kurtanemes alakját 
annyi nemes művészettel, olyan tökéletes megértéssel hozta a közönség elé, hogy az 
valóságos kortörténeti tanulmány. Móricz Zsigmond típust rajzolt ebben az alakjában, 
a szereplő színész azonban életet vitt ebbe a rajzba. Csöpp kis szerepében megérdemelt 
nyíltszíni tapsot kapott Kőhalmi, hasonlóan nagy sikere volt Kiss Jenőnek a cigányprí
más megjátszásával. Felléptek még: Bosnyák Manci, Szabó Marci, Hevesi Bözsi, Molnár 
Bözsi” - fejezte be cikkét a Napló.

Január 14-én az Előre megfontolt szándékkal című bűnügyi történetet (vagy ahogy 
ma mondanánk, krimit) mutatták be három felvonásban. A szerzője az egyik nagy pes
ti napilap törvényszéki tudósítója, Szirmai Rezső. A Jugoszláviai Magyar Újság január 
16-i számának beszámolóját idézzük, amelyben a színházi kritikus így írt:

„Magát a darabot nem kell dicsérni. Minden sorát kétszer is aláhúzva el lehet fo
gadni. A háború utáni élet reális valóságát igyekezett a darab bemutatni és valóban az is 
volt, ami a színpadon a közönség előtt lejátszódott. Egy szegény proletár ember szomo
rú tragédiája, aki gránátszilánkkal a testében jött haza az első világháború borzalmiból, 
hogy a földi pokolnak egy másik fajával, a munkanélküliséggel is megismerkedjék. Er
kölcsi lezüllés, nyomor a főtémája a darabnak, amelyben a szereplők részt vállaltak azzal 
a céllal, hogy jót produkáljanak.

A szereplők valamennyien kitettek magukért és nem térünk kis sorban a dicsére
tekre, mert hiszen az ismert gárda tagjai alakították a szerepeket, csak annyit mon
dunk el, hogy játszottak: B. Török Manci, Szabó Marci, Garay Béla, Zsigmondy Ferenc, 
Csányi Lajos, Sziklai Tibor és végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni Bujdosó 
Idát, akinek ebben a darabban volt első fellépése és egyenrangú alakítást adott a régi 
szereplőkkel. Felléptek még: Kőhalmi Pál, Kiss István, D. Szellő Maca, Kiss Jenő, Nagy 
Pista és Kovács Félix.”

Január 25-én mutatta be az együttes Herceg Ferenc Kék róka című finom és kiválóan 
szellemes vígjátékát. Már a bemutató előtt néhány évvel az egész sajtót bejárta a kérdés, 
amely a darab tengelyében áll: volt-e Cecil a Török utcában?

Bár sokat olvasott róla a közönség, azt mégsem tudta meg, hogy a darab hősnője, 
Cecil megcsalta-e az urát, járt-e az ominózus Török utcában és ha igen, a szűcsnél járt-e 
vagy a kedvesénél?

„Ezt a kérdést a népköri előadás sem válaszolta meg, már csak azért sem, mert Cecil 
megszemélyesítője, Molnár Klári, a zombori amatőrszínjátszás egyik kiválósága olyan 
tökéletesen hozta a közönség elé Herceg elképzelt asszonyát, mintha az író egyenesen az 
ő jellemére szabta volna a szerepet. Plasztikusan jó és szép volt, minden mozdulata ter
mészetes és közvetlen. Beszéde megkapó és valami egészen különös, de bájos akcentus 
muzsikált a szavában. Nem volt egyetlen felesleges vagy hiányos mozdulata, tökéletesen 
benne élt az író elgondolásában, és tökéletesen rezonált annak minden elképzelésére.
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A másik női szerepet Sebők Mici játszotta, annak dacára, hogy eddig csupán ope
rett szerepekben mutatkozott a színpadon.

A darab legnagyobb és fontos szerepét, Sándort, a komoly és megértő jó barátot 
az együttes új tagja, Csávossy Gyula pompásan elevenítette meg. Fellépése, modora 
mindenben megfelelt a szerepnek.

Kőhalmi Pál is jól oldotta meg Trill báró egy jelenetes szerepét. Garay Béla vi
szont Pált, a száraz humorú férjet játszotta el tökéletesen. A szerep nem túlságosan 
rokonszenves, de Garay tudott kedves és megértő motívumokat belevinni” - írta a 
Napló kritikusa a lap 1934. január 27-i számában, majd így folytatta:

„Az előadás méltán megérdemelte a csaknem tisztán intellektuelekből álló kö
zönség zajos tetszését és megelégedését, amit fokozott a ragyogóan berendezett szín
pad és Garay Béla kitűnő rendezése!

A darabbal az együttes beutazta Vajdaság minden nagyobb helységét és városát. 
Amerre megfordultak, sikert-sikerre arattak.”

Az egyesület vezetőségének határozata értelmében -  bár az operettek kifizető
dőbbek voltak - hangsúlyt kellett fektetni a prózai előadásokra is. Ez volt a vezetőség 
kultúrprogramjának egyik legfőbb pontja. És nem is csalódott a vezetőség, mert a 
közönség annyira megszerette a népköri színházat, annyira érdeklődött az előadások 
iránt, sőt annyira megszokta a színházba járást, hogy a prózai darabokra is szívesen 
eljöttek. Bónyi Adorján Édes ellenség című három felvonásos vígjátéka is, amelyet 
február 2-án mutattak be, nagy sikert aratott. A siker egyrészt Ferenczy Ibolyának, a 
zentai amatőr színjátszás üdvöskéjének köszönhető.

„Ez a fiatal zentai műkedvelő olyan tökéletes színésznői tehetséget mutatott fel, 
amilyet csak nagy színpadokon lehetett látni. Judit nehéz és fáradtságos, csupa belső 
vívódásokkal teli szerepét hiánytalanul és élethűen tükrözte veleszületett művészi 
hajlama. Ezt betanulással egyszerűen nem lehet végigcsinálni, ehhez szív kell és mé
lyen érző lélek. A hangja kellemesen csengő, rokonszenves volt még akkor is, amikor 
a szerep megtöri és tompítja, a mimikája pompás, egyénisége valósággal predeszti
nálta erre a szerepre. A közönség elragadtatással figyelte, bőségesen és hálásan meg
tapsolta és Ferenczy Ibi elérte művészetével azt, hogy az utolsó jeleneténél is feszült 
figyelemmel ült még a helyén mindenki, nem tolongtak a ruhatárba, hanem a füg
göny legördülése után a lámpák elé követelték, s ezzel megadták a méltó elismerést a 
kiváló színészi teljesítménynek” -  írta róla a Napló kritikusa a lap 1934. február 4-i 
számában.

Azt is tudjuk, hogy Ferenczy Ibolya az 1945-ben megalakult hivatásos Magyar 
Színház társulatának egyik fő erőssége lett. Sajnos korai halálával sokat veszített a 
magyar színjátszás.

De lássuk, mit is írt a Reggeli Újság erről a bemutatóról az 1934. február 4-i szá
mában:

„Ferenczy Ibi arcával, kezeinek mozdulataival, hangjával a legfinomabb érzés 
modulációkat fejezte ki. Intelligenciája is sokban segítette a sikerben. Eleganciája 
néhány pillanatra nagyvárosi színpadi levegőt teremtett. A másik vendégszereplő, 
Molnár Miklós, aki szintén a zentai amatőrizmus egyik erőssége, igen jó alakítást 
nyújtott. Garay Béla elsőrendű alakítást adott és egyben rendezte is a darabot.

61



A többi szerepekben Kiss Jenő, Doktor Margit, B. Török Manci és Zsigmondy 
Ferenc igen jók voltak.”

Február 4-én Farsangi estet rendeztek a Népkörben. A táncmulatságot műsor ve
zette be. A rendező (tekintettel arra, hogy ha már bál van, az ifjúság bizonyára minél 
előbb szeretne táncba fogni), úgy állította össze a műsort, hogy ne tartson sokáig. 
Ezért a nyolcra hirdetett kezdésnél pontosan húzták fel a függönyt, ami szokatlan 
volt Szabadkán. Ez nagyon kellemesen érintette a jelenlévőket, annál kevésbé a no
tórius későket. Ezt a pontos kezdést a rendőrség a továbbiakban is be akarta tartatni, 
és valljuk be, sikerült is rendre és pontosságra szoktatni a közönség fegyelmezetlen 
részét.

Műsoron szerepelt Liptay Sándor Krízis címú vígjátéka, utána pedig Bródy István 
Csókvásár című operettje. Mindkét darab rendkívül mulattató, igazi farsangi műsor
szám volt. A Csókvásár hangulatában közvetlen bevezetője volt az utána következő 
táncmulatságnak. A közönség sokat derült Szabó Marci és Kiss Jenő tréfáin, de Sebők 
Mici és Kőhalmi is kedvesek voltak, míg Doktor Margit sok ötlettel és humorral éne
kelte a Caramba című dalt, míg Csányi Lajos is sok zamattal és szívből jövő humorral 
alakította szerepét.

„Erdélyi Mihály és Szántó Mihály operettje, a Lehullott a rezgőnyárfa március 
3-án került bemutatásra. A Mihályok operett gyára csak annyiban nyújtott különbet 
a többi sablongyártmánytól, hogy ebbe mégis bele tudtak vinni valamilyen hangu
latot, ami lényegesen enyhítette a cselekmény komorságát” -  írta a Napló kritikusa a 
lap 1934. március 5-i számában.

„A mese... különben mese az, hogy ennek az operettnek meséje van, ebben apró 
ötletekből összerakott ziccerek’ nevettetik három órán át a közönséget. És aki ebben 
a világban három órán át kacagtatni tud, el tudja hitetni a közönséggel, hogy most 
színdarabot lát, az még ilyen darabért is felmentést kaphat.

Egy dologra mindenesetre jó volt az előadás: elhozták vendégszerepelni Tilger Mi
hályt. Köszönjük. Elegáns, nagyszerű megjelenésű fiatalember, intelligens színész, jól 
énekel és érzéssel játszik.

A női főszerepet Raczkó Ilus játszotta és énekelte szépen, nem tehet róla, hogy vele 
és Tilgerrel is aránylag mostohán bántak a szerzők. Kedves volt és ügyes, a számára 
gyermekjátékszerű ’áriákat’ bízvást vehette félvállról. A darabban legnagyobb szerepe 
Czibor Jucinak van. Bájos, kedves, közvetlen, szabadon kitombolhatja játékos pajzán- 
ságát. Szabó Marcival együtt, aki partnere és akivel a Kőhalmi Pál olyan táncproduk
ciót mutatott, amiért minden dicséret megilleti őket.

A kisebb szereplők közül ki kell emelni Kiss Jenőt és Molnár Bözsit, aki húsz szó
val bizonyította, hosszú hallgatás után, hogy rutinos műkedvelő. A rendezéssel Garay 
Béla újra szép munkát végzett” - fejezte be cikkét Arányi Jenő, a kritikus.

Március elején Műsoros estet rendeztek, amelyen Jánosy Károly, Raczkó Ilonka, 
Garay Béla, Kőhalmi Pál, Kiss István, Dörfler Piri, Szabó Marci, Dörfler Margit, Csá
nyi Lajos és Balázs Janka szerepeltek nagy sikerrel.

Nagy vállalkozás volt a hónap végén megrendezett Passiójáték, amelyet az együt
tes P. Hildebrant feldolgozásában adott elő, és amely a műfaj kissé leegyszerűsített 
formáját nyújtotta, de szépségben, költőiességében semmivel sem maradt el a többiek
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mögött. A tizennégy stációt tizennégy képben mutatja be és az ember azt hinné, hogy 
az ilyen sok színváltozást igénylő darab gyorsan pergő előadása forgó színpad nélkül 
el sem képzelhető. Pedig megtörtént a Népkör kicsi színpadán anélkül, hogy a szünet 
unalmassá tette volna.

Tökéletesen sikerült a szereplők megfelelő kiválasztása. Ide jegyezzük a neveket, 
akik ezt a közel száz személyt foglalkoztató darabot sikerre vitték: Garay Béla rendező 
irányítása mellett felléptek Zsigmondy Ferenc, Kiss Jenő, Csányi Lajos, Szabó Már
ton, Kőhalmi Pál, Sziklai Tibor, Szigeti Sándor, Deák Nelli, Bujdosó Ida, Nöszt Béla, 
Sántha Béla, Babos Magda, Lévay Endre. Valamennyien megállták helyüket azon a 
poszton, ahová a rendező állította őket.

Garayné Pénzes Sári harmóniumon, stílusos kísérőzenével látta el a játékot.
Fokozták a hatást a stílusos díszletek, valamint a korhű jelmezek, amelyek a Nép

kör áldozatkészségéről tettek tanúságot. A darab egymás után tízszer került bemuta
tásra telt ház előtt.

Míg a Passiójáték előadásai folytak, az együttes szorgalmas munkával Műsoros 
estet készített elő, amelyet április első napjaiban mutattak be, majd április közepén 
újabb bemutatóval léptek a szabadkai közönség elé. Ezúttal Fodor László és Lakatos 
László társszerzők mindenütt nagy sikerrel bemutatott három felvonásos vígjátéka 
került színre, a Helyet az ifjúságnak. Ez a darab lehetőséget adott az együttesnek, hogy 
minden tudását és minden kvalitását érvényesítse.

A két kitűnő író olyan pompás rutinnal, olyan szemkápráztatóan varázslatos 
ügyességgel és a humornak olyan tökéletes fegyverzetével pattintották ki agyukból 
ezt a mesét, hogy a három - nem is rövid - felvonást végigkacagó közönségnek ideje 
sem jutott arra, hogy az abszurdumok futóhomokjára épített cselekményt és a ragyo
gó happy endet átgondolja.

Iránydarab volt, mondhatnánk azt is, hogy a munkához való jog emlékirata, sőt 
mondhatnánk, hogy a senyvedő erők jajkiáltása, olyan ügyesen és kedvesen cukrozva, 
ahol semmi akadémikus álkomolyság nem rontotta a tökéletes illúziót.

Telt nézőtér kacagta végig a végtelenül kedves és szellemes darabot, amelynek az 
előadása gördülékeny volt. Érthető a zsúfolt ház, amely előtt később is színre került.

A Reggeli Üjság április 16-i számában ezeket jegyezte fel a szereplőkről:
„Az est egyik meglepetése Nojcsek Tusi szereplése volt, aki nagyon jól játszott, 

természetes és könnyed volt, sőt sok ötletességgel és intelligenciával oldotta meg a 
feladatát. A másik meglepetés a mindig operett szerepben megszokott Szabó Márton 
prózai alakítása volt. Talán ez volt az első osztatlan, komoly sikere, amit tökéletesen 
kiérdemelt. Egyetlen hiba, egyetlen zökkenő nélkül mindig ’úr’ volt, akaratlanul a 
lánya bábja, de a helyzet ura.

A helyzet ura tulajdonképpen mégis Boronkay György doktor, a betolakodott 
munkakereső, aki egy óvatlan pillanatban kitalálja az egész Bicsinszki-ügyet, ami a 
darab tengelye. Boronkayt Garay játszotta.

Pompás kabinetalakítást adott elő az öreg szolga szerepében Csányi Lajos és na
gyon jó volt Kőhalmi, a gyanakvó, kákán csomót kereső vezérigazgató alakjában.

A kisebb szerepekben Kiss Jenő, Reisz Dezső, Sziklai Tibor, Nöszt Béla és Sántha 
Sándor nyújtottak jót.
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Gyorsan, szinte pattogó ütemben folyt az előadás, a díszletezés stílszerű, korrek
ten ízléses volt, ami a rendezésnek tudható be. A közönség kitűnően mulatott és hálá
san tapsolt” - fejezte be kritikáját a Reggeli Újság.

A Kultúrbizottság rendezésében április 5-én Zene-estélyt tartottak, amelynek ke
retében a népköri dalárdán kívül fellépett még Pataki Cora, Gajdács Ferenc, Salamon 
József, Bermel Ferenc és Csiffáry Minka - magánszámokkal.

Másnap ismét előadás volt a Népkör színpadán. Szabó Márton rendezésében 
Raczkó Ilus, Kőhalmi Pál, Szabó Márton és mások Kabaré estet tartottak, amelynek 
műsorán magánjelenetek, tánc- és énekkettősök szerepeltek. Utána táncmulatságot 
tartottak.

Május hó közepén mutatták be Erdélyi Mihály Csókos regiment című operettjét. 
Ha igaz a mondás, hogy nincs semmi új a nap alatt, akkor Erdélyi Mihály úgyne
vezett dzsessz-revü operettjére ez teljességgel elmondható. Ebben aztán igazán nem 
volt semmi új, legfeljebb az, hogy nagyképűsködés nélkül, szinte a közönség szeme 
láttára fűzi össze a legismertebb operett-motívumokat, helyzeteket, típusokat, meló
diákat és trükköket. De ezt olyan boszorkányos ügyességgel csinálta, hogy senkinek 
se juthatott eszébe haragudni vagy gáncsoskodni, hiszen az egész darabban oly ritka a 
komoly pillanat, mint novemberben a villámlás. Kacagás és kacagás, ami crescendóba 
növekedett a burleszk csúcspontját jellemző két jelenetben: Kőhalmi Pál kacér álszo
balányt, Balázs Janka pedig vén szobatigrist játszott.

Amint már elmondtuk, a darab régi, kipróbált melódiák és komikus jelenetek 
ügyes összekeverése volt. Olybá tűnt, mint a kucséber zacskójában összerázott szá
mok tömkelege. Minden szám benne volt, de nem mindenki nyert. Ebben a kucséber 
zacskóban mégis sok volt a nyerő szám. Felsoroljuk az ismert népköri színjátszókat, 
akik igyekeztek sikerre vinni a darabot: Kiss Jenő, Kőhalmi Pál, Szabó Marci, Czibor 
Juci, Balázs Janka, Zsigmondy Ferenc, Bermel Médi, Raczkó Ilus, Garay Béla, Koncz 
Dániel, Salamon József, Jandek Ferenc, Csányi Lajos, B. Török Manci, Szili József, 
Csörgő Jenő, Sárosi Béla, Kelemen Manci, Kiss István, Kelemen Vica és Mihály Valdi. 
De új volt és nagyon kedves jelenség Mayer Albin a kis cseléd szerepében. Intelligens 
megértéssel játszotta meg a már sok szeretésen átesett, de most először szerelmes kis 
szállodai szobalány kényes szerepét.

Ebben a sikerben nagy - sőt talán legnagyobb része volt a zenekarnak, amelyet 
Garayné Pénzes Sári biztosan vezényelt. A kitűnően működő zenekar biztos, szilárd 
támasza és irányítója volt a táncoknak és énekszámoknak. És meg kell említeni Garay 
Béla kitűnő rendezését is.

Az operettel bejárták Vajdaság városait, községeit.
Néhány napra rá külföldi szerző darabja került programba, még pedig olyan bo

hózat, amely pár évtizeddel előbb diadalmasan járta be Európa színpadait. Abban 
az időben még piros betűs színlappal hirdették előadását. Marguerite Mayo a Gólya 
című bohózata volt ez, amelynek hamisítatlan angolszász humora, burleszk helyzet
komikuma megfogta a nézőket, akik mást sem tehettek, mint három felvonáson át 
kacagtak.

A darabot most átdolgozva, új címmel - Mamuci, Papuci, Babuci -  és M. Morri- 
son zenéjével énekes vígjátékként mutatták be. A kellemes zene a darabot élvezhetőb
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bé, kedvesebbé tette. Az együttes legjobb erői álltak sorba a sikerért: Raczkó Ilonka, 
Kelemen Manci, Szabó Márton, Garay Béla, Kiss Jenő, Kőhalmi Pál, Zsigmondy Fe
renc, Sebők Mici, Svábics Géza és B. Török Manci.

A sajtó is elismerte, hogy érdemleges munkát végzett a társulat, amikor ilyen de
rűs estét szerzett a közönségnek. Vannak idők, amikor az a legfontosabb feladata a 
színésznek, hogy az emberek homlokáról a komor felhőket elűzze.

Már pedig gyülemlettek a komor felhők. Kiszivárgott a hír, hogy a Népkör ellen 
újra áskálódnak, nem nyugszanak a nacionalista elemek. Sajnos pár nap múlva rá is 
zúdult a baj a Népkörre.

Megdöbbentő intézkedést foganatosított a szabadkai rendőrség 1934. június 9-én. 
Feloszlatta a Népkört, és annak ingó és ingatlan vagyongondnokává dr. Nagy Ödönt 
nevezte ki.

Az eset híre futótűzként terjedt szét a szabadkai magyarság körében. Mindenki 
izgatottan érdeklődött, hogy mit történt.

Mindenki tudta, hogy évek óta szálka a hatóság szemében a Népkör, és hogy egy 
rövidebb tilalmi periódust már át is élt. De most egy egészen nevetséges indokkal 
oszlatta fel a rendőrfőnökség a magyarság szeretett kultúrotthonát.

Ugyanis a dunai bánság 1934. április 14-én kelt 25760/II.-2 számú rendeletével az 
egyesületekről szóló törvény alapján betiltotta a becskereki Közművelődési Egyesület 
működését. Ez ellen a döntés ellen fellebbezést adtak be a belügyminisztériumhoz, 
amelyet a belügyminisztérium május 29-én kelt 19459 számú határozatával mint alap
talan kérelmet elutasított, és a bánság határozatát jogerőre emelte.

A szabadkai rendőrfőnökség, miután jogerőssé vált a becskereki Közművelődési 
Egyesület betiltása, a szabadkai Népkört, mint a Közművelődési Egyesület fiókját fel
oszlatta. A szabadkai rendőrfőnökség a Népkör minden ingó és ingatlan vagyonát 
a fennálló törvényes rendelkezések értelmében lefoglalta, és a Népkör minden nemű 
vagyonának gondnokává dr. Nagy Ödön szabadkai ügyvédet nevezte ki, akit utasított 
arra, hogy Nojcsek Gézától, a Népkör elnökétől a Népkör vagyonát vegye át.

A rendőrfőnökség indoklása az volt, hogy abból a levélből, amelyet dr. Strelitzky 
Dénes a Népkör levélborítékjában és levélpapírján intézett hozzájuk, kitűnik, hogy a 
Népkör a feloszlatott Közművelődési Egyesület fiókja, miután mind a levélpapíron, 
mind pedig a borítékon az áll: Népkör Magyar Közművelődési Egyesület.

A szabadkai rendőrfőnökség rendeletét (amely ellen a fellebbezésnek még csak he
lye sem volt), azonnal végrehajtották.

1936

Több mint kétévnyi kényszerszünet után újra megkezdődött a munka a nevet vál
toztatott Népkörben, amely egy előbb megtartott választmányi ülés határozata szerint 
kérte a hatóságot, hogy felvehesse a Magyar Olvasókör nevet. Ezen a néven kezdett 
nagy lendülettel munkába.

Igen, nevet változtatott az egyesület. Hogy miért? Abban az időben valóságos me
rényletnek számított a közművelődés és a haladás ellen az a tény, hogy a hangverse
nyek, színházi vagy kultúrelőadások után - melyeknek műsorát néhány dallal vagy
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zeneszámmal akarták vonzóbbá és élvezetesebbé tenni a teljes (bruttó) bevétel 45 
százalékát kellett vigalmi adó címen felerészben az állam, felerészben a város pénztá
rába előre beszolgáltatni. Fizetni kellett, holott a törvény szerint a kultúregyesületek 
előadásai adómentesek voltak. Az Olvasókört, vagyis előbb a Népkört - amelynek 
egyetlen feladata éppen a kultúra terjesztése volt - nem ismerték el kultúregyesület- 
nek. És ez még nem volt elég. Szabadkán, ahol a lakosság több mint 50%-a volt ma
gyar, külön 300 dinárt kellett fizetni fellépésenként, mint idegen nyelvű előadás után 
járó illetéket. Idegen nyelvű volt tehát itt a magyar.

Ilyen körülmények között abban az időben rendkívül kockázatos volt egy műked
velő előadás, vagy hírneves vendégfellépőkkel egy színvonalas hangverseny megren
dezése. Hogy ez milyen küzdelmet és terhet jelentett a kultúregyesületeknek, azt talán 
nem is kell bővebben magyarázni.

Ezért határozta el a Népkör választmánya és terjesztette a közgyűlés elé a névvál
toztatást, valamint az alapszabály megváltoztatását, mivel a pénzügyi törvény szerint 
az olvasókörök és a könyvtárak (!) rendezvényeik után nem fizettek adót. Illetve bizo
nyos előadások után csupán 10% adót fizettek.

Miután a közgyűlés megszavazta a névváltoztatást, a vezetőség beadta kérelmét a 
hatóságnak. De nem ment simán az ügy, mert az adóhivatal a törvény kijátszásának 
vélte ezt a folyamodványt, és továbbra is behajtotta az 45% adót. Az új vezetőség felleb
bezett a báni hivatalnál, és csak az ottani kedvező kimenetelű ügyintézés után vehette 
fel a Népkör a Magyar Olvasókör nevet. Hivatalosan 1936. november 30-án lett Magyar 
Olvasókör.

Üjra megalakult az ifjúsági alosztály is, és a Magyar Olvasókör Ifjúsági Kulturosztálya 
(MOIK) néven folytatta működését. Körülbelül 200-250 tagot számlált az alosztály. A 
több mint két éves szünet alatt az ifjúságnál is változás állt be, új nemzedék nőtt fel, 
amely kultúrszeretetével nagy ígéretet jelentett.

Nagy szükség volt a kultúrmunka minél szélesebb rétegben való kifejlesztésére. 
Mindenki tudta, hogy a jugoszláviai magyar kultúrmunkának új szakasza kezdődik, és 
a jelek afelé mutattak, hogy most kezdődik igazi, egészséges fejlődése.

A sajtóban naponta jelentek meg hírek arról, hogy melyik faluban alakult önálló 
kultúregyesület. Ez azt jelentette, hogy minden kis településen van érdeklődés a magyar 
kultúrmunka iránt, amit a városi egyesületeknek kell segíteniük. Ha nincs nekik, ak
kor a város küldjön előadókat. Mert a széles néptömegeket meg kell nyerni az ügynek. 
Szükség van az egész jugoszláviai magyar népre, hogy eredményes munka folyhasson.

A színházi csoport is azonnal munkába kezdett és már tervbe vette, hogy decem
ber végén Fodor László Érettségi című vígjátékával kezdi meg munkáját. Utána Kabaré, 
majd Szigligeti Ede a Cigány című népszínművét adják elő, amit a szilveszteri Kacagó 
est követ, zárva az évadot.

December 19-én tartották meg a bemutatóját az Érettséginek, amely, ha a diákélet 
problémáira nem is nagyon próbált megoldást találni, legalább foglalkozott velük.

Meghatódottság és ünnepi hangulat áradt szét a zsúfoltságig megtelt teremben. A 
hálás és kiéhezett közönség izgatottan várta a függöny szétcsapódását. Hatalmas taps
vihar zúgott a teremben, amikor ez megtörtént, és a viharvert kulisszák előtt a régi, 
még el nem felejtett arcok mosolyogtak. Ebben a forró légkörben pergett le az előadás.
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Tegyük hozzá: jó előadás. Fodor ötletekben gazdag diáktörténete úgy épül fel, hogy 
a siker nem maradhatott el még akkor sem, ha a szerző elgondolását nem is teljesítik 
százszázalékosan a szereplők.

A darab női főszerepét, Horváth Katót Puketz Ilonka személyesítette meg tehetsége
sen. Űj arcot és tehetséget ismert meg a közönség a Máthé tanárnőt játszó Rommer Irén 
személyében, aki kezdő létére is szimpatikusán oldotta meg feladatát. B. Török Manci a 
rosszmájú, üldözött öreg tanárnő szerepét remekül oldotta meg. Keserű volt és gonosz. 
Balázs Janka a tornatanárnő szerepében sok derűs percet szerzett a nézőknek. Az est 
legnagyobb sikere és az előadás lelke Zsigmondy Ferenc volt. Az öreg, jószívű tanár 
szerepének minden finomságát érvényesítette nemes egyszerűséggel, halkan, élethűen. 
Alakításáért többször vastapsot kapott. Nagyon jó volt Szabó Márton a fontoskodó dr. 
Richtig ellenszenves maszkjában. Koncz Dani derűs pedellus volt. De a többiek is, akik 
részt vettek az előadásban: Kelemen Manci, Balog Bella, Sárosi Juszti, Szegedi Baba, 
Csergő Jenő, Várhegyi János, Keresztesi Sándor, Kőhalmi Pál és Jandek Ferenc is lelkiis
meretesen dolgozták ki szerepüket. Az előadást Szabó Márton rendezte rutinnal.

Másnap Kabarét adtak elő kitűnő és vidám számokkal. Ezen az előadáson az is
mert olvasóköri szereplők léptek fel.

A szilveszteri Kacagó est műsorában szerepelt Békefi László egyfelvonásosa: Férj
hez megy a feleségem, Bukovics Vilma bohózata: A papucshős rendet csinál, valamint 
Lőrincz Miklós vígjátéka: A torreádor. Szabó Marci kuplézott, Kelemen Manci és Kő
halmi ének- és tánckettősöket adott elő, Raczkó Ilonka énekelt. Felléptek még: Garay 
Béla, Zsigmondy Ferenc, Keresztesi Sándor és Csányi Lajos.

1937

Axel Nielsen Kontusovka című énekes vígjátéka került műsorra 1937. január 3-án. 
A darabnak nem volt különös sikere, a magyar közönségtől távol állt a téma, a zene és 
a táncok nem tudták annyira lekötni a közönséget, hogy a darab hosszabb ideig műso
ron maradjon. A szereplők mindent megtettek a siker érdekében. A színjátszó csoport 
tagjai közül felléptek: Balázs Janka, B. Török Manci, Garay Béla, Szabó Marci, Kőhal
mi Pál, Salamon József, Zsigmondy Ferenc, Horváth Lajos, Kiss István és Várhegyi 
János (illetve igazi nevén Szabó János, aki állami alkalmazott lévén, kénytelen volt 
álnéven szerepelni, nehogy szemet szúrjon főnökének, hogy magyar kultúrmunkában 
vesz részt. Egyébként a felszabadulás után már Szabó Jánosként lett tagja a magyar 
társulatnak, és innen ment nyugdíjba).

Ebben az évben új szereplővel gazdagodott a Magyar Olvasókör színjátszó cso
portja. Vincze Mihály, aki egykor a kassai és nagyváradi színházaknak volt elismert 
művésze, majd az első világháború után Amerikába szerződött az ottani magyar tár
sulathoz, hazatért szülővárosába. Hazahozta a honvágy. Amikor meghallotta, hogy 
Szabadkán intenzív színjátszás folyik, úgy érezte, itt sokkal nagyobb szükség van rá, 
mint Amerikában. A későbbiek folyamán találkozunk is majd néhány szép alakítá
sával.

Január 9-én mutatta be a társulat Lajtay Károly és Sándor Jenő Aki mer, az nyer 
című operettjét. A revü operett iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg a közönség kö
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rében, ami érthető is volt, mert ez az operett előzőleg - mint az akkori évek egyik 
legnagyobb sikerű darabja - Budapesten a Városi Színházban és a Budai Színkörben 
több mint négyszáz előadást ért meg.

Az Olvasókör nagy anyagi áldozatok révén, méltóképpen vitte színre a darabot, 
amelynek díszleteit Bujdosó Lajos és Égető Sándor tervezték és festették.

A nagyszámú táncokat Boby-Hopp, a kitűnő és általánosan elismert táncakrobata 
tanította be, a kibővített zenekart Neszmélyi Izsó karnagy vezényelte. A rendezés Sza
bó Márton hozzáértését és ízlését dicsérte.

1937 februárjában alakult meg a Magyar Olvasókör énekkara, amelynek vezető
sége az itt felsoroltakból állt: elnök dr. Hősz Dezső, társelnök: Havas Károly és mr. 
ph. Richter János. Ügyvezető elnök: Matuska Lénárd. Titkár: Palencsár József. Kar
nagy: Fehér Ödön. Ügyész: dr. Papp Lajos. Pénztárnok: Magyar Béla és Vidra János. 
Kultúrelőadó: Garay Béla. Orvosok: dr. Balogh Pál és dr. Stein István. Ellenőrök: 
Nagy Jenő, Csonka István. Gondnok: Sóvári János, Juhász József. Vigalmi elnök: 
Nöszt Béla. Vigalmi alelnök: Kovács Vidor.

Az énekkar hamarosan több mint 90 tagot számlált, akik szorgalmasan jártak 
próbára, ahol Fehér Ödön karnagy szakértő vezetése mellett készültek a János vitéz 
oratóriumi előadására.

De előtte Barabás Pál Könnyű a férfiaknak, című három felvonásos vígjátéka ke
rült sorra Zsigmondy Ferenc szakavatott rendezésében. A szerepeket a törzsgárda tag
jai alakították.

Ugyanebben a hónapban társasvacsora keretében tartotta meg a Magyar Olvasókör 
a színjátszó csoport érdemes tagjának, Zsigmondy Ferenc színművész születésének 45. 
jubileumát. Meleg hangulatú ünnepség volt, amely a hajnali órákig tartott. Az össze
jövetelen számos köszöntő hangzott el, méltatva Zsigmondy érdemeit és akaraterejét.

Február 16-án az Ifjúsági Alosztály Ady-emlékestet tartott, amelynek bevezetőjét 
Szegedi Emil hírlapíró tartotta, méltatva Ady munkásságát. Utána a szavalókórus elő
adta Ady Ifjú szívekben élek című költeményét. Keck Zsigmond Ady kultúrörökösei 
címen tartott magas szintű előadást, majd Siflis Irma énekelt néhány Ady-dalt. Szőczy 
Mihály, Bujdosó Ida, Kongó Tivadar és Szekér Imre Ady-költeményeket szavaltak, 
míg Lévay Endre: A kritikusok Adyról címen közölt szemelvényeket. Sipos Károly 
is Ady-dalokat interpretált, Krombholz Károly viszont Liszt-koncertet zongorázott. 
Befejezésül a szavalókórus Az Isten harsonája című Ady-verssel fejezte be a műsort.

A Híd 1937. február 20-án megjelent számában megjegyzéseket fűzött az estéhez. 
Teljes egészében közöljük a cikket:

„A Magyar Olvasókörben Ady-est volt. Ady halála után tizenhét évvel először 
szólalt meg ezen az estén az ifjúság. Szomorú megállapítás: tizenhét évig kellett Ady- 
nak várnia, hogy jóval a román és csehszlovák magyar kisebbségi ifjúság után végre 
a jugoszláviai magyar ifjúság is megmutassa, hogy mit jelent neki Ady, de biztató az, 
hogyha későn is, de mindjárt a legilletékesebbek: maga az ifjúság tett mellette bizony
ságot. Az mutatkozott meg az első Ady bemutatón, ami irodalmi, művészeti és törté
nelmi szempontokon túl, ma is felhasználható, ma is indító erő és tett Adyban.”

Március 1-jén Vajdasági irodalmi estet rendezett az Olvasókör kultúrbizottsága.
Az Alföld március 5-i számában így írt erről az eseményről:
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„A Magyar Olvasókör rendezésében vajdasági irodalmi estet rendeztek, amely
nek keretében a vajdasági irodalom előkelő reprezentánsai szerepeltek munkáikkal és 
amelyen ezenkívül néhány vajdasági zeneszerző művét is bemutatták.

A műsor folyamán Nojcsek Tusi Timár Ferenc versét szavalta el sok érzéssel és 
lelkesedéssel. A tapsok mind az előadónak, mind a szerzőnek szóltak. Szirmai Károly: 
Héy kocsmáros, italt adjál\ című mély, szimbolikus írását olvasta fel. A közönség az író 
különös íróművészetének hatását teljesen átérezte. Majd fiatal költőnk, Dudás Kál
mán adta elő két szép versét. Különösen nagy sikere volt a Szülőföldem című megható 
és erőtől duzzadó költeményének. P. Hevér Juliska Jancsuskó Gábor zeneszerző két 
dalát énekelte meleg, csengő hangon. Majtényi Mihály Bácskai útirajz című írásával 
nagy sikert aratott a megjelenteknél. Finom humorával és meleg tájszerkezetével fogta 
meg a közönséget. Ulreich Inke két Bartók-zeneművet zongorázott művészi készség
gel. Csuka János a kisebbségi emberről, a kisebbségi polgár lelkének kialakulásáról 
tartott magas színvonalú előadást. Gál Lászlónak két nagyon szép versét Garay Béla 
mondta el nagy hatással és kiváló tehetséggel. Schuh Gyula zeneszerző egy Ady-versre 
írt számát, valamint egy Lányi Ernő dalt Csiffáry Mária nagyszerű énektudással adta 
elő. Nagy sikere volt Cziráky Imrének, aki Meggyónt Kerekes Gábor című humoros 
elbeszélését olvasta fel. A percekig zúgó taps bizonyította, mennyire megszerette ezt 
az írót a közönség. Pataki László Bencz Boldizsár fiatal költő két versét mondta el ki
tűnően. Bermel Miklós zeneszerzőnek két szép művét Rácz Jancsi adta elő, zongorán 
Ulreich Inke kísérte.

A beköszöntőt és zárószót Vad Lajos, az Alföld szerkesztője - az est rendezője - 
mondta.”

Március 16-án az Olvasókör Ifjúsági Alosztálya rendezésében került sor a Vajda
sági költők szerzői estjére, melynek keretében Timár Ferenc, Koósz László és Dudás 
Kálmán költők művei szerepeltek. Havas Károly, a Napló kétcsillagos vezércikkírója 
bevezető beszédében hivatkozott a közönség szerzők iránti jóindulatára, aminek meg 
is volt a kellő hatása. A telt ház meleg szeretettel és tapssal ünnepelte az ifjú vajdasági 
költőket.

A színházi csoport március 22-én mutatta be Erdélyi Mihály legújabb operettjét, a 
Csavargólány-1. A szereposztás a következő volt:

Pepi bácsi......................................  Koncz Dani
Stefi................................................  Raczkó Ilonka
Pinkász Ibolya............................... B. Török Manci
Szépváradi Stefánia......................  Bujdosó Ida
Minden Áron................................ Szabó Márton
Pesti Pista......................................  Kőhalmi Pál
Máli Néni......................................  Balázs Janka
Cica................................................  Kelemen Manci
Kakuszi..........................................  Garay Béla
Polgármester.................................. Keresztesi Sándor
Fellépett még Szigeti Sándor, Csörgő Jenő és Szegő Ernő.
A Napló színházi tudósítója nem valami nagy lelkesedéssel fogadta a darabot. így 

vélekedett a március 30-án megjelent számban:
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„Zsúfoltságig telt, állandóan kacagó nézőtér, mire való lenne ezt az ünnepi han
gulatot megbontani, mire volna jó komoly képpel megállapítani, hogy a Csavargólány 
hány helyről csavarogta össze a világot, mire Erdélyi Mihály operetté, vagy ahogy 
valamikor mondani szokták: szerves egésszé gyúrta. A gyúrás sikerült, a rengeteg 
idegen anyag, a témától kezdve, föl vagy lefelé sikerült. Legalább ötszáz zeneszerző, 
vicc, szójáték és hasonló szerkesztő szelleme jelenik meg a hamleti tetőnézésen... A 
darabról, akár Kálmán király is kimondhatta volna, hogy essék róla szó, legfeljebb 
annyi, hogy nem unatkozott és nem unatkozhatott senki, csak a nagyképűsködők. 
Hiába, Erdélyi tud - közönségsikert aratni, az Olvasókör illetékesei pedig ezt fel tud
ják használni... A siker oroszlánrésze B. Török Mancié, aki epizódszerepet játszott 
ugyan, de igazi törökmanciasan játszotta,... Raczkó Ilonka kedves volt most is, mint 
mindig. Kis szerepében jól megfelelt hírnevének Kelemen Manci, Bujdosó Ida is ked
ves jelenség volt. Balázs Janka némileg eltúlozta szerepét, de így is rengeteg tapsot 
kapott. A férfi főszereplők közül Koncz Dani volt jó, utána Kőhalmit kell említeni, 
aki jó játékot produkált, míg Szabó Márton, Garay Béla, Keresztesi Sándor, Szegő 
Ernő, Szigeti Sándor és Csörgő Jenő elmókázták szerepeiket. Ezt nem megrovásul 
írjuk, mert az egész darab egy móka... Külön hangsúlyozottan meg kell dicsérni a 
díszleteket, amelyeket Bujdosó Lajos festett... A darabot Szabó Márton a tőle meg
szokott rutinnal rendezte...”

Ezen a napon, március 22-én, délután a Gyermekszínház Mesedélutánt tartott, 
amelynek műsorán mesék, szavalatok, cirkuszi jelenetek, tréfás keresztrejtvény-meg
fejtések, énekek és gyermekszíndarabok szerepeltek. A termet zsúfoltságig megtöltöt
te a gyermeksereg és kipirult arccal tapsolták meg az egyes számokat, jeleneteket és 
szereplőket.

Április 18-án ismét Mesedélutánt tartott a Gyermekszínház teljesen új műsorral. 
Most sem maradt el a siker.

Egy sajnálatos incidens miatt, amely az énekkar által rendezett társasvacsora után 
történt, a rendőrség az énekkar működését felfüggesztette. Hiába volt a közbenjárás, 
egyelőre az énekkar nem működhetett.

Stella Adorján és Békeffi István „nyári” vígjátéka, a Jöjjön elsején április 18-án este 
került bemutatásra. A darab azon az ötleten alapult, hogy amíg a szegény férj -  aki 
inkasszáns -  emeleteket jár, hogy valamit bevasaljon az adósoktól, azalatt a csinos fe
lesége az aranyifjú legény lakásán koktélt iszik. Általában a darab összes hölgyei rútul 
csalják dolgozó férjüket, csak egy angyali teremtés létezik: a kezdő inkasszánsnő, aki 
addig jár a számlával a léha fiatalember nyakára, míg az feleségül veszi.

A két kitűnő szerző ebben a vígjátékban nem nagyon erőltette meg magát. Lélek
tanilag arra alapoztak mindent, hogy a közönség szereti, ha a számlával mást üldöz
nek és jól fog mulatni, egyrészt az adósok kínszenvedésein, másrészt az inkasszánsok 
szemtelenkedésein és kirúgatásain.

Az előadásról a Napló 1937. április 20-án ezt írta:
„A kitűnő Puketz Ilonka a kezdő pénzbeszedőnő szerepében a sikert teljes egé

szében inkasszálta a közönségtől. Kedves, eleven, jóízű és adott alkalommal nagyon 
elegáns is volt. Rozner bácsi, az inkasszánsok gyöngye Szabó Marci, aki azonban 
teljesen félreértette szerepét. A ravasz, tapasztalt, jóízű inkasszáns mozgékony figu
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rájából tragikus hőst hozott ki, aki a vígjáték pajkos szellője helyett a dráma jeges 
északi szelével árasztotta el a színpadot. Kelemen Manci, aki ezúttal megérdemelten 
csalta Rozner - Szabó Mártont, Gömöri - Kőhalmi Pállal, a könnyelmű és divatos 
nők minden külső és belső kellékével felszerelve lépett a színpadra. Garay Béla kis 
szerepéből is kabinetalakítást adott, és nyíltszíni tapsot kapott. Balogh Bella jól ját
szotta a házasságtörő hölgyet. Balázs Janka nagyszerűen alakította a nagyságájánál is 
hisztérikusabb tramplit. Keresztesi Sándor inas figurája kitűnő. Kisebb szerepekben 
Kőhalmi Pál, Zsigmondy Ferenc, Szőczy Mihály, Sárosi Géza, Csörgő Jenő és Szigeti 
Sándor működtek jól közre.”

Sajnos a sok vidámságba szomorúság is vegyült. Meghalt Cathry Zsigmondy Fe
renc, aki még két nappal előbb fellépett a Jöjjön elsején egyik szerepében. Az Olva
sókör vezetősége februárban ünnepelte a művész 45. jubileumát. Az ünnepség után 
megbetegedett, de a hosszú lábadozás után még felépült és szerepet is vállalt, a be
mutatón el is játszotta, aztán hirtelen elhunyt. Zsigmondy Ferencet, a jugoszláviai 
magyar színjátszás doyenjét április 24-én temették el.

A temetésén több ezer ember jelent meg. A gyászszertartáson testületileg részt 
vett az itt vendégszereplő Duna-bánsági szerb színház is, amelynek tagjai segítettek a 
magyar kollégáknak a koporsót a siralomházból kihozni és a gyászszertartás után a 
kocsira tenni.

A Magyar Olvasókör gyászdrapériákkal díszített épülete előtt a gyászmenet meg
állt, az Olvasókör és a szabadkai magyar közönség nevében dr. Székely Áron mondott 
búcsúbeszédet. Ezután a Magyar Olvasókör énekkara és az Iparos dalárda gyászda
lokat énekelt. A temetőben Garay Béla búcsúztatta el Zsigmondy Ferencet a Magyar 
Olvasókör színészgárdája nevében. A szerb színtársulat képviseletében Salko Repak 
mondott megható beszédet, amelyben kiemelte, hogy akármilyen nyelven szól is a 
művész, mindenképpen a kultúrát igyekszik előbbre vinni, ezért búcsúznak a szerb 
kortársak szeretettel és elismeréssel érdemes magyar kortársuktól. A koporsót renge
teg koszorú és csokor borította.

Az Ifjúsági Alosztály akcióba lépett, hogy fiatal tagjait minél jobban foglalkoztas
sa. Főleg haladó szellemű darabok színrevitelét tervezték. Elsőnek Mihály István Béla, 
aki 26 éves című három felvonásos drámáját tűzték műsorra Jandek Ferenc rendezésé
ben. A darabot április 22-én mutatta be a főleg fiatalokból álló együttes.

A drámairodalom és a színház válságáról ekkorra már kötetekre terjedő értekezé
sek születtek. Akármennyi igazság is volt ezekben a panaszokban és esztétikai megál
lapításokban, a vita meddőnek bizonyult, hiszen nem mutattak új irányt a válságban 
küzdő színházaknak. És a sok haszontalan lamentáció közepette jelentkezett egy új 
drámaíró, aki először szólalt meg a színpadon, de máris minden szavával az új drá
ma igéit hirdette, olyan meggyőzően, hogy el kellett ismernie az igazát annak is, aki 
nem szerette az újításokat. Mihály István darabját az egyesület ifjúsági csoportja tűzte 
előadásra. A Béla, aki 26 éves című dráma az akkori színházi világ sivárságában a 
legjobb, legbecsületesebb szándékú irodalmi értéket képviselte. Mély és mindenkinek 
az elevenébe vágó problémát vetett fel, de volt benne tiszteletreméltó bátorság ahhoz, 
hogy a maga lázító valóságában mutassa meg a mai kor emberének drámáját, amit 
csakugyan nem lehetett mákonyos komédiákkal feledtetni.
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A címszerepben Keresztesi Sándor nyújtott monumentális alakítást. Igaz hangjai 
megtalálták az utat a nézők szívéhez. Gondos volt a sok jelenetből álló darab rende
zése és az egész előadás is.

Persze közönségsikere nem volt, mert a mi közönségünk még messze állt az ilyen 
mondandójú daraboktól. De mindez nem vont le semmit a szerző érdemeiből. Üj, 
bátor és friss hangot hozott a színpadra és ez felért egy léha kasszasikerrel.

A kultúrbizottság 1937. április 29-én nagyszabású Kosztolányi estet rendezett a 
szabadkai születésű nagy magyar költő emlékére. A műsort a legnagyobb gonddal 
állították össze. A versválogatás, a zeneszámok és az előadók mind-mind a Koszto
lányi emlékünnepély magas színvonalát biztosították, s a kiváló költőre való méltó 
emlékezést.

A rendezőbizottság arra törekedett, hogy Kosztolányi lírai költészetét stílusos 
keretben mutassa be. Kosztolányi Dezső még Szabadkán élő családtagjaitól sikerült 
beszerezni azokat a bútordarabokat, amelyek között a költő az ifjúságát töltötte, és 
amelyekről nagy szeretettel emlékezett meg verseiben.

Bevezető előadást Jász (Brenner) Dezső, a Magyarországon is ismert író és kriti
kus, a háború előtti Nyugat gárdájának egyik vezető egyénisége, Kosztolányi rokona 
és költészetének kiváló ismerője tartotta. Kosztolányi legszebb költeményeit Nojcsek 
Tusi és Garay Béla adták elő. Az est szenzációja Csáth Géza, a fiatalon elhunyt író 
és zeneszerző ismeretlen Kosztolányi-dalainak előadása volt. A rendezőbizottságnak 
ugyanis sikerült megszereznie Csáth Géza még előadatlan kottáit, amelyeket az író 
Szabadkán élő édesapja, dr. Brenner József nyugalmazott városi főügyész bocsátott 
az Olvasókör rendelkezésére. Kosztolányi Dezső és Csáth Géza egy időben kezdték 
meg irodalmi pályafutásukat és a két fiatal művészt szoros barátság fűzte egymáshoz. 
Csáth Géza Kosztolányi több versét is megzenésítette, amelyek közül az Üllői úti fák, 
a Takarodó, a Szekerek holdfényben és a Bűn leánya című dalokat Siflis Irma opera
énekesnő adta elő Pataki Cora zongorakíséretében, aki ezenkívül több kompozíciót 
is előadott Csáth Géza szerzeményeiből. Az előadáson közreműködött az Olvasókör 
ifjúsági szavalókórusa is.

Ezzel az előadással nyitotta meg az Olvasókör kultúrestjeinek sorozatát, amely
nek igen nagy és osztatlan sikere volt.

1937. május 2-án került sor Békefi István szövegíró és Krasznai-Krausz Mihály 
zeneszerző operettjére, az Eső után köpönyegre, amelyet Szabó Márton rendezett. 
A főszerepeket Csincsák Adél, Czibor Juci, B. Török Manci, Kelemen Manci, Szabó 
Márton, Kőhalmi Pál és Keresztesi Sándor játszották. A zenekart biztos kézzel vezé
nyelte Neszmélyi Izsó karnagy.

Május 10-én az Ifjúsági Alosztály rendezésében Hacsek és Sajó a színházban 
címmel kabarét tartottak, amelyen a fent említett jeleneten kívül Rejtő Jenő, Nádasy 
László és Kővári Gyula egyfelvonásosai, továbbá egyéb magánszámok kerültek mű
sorra Balázs Janka, Kőhalmi, Csicsák Adél, Rácz Magdi, Jandek Ferenc, Szekér Imre, 
Szőczy Mihály, Kolozsy Géza, Pósa Lajos, Szegő Ernő és Rákics Lajos tolmácsolásá
ban.

Május 15-én Ünnepi anyák napi műsort tartottak, amelynek keretében dr. Reisz 
Elekné előadást tartott Az anyáról címmel. Sz. Weisz Irén, CsifFáry Mária énekeltek,
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Montallion Boriska Chopin-műveket zongorázott, Alakker Anna és Szőczy Mihály 
alkalmi verseket mondtak.

Másnap, 16-án a színházi gárda vidám számokból álló Kabarét adott elő, amely
nek szereplői a törzsgárda tagjai voltak.

Május 30-án délután 3 órakor Mesedélután volt a gyermekek számára változatos, 
érdekes és tanulságos műsorral.

Az Olvasókör színházi együttese Szabó Márton rendezésében készült Harmath 
Imre és Brodszky Miklós két részes revü operettjének az Ezerjónak az augusztus 8-i 
előadására. Ennek a bemutatónak két érdekessége volt: az egyik, hogy Palicson, a volt 
Vermes-féle sportpályán, szabadtéri előadásként tervezték és tartották meg, a másik, 
hogy a rendező az engedély megszerzése ügyében felkereste az illetékes rendőrkapi
tányt - mivel ez volt a procedúra - és bemutatta a készülő színlap levonatát. Abban az 
időben a mindenható kapitány úr elrendelte, hogy a címeket köteles minden rendező 
az államnyelvre lefordítva is feltüntetni. Ezt természetesnek is találták, már abból a 
szempontból is, hogy a szerb polgártársaink is - akik érdeklődtek a magyar színda
rabok iránt - megértsék, milyen darabról van szó. Ám a Népkör rendezője az Ezerjó 
címet nem fordította le, hiszen az ezerjó az egy szőlőfajta, mint a kadarka vagy a riz- 
ling. Az államhatalom kérlelhetetlen képviselője azonban ragaszkodott a fordításhoz. 
Hiába volt minden magyarázat. így történt hát meg az a nevetséges eset, hogy a szőlő
fajta nevét viselő operett Hiljadu dobra címen szerepelt a színlapon.

Nagyon jó volt az előadás, pompásan betanított, gördülékeny és hangulatos. A ven
dégszereplő Nyáray Rezső vitte magával az egész előadást, ő diktálta a tempót, ötletes 
volt, szellemes és kedves a sváb Brunhuber szerepében. Az előadás meglepetése volt 
Weisz Magda, a másik vendég, aki nagyszerűen táncolt és gyönyörű dolgokat produ
kált. Raczkó Ilus és Czibor Juci is kitűnően alakítottak. Szabó Márton jól rendezte az 
előadást, amelynek egyéb szerepeiben B. Török Manci, Kőhalmi Pál, Keresztesi Sán
dor, Szekér Lajos, Horváth Lajos, Gerő László, Szőczy Mihály, Jandek Ferenc, Sárosi 
Géza, Bujdosó Rózsi, Kiss Sándor, Csörgő Jenő, Szigeti Sándor, Lovászi Irén, Lengyel 
Margit és Szebenyi Jolánka nyújtottak jó alakítást. Jó volt a zene, kitűnőek voltak a tán
cok és lélekbemarkoló emlék volt a gombosi Gyöngyösbokréta szereplése. A darabot 
másodszor a Lifka mozi nagy szaletlijében, harmadszor az Olvasókör nagytermében 
mutatták be.

Az Olvasókör vezetősége mindent megtett, hogy megszerezze az énekkar működé
si engedélyét. A hatóság azonban hajthatatlan maradt. Négy havi szünet után Božidar 
Ristić, a Szerb dalárda elnökének intervenciójára megengedték, hogy az énekkar az 
Olvasókör Dalárdája néven újra munkába kezdjen, illetőleg újra megalakuljon. A Da
lárda ügyében 1937. augusztus 25-én tartottak megbeszélést, amelyen a szabadkai ma
gyar társadalmi rétegből sokan megjelentek, és lelkes hangulatban mondották ki, hogy 
a Magyar Olvasókör Dalárdája újra megalakult, és már az ősszel egy hangversenyt fog 
szervezni. A dalárda karnagyává Fehér Ödönt, az ismert, kitűnő dirigenst választották 
meg, és elhatározták, hogy a dalárda vegyeskarként fog működni.

Az alakuló gyűlésen kimondták, hogy nagy propagandát rendeznek, hogy min
den társadalmi rétegből minél többen vegyenek részt a dalárda munkájában, hogy a 
magyar dal művelése méltó formában, méltó teljesítményekkel bizonyítsa a Magyar
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Olvasókör kultúrális munkájának életképességét. A dalárda munkájába be akarták 
kapcsolni a Magyar Ovasókör ifjúsági csoportjait, de ezenkívül mindenkit felkértek a 
közreműködésre, aki szereti a zenét, a magyar dalt, és érzi, hogy kukturális kötelessé
get teljesít, ha ebben a szép és nemes munkában részt vesz.

A gyűlésen megállapították a dalárda legsürgősebb teendőit, és elhatározták, hogy 
augusztus 31-én este fél kilenckor már megkezdik a dalárda tagjai a próbákat is. Az 
alakuló gyűlés után tartott megbeszéléseken elhatározták, hogy minden alkalmas erőt 
bevonnak a Magyar Olvasókör énekkarának munkájába, természetesen anélkül, hogy 
ez a munka zavarná a többi, szép sikerrel működő szabadkai dalárdák akcióit.

A megbeszélés után néhány héttel, augusztus 29-én megejtették a vezetőség válasz
tását. Díszelnökké választották Božidar Ristićet, a Szerb Dalárda elnökét, Szmik Gyula 
gyógyszerészt, az Óbecsei Dalárda elnökét, valamint dísztagokká Zwirschitz Károly, a 
zombori és Becskeházi Sándort, az újvidéki Iparos Dalárda elnökeit.

Gál László költőnek, a Grimasz című humoros hetilap kiadójának-szerkesztőjének 
szeptember 9-én tartott az Olvasókör szerzői estet, amelyen fellépett Kelemen Manci, 
Szalma Böske, Garay Béla, Náray Rezső és Keresztesi Sándor.

Szeptember 25-én Kabaréest volt Raczkó Ilonka, Kelemen Manci, Keresztesi Sán
dor, Kőhalmi Pál, Balázs Janka, Jandek Ferenc, Szegedi Baba, Balogh Bella, Szekér 
Imre, Halász Rezső és Kolozsy Géza közreműködésével. A pesti kabaré-irodalom leg
újabb műveit játszották.

Arányi Jenő neves publicista és író tartotta október 2-án az Olvasókörben a szerzői 
estjét. Több irodalmi pályázat nyertese, az ismert Vajdasági író legújabb munkáival 
lépett a közönség elé. Három egyfelvonásosa szerepelt a műsoron: A csekk, a Komédia 
és a Derelye. Ezeket a műveket B. Török Manci, Garay Béla, Keresztesi Sándor, Várhe
gyi János, Kőhalmi Pál, Szőczy Mihály, Deutsch József és Szigeti Sándor tolmácsolták. 
A szerző Szeptember végén című falusi történetét Garay Béla olvasta fel.

Búsfekete László János című vígjátékának bemutatója október 7-én volt az itt kö
zölt szereposztásban:

A gróf.............................................  Garay Béla
Cecil...............................................  B. Török Manci
Ilona...............................................  Batta Baby m. v.
János..............................................  Richter János
György...........................................  Kőhalmi Pál
Juci.................................................  Papp Lili
Riporter.........................................  Szabó Marci
Ferenc............................................  Keresztesi Sándor
Szobalány......................................  Batta Piri
Szerelő...........................................  Szigeti Sándor
Búsfekete László politikai vígjátéka úgy készült, mint „üzemében” a többi vígjá

ték. De az a fontos, hogy végeredményben mulatságos darab, olyan, mint a könnyű 
homoki bor, sokat lehet inni belőle, enyhe spiccességet okoz, de másnap nem fáj tőle 
az ember feje.

A színészek közül mindenki a helyén volt és megtette a magáét, a szerepek megfe
lelő kezekbe kerültek, rikító folt sehol sem akadt.
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A címszerepet Richter János a legfinomabb árnyalatokkal játszotta. Elegáns, halk, 
komoly és rokonszenves jelenség volt, túlzások nélkül.

Partnere, a vendégszereplő Batta Baby (Kanizsa) nehéz és komplikált szerepben 
mutatkozott be. Rugalmasan és elegánsan oldotta meg nehéz feladatát. Annál is in
kább nehéz volt a feladata, mert a kisebb szerepek is a legjobb szabadkai színészek, ki
próbált erők kezeiben voltak. B. Török Manci, Garay Béla mellett kellett a színvonalra 
ügyelnie. De Kőhalmi Pál, Keresztesi Sándor, Szabó Márton, Papp Lili és Bölcs Ila is 
mindent megtettek a siker érdekében, ami nem is maradt el.

Az egyesület kultúrbizottsága Lányi Ernő, a kimagasló tehetségű és nagyhírű kar
mester és zeneszerző halálának tizenötödik éves évfordulójára színvonalas emlékestet 
óhajtott előadni. A rendező bizottságba beválogatták dr. Székely Áront, Havas Ká
rolyt, Radó Imrét, Garay Bélát és Kunetz Györgyöt. A bizottság gondosan mérlegelte 
a lehetőségeket, igyekezett nívós műsort összeállítani.

Ábrahám Pál Az utolsó Verbély lány című operettje október 20-án került színre. 
A szerepeket a már jól ismert szabadkai színészek és műkedvelők alakították nagy 
sikerrel.

November 20-án újra ünnepeltek a szabadkai műkedvelők. Ezen a napon került 
színre a volt legényegyleti műkedvelők felléptével, Szedlák Lajos rendezésében Jacobi 
Viktor és Martos Ferenc Leányvásár című operettje. Nemcsak a régi szabadkai szí
nészeknek fűződtek szép emlékei ehhez a darabhoz, hanem a műkedvelő előadások 
őspublikumának is. A közönségnek éppen ez a része fogadta nagy örömmel a reprízt, 
amelynek előadásai már előbb lezajlottak a Legényegyletben. Zsúfoltságig telt ház 
előtt, meleg fogadtatásban folyt le az előadás, amely nemcsak a múltba való visszame- 
rengés volt, hanem az első gárda mögött topogó utánpótlásnak, a fiataloknak a bemu
tatkozása is. Az Olvasókör színházi vezetőségének szeme előtt a műkedvelő-nevelés 
jövője és az utánpótlás feladata lebegett és ezen az előadáson a rivaldafényben egész 
sor fiatal műkedvelő tett próbarepülést.

De olvassuk el a Napló 1937. november 22-én megjelent számában Szegedi Emil 
vélekedését a fiatal műkedvelők teljesítményéről:

„A fiatalok közül elsősorban a tizenöt éves Boldis Bellát kell megemlíteni, aki 
kedves meglepetésnek bizonyult. Bájos szubrett volt, a hangja kellemes, még lámpa
lázzal sem küzdött, kétségtelenül tehetséges ígéret, aki nagysikerű bemutatkozása 
után most már valószínűleg gyakran fog szerepelni az Olvasókör színlapján. Jandek 
Ferenc ezúttal is beigazolta a hozzáfűzött reményeket. A másik kellemes meglepetés 
a jól összeválogatott kórus volt. A görlcsapat is nagyon tetszett, még az első gárda is 
megirigyelhette volna.

A főszerepet Raczkó Ilus énekelte kifogástalanul. A legényegyleti műkedvelők 
közül Nöszt Bélát kell külön megemlíteni. A zenekart és a kórust Kovács Kornél ve
zényelte hozzáértéssel. Salamon József, a bonviván jó tenorista és néhány jelenetben 
mint színész is jó volt.

A műkedvelővizsgán ügyesen játszottak kisebb szerepükben:
Kiss István, Benyák János, Kolozsy Géza, Kunszabó Bálint, Spiegel László, Gál Bö

zsi, Nagy László, Krnyajszki Pál, Kovács Vidor, Jiricsek Emma, Kalmár Irén, Koncsek 
Matild, Ivanics Bözsi, Bogdanovics Juliska, Magyar Gizi, Polyákovics Viktória, Ta
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kács Margit, Pivancsik Ilona, Faith Rózsika, Varga István, Fárbás János, Puha István, 
Kovács Ernő, Annus József, Ménesi Béla, Eckert László, Kuthy Jenő és Faith József.

A táncokat Landau Juliska tanította be, míg az ügyelő feladatát Deutsch József 
végezte.”

November 21-én ugyancsak a volt legényegyleti műkedvelők előadták Farkas Imre 
nagyon kedves daljátékát, az Iglói diákokat. Mindkét darabot Szedlák Lajos, a legény- 
egylet egykori rendezője rendezte és a szereplők ugyanazokból regrutálódtak, mint 
a Leányvásár szereplői. A siker nagy volt. A kedves, ismerős szereplők régi barátai és 
hozzátartozói, valamint az új közönség is szeretettel fogadta őket, de az újonc szerep
lőket is szimpátiával üdvözölte a közönség.

November 25-én, csütörtökön mutatta be a színészgárda Molnár Ferenc új víg
játékát, a Delilát. A bemutató egyben új sikert is hozott. A művészi színvonalat jelző 
grafikon olyan magasan állapodott meg, ahonnan nem volt szabad alább csúszni. 
Nem is került sor erre, mert a színház vezetőségének törekvései arra irányultak, hogy 
csak gondosan előkészített előadással léphettek közönség elé.

Csütörtökön, a bemutatón rég nem látott, előkelő közönség töltötte meg a színház 
nézőterét. A közönség a minden tekintetben jó, szép és művészi előadástól átforró
sodva azzal az eltökéltséggel távozott, hogy adandó alkalommal ismét visszatér.

A Napló november 27-én megjelent számában Szegedi Emil kritikai megjegyzé
seket fűzött az előadáshoz, főleg a szereplők teljesítményeihez:

„Molnár Delilája a színpad örökifjú varázslójának újabb darabjai között a legsi
kerültebb... Tulajdonképpen az történik benne, hogy az öregedő, már a klimax kü
szöbén lévő férj szerelmes lesz és nőt akar cserélni...

A szerelmes Virág szerepét Garay Béla alakította, művészetének minden kövét 
megcsillogtatva... A finom és okos feleség szerepében a közönség a színpadon üdvö
zölhette Havas Emilnét, akinek sajnos ritka szereplései eseményei a szabadkai ma
gyar színpadnak. Lelkes taps, rengeteg virág fogadta megjelenésekor és ez az ünnep
lés szakadatlanul tartott. A ’ fanyar szépségű Ilonát Kelemen Mancinak osztották ki. 
Bevalljuk, féltünk tőle, mert Kelemen Mancit az operettből ugratták be egyenesen 
egy Molnár-darab prózai szerepébe.

Csodálásunk kellemes, Kelemen Manci jó rendező kezébe került és megoldotta 
feladatát.

Keresztesi Sándor a csapos szerepében bizonyította be, hogy fegyelmezett, jó szí
nész. Szőczy Mihály a vőlegényt játszotta jól. Kisebb szerepekben Szabó Marci, Hor
váth Lajos, Kőhalmi Pál és Hollósy Endre léptek fel hasznosan” - fejezte be cikkét a 
Napló munkatársa.

A Magyar Olvasókör vezetősége 1937. december 18-án százhúsz terítékes társas
vacsorán meleg ünneplésben részesítette Garay Bélát színészi működése huszonötö
dik évfordulója alkalmából. Az Olvasókör nevében dr. Strelitzky Dénes ügyvezető 
elnök üdvözölte a jubilánst. Szabó Márton a kollégák nevében köszöntötte és átnyúj
totta a színészek ajándékát, egy színezüst koszorút márványlapon. Nyáray Rezső szí
nész, a Becskereki Közművelődési Egyesület és a saját nevében köszöntötte meleg 
hangú beszédben, majd Deutsch Juditka, a legfiatalabb „kolléga” üdvözölte versben 
Garay Bélát. Nagyon szellemes köszöntőt mondott dr. Havas Emilné. Havas Károly
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az újságírók üdvözletét tolmácsolta, végül dr. Nagy Ödön és dr. Szántó Gábor üdvö
zölték a jubiláns színészt, aki a műszaki személyzettől is ezüst babérkoszorút kapott. 
Garay Béla megköszönte az elismerő szavakat megígérte, hogy továbbra is helyén 
marad, és tovább dolgozik a kisebbségi magyar kultúráért.

A Napló december 25-i számában közölte, hogy az illetékes minisztérium elren
delte, hogy az illetéktörvény 99. paragrafusa alapján a műkedvelői előadások, művé
szi hangversenyek, kiállítások, szerzői estek és más kulturális célt szolgáló előadások 
után nem kell vigalmi adót fizetni, ha az előadást egyesület rendezi, tekintet nélkül 
arra, hogy a bevételt jótékony célra fordítják-e, vagy sem.

Nagy örömet okozott ez a hír, mert eddig a rendezvények bevételének körülbe
lül 45-50%-a erre célra ment el. A rendelet nem szabott határokat arra vonatkozólag, 
hogy hány előadás mentesül az illeték fizetés alól. Ha az egyesület naponta rendez 
műkedvelő színielőadást, akkor is megilleti a jegy adómentessége.

Az Olvasókörben a Gyermekszínház egyik délutáni előadásán kihirdették, hogy 
jelentkezzenek azok a gyerekek, akik játszani akarnak a mesedélutánokon. A hirdetés 
után, másnap már valóságos népvándorlás kezdődött az Olvasókör irodája felé, mert 
a gyerekek színészkedni akartak. Játszani akartak, énekelni, szavalni, szórakoztatni, 
mulattatni.

A gyerekek általában azért akarnak színházat játszani, mert ez nekik öröm, szó
rakozás, lelki kielégülés. A gyerek ezzel magyarázza a színjátszás egész értelmét. Igazi 
színházi kultúra csak ott lehet, ahol van valami gyermeki naivság, és ahol van valami 
gyermeki fantázia és lelkesedés. Mert a színház sohasem lehet a valóság, mindig csak a 
valóságnak tükörképe. És ez a tükörkép csak akkor ragadhatja meg a nézőt, ha a néző
ben a kritika, a vizsgálódás, a mérlegelés nem tudja elnyomni a fantáziát.

Ezért van szükség színházra, és főleg a gyermekszínházakra.
December 5-én Mikulás délutánt tartott a Népkör gyermekszínháza. A rendezés 

munkáját Lévayné Alacker Anna vállalta, aki maga köré gyűjtötte a kicsinyeket és 
kedves, kellemes délutánt szerzett a nagy tömegben megjelent magyar gyermekeknek. 
Műsoron egyfelvonásosok, szavalatok, tánc- és énekszámok szerepeltek.

A második világháború előtt néhány esztendővel Németországban Hitler, Olasz
országban Mussolini vezetésével már működött a nemzeti szocialista párt, illetve az 
olasz fasiszta párt. A Népkör haladó szellemű és a háború borzalmaitól irtózó csoport
ja minden jobboldali szervezkedést ellenzett és a béke fennmaradásáért küzdött. így 
került sor a Béke est megrendezésére, amely kitűnően összeállított műsorával állt ki a 
béke fennmaradása mellett. A termet színültig megtöltő közönség lelkesen tüntetett 
a lelkek kibékülése mellett és a hiábavaló vérontás és a világot új katasztrófába sodró 
politikai tendenciák ellen. Az esten közreműködtek: Lévayné Alacker Anna, Kongó 
Tivadar, Pataki László, Nojcsek Tusi, Szőczy Mihály, akik pacifista verseket szavaltak 
tehetségesen és elragadó erővel. Kanyó Kató két sanzont énekelt Richter János zon
gorakísérete mellett. Nagy sikere volt Bermel József két precízen, jó technikával és 
biztonsággal előadott csellószámának, zongorán kísérte Ulreich Inke. Szegedi Emil 
Ólomkatonák című írását olvasta fel. G. Gábor Alajos Háború és béke címen a nagy 
vérözön, az első világháború számadatait és az akkor már folyamatban levő újabb 
fegyverkezés adatait ismertette. Az ifjúsági szavalókórus két pacifista verset adott elő

77



nagy hatással. Az est egyik nagy élménye Csapek Fehér kór című drámájának mar
káns jelenetei voltak. Kellemesen lepte meg a közönséget Pataki László, Szekér Lajos 
és Jandek Ferenc hiteles játéka. Jól szerepeltek még Hollósy Erzsiké, Szőczy Mihály, 
Szegő Ernő. A színdarabot Richter János rendezte kitűnően.

Szántó Armand és Szécsény Mihály írták a szöveget Carlo de Fries zenéjéhez és a 
darab A romantikus asszony címen került színre Szabadkán december 25-én. Igaz, a 
nem túl ötletes zenés burleszk nemigen ragadtatta el a közönséget, de annál inkább a 
gördülékeny, elegáns rendezés és a kitűnő szereplők. Szabó Márton rendező bebizo
nyította, hogy egy ilyen nyári operettel télen is lehet sikert elérni.

Szegedi Emil a Napló december 28-án megjelent számában így számolt be az elő
adásról:

„Hosszú idő után ismét színpadra lépett Kunszabó Ily, akit a közönség szeretettel 
üdvözölt. Főszerepet játszott és legutóbbi szereplése óta egészen átalakult. Hangja, ez 
a gyönyörű ritka mezzoszoprán tele melegséggel zengett és mindenkit meghódított. 
Kár volna, ha a legjobb hangú énekesnőnk, akinek a játéka is kielégítette a közön
séget ismét visszavonulna. Operettünk értékes erőssége Kunszabó Ily, akit mielőbb 
nagyobb énekes szerepben szeretnénk viszontlátni. Színpadi fellépése, játéka is sokat 
javult és illúziót keltő jelenség volt a színpadon. Igaz sikert aratott és a közönség tap
sait megérdemelte.

Kelemen Manci a kokott szerepben elragadóan ügyes, csinos és ízléses volt. Pom
pásan táncol, hangja is színeződik, egyre fejlődik. Játéka is egyre kulturáltabbá válik, 
pezsgő elevenséget és jókedvet áraszt - műkedvelőből színésznővé avanzsál.

A férfiak közül meg kell említeni Garay Bélát választékos tónusaiért, Kőhalmi 
Pált, aki az álkalandor szerepében elegáns jelenség volt, eszközeiben pedig diszkrét. 
Szabó Márton jó táncszámaiért és elevenségéért, Keresztesi Sándort sikerült detektív 
figurájáért. Nöszt Béla, ez a kitűnő régi műkedvelő az álmaharadzsát alakította kifo
gástalanul. Kisebb szerepekben felléptek Hollósy Endre, Éberl Erzsiké, Szendi József, 
Farkas Károly, Kovács Vidor, Rózsa István és Kolozsy Géza.

A zenei kíséretet két zongorán Kampós Eta és Richter János látták el olyan bravú
rosan, hogy zenekari hatásokat értek el és külön tapsot érdemeltek ki a közönségtől.”

Béla bácsi gyermekszínháza 1937. december 31-én délután három órai kezdettel 
Mesedélutánt rendezett változatos műsorral, amelynek számai nemcsak szórakozta
tók, hanem tanulságosak is voltak.

Az 1937-es esztendőt vidámsággal akarta befejezni az Olvasókör és ezért Tempó, 
Szubotica! címmel újévváró kabaré műsort tartottak, amelynek főszereplőit, Király 
Katót, Kunszabó Ilyt, Kelemen Mancit, Szabó Marcit, Kőhalmi Pált, Szegő Ernőt és 
Keresztesi Sándort szeretettel tapsolta meg a közönség. A műsorban egyfelvonásosok, 
kupiék, villámtréfák, énekek szerepeltek. Garay Béla volt a konferanszié és ő búcsúz
tatta el az Óévet, egyben köszöntötte az új 1938-as esztendőt is.

1938

Az 1938-as esztendő első előadása az Olvasókörben január 2-án volt: Gyermek 
délutánt rendezett Alacker Anna. A műsorban kis egyfelvonásosok, villámtréfák, 
énekek, táncok szerepeltek. Az előadást zsúfolt nézőtér tapsolta végig.
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A második bemutató január 7-én volt, amikor is László Miklós nagysikerű vígjá
téka, az Illatszertár került bemutatásra az alanti szereposztásban:

Hammerschmiedt.........................  Garay Béla
Asztalos úr....................................  Richter János
Sipos úr..........................................  Schadl József
Kádár úr........................................  Kőhalmi Pál
Balázs kisasszony..........................  Kelemen Manci
Árpád kifutó.................................. Keresztesi Sándor
Rátz kisasszony............................. Király Kató
Molnár kisasszony........................  Kocsmár Lujza
Ezenkívül felléptek még: Nöszt Béla, Koncsek Matild, Sántha Sándor, Éberl Bös- 

ke, Rózsa Ferenc, Szabó József, Hollósy Endre, Kolozsy Géza, Pivarcsik Ilonka, Faith 
Rózsi és Szabó Gizi.

A darab sikert aratott. A színpadi hatások nagyfokú kihasználásával megírt víg
játéknak az irodalmi értékéről folytak ugyan viták. Különböző vélemények alakultak 
ki ebben a kérdésben, az azonban kétségtelen volt, hogy a darab és az előadás nagyon 
tetszett a közönségnek. A kritikusoknak is az volt a véleménye, hogy igen ügyesen 
megszerkesztett, hatásos jelenetekben bővelkedő színpadi munka. Ez érthető is, hi
szen az írója maga is színész volt, aki pontosan fel tudta mérni, hol és mit kell csinálni, 
amivel megfogja a nézőket.

Végigkacagta a közönség a Rejtő Jenő-Kulinyi Zsigmond Úrilány szobát keres 
operett február 13-i bemutatóját. A darab tele volt hálás és pikáns helyzetekkel, sőt 
biztos epizódszerepekkel, szórakoztató zenével - szóval: igazi „neo” operett volt vígjá
téki bölcselettel és bohózati komikummal. A közönségnek nagyon tetszett, mert sokat 
lehetett nevetni. Az előadás is jó volt, a szereplők valamennyien a helyükre kerültek, 
így aztán érthető volt a siker.

Szegedi Emil, a Napló kritikusa a lap 1938. február 15-én megjelent számában 
ezeket írta a szereplőkről:

„... az operettben az egész társulat felvonult. Az úrilányt Czibor Juci játszotta, a 
közönség kitüntető lelkesedéssel fogadta az elegáns primadonnát. De meg is érdemel
te. Eleven, ügyes és hódító volt, a hangja is tetszett, a ruháiért a hölgyek rajongtak. Ga
ray Béla példaadó, hogy kis szerepét is mily gonddal és szeretettel játszotta. Kelemen 
Manci ezúttal is temperamentumosán játszott és táncolt. Kőhalmi Pál végig stílusos 
volt. Nagy sikert ért el Schwalb Miklós ügyes táncaival, játéka is fejlődik, kár hogy 
kissé ideges. Szabó Márton kitűnő volt egy hülye férj szerepében és az eset legfor
róbb tapsait kapta. Ezúttal ötletes és ambícióval megoldott játékáért meg is érdemelte. 
B. Török Manci, Balázs Janka és Csörgő Jenő epizódszerepekben vívtak ki nyíltszíni 
tapsot. Keresztesi Sándor kis szerepben is nagy fiú volt, könnyekig megnevettette a 
publikumot hacsekeskedésével és a letört polgár maszkjával. Nöszt Béla most is kitű
nő figura volt. Kisebb szerepeikben hasznosan tűntek ki Király Kató, Várhegyi János, 
Reisz Dezső, Sántha Sándor, Szőczy Mihály, Deutsch József, Rózsa Ferenc, Kovács Vi
dor, Koncsek Matild, Éberl Erzsi, Sándor József, Szigeti Sándor, Koncsek Gitta, Szendi 
József, Kiss István és Kiss Sándor. Az előadást Szabó Márton rendezte.”
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Akkoriban már gyakran használták azt a szót, hogy kultúrteljesítmény. Már kis
sé el is csépelték, de amikor a Magyar Olvasókör megrendezte a János vitéz oratóri
umszerű előadását, mégis csak el kellett ismerni, hogy ez az est kultúrest volt. Kacsóh 
Pongrác emlékezetét szolgáló kultúrest. Nagy kultúrteljesítmény, olyan komoly és 
nagyvonalú cselekedet, amilyent ritkán láthatott a közönség a jugoszláviai magyar 
egyesületek színpadjain. És nagy siker volt. Egészen különös, meleg, lélekből faka
dó volt a lelkesedés, amellyel a színháztermet zsúfoltságig megtöltő közönség Fehér 
Ödönnek, a karmesternek, a zenekarnak, a szólistáknak és az óramű pontossággal 
éneklő kórusnak a munkáját fogadta. Több volt ez, mint taps, több volt, mint kitörő 
ujjongás. A lelkeknek nagy-nagy ünnepe volt ez a kultúrest.

Az első ütemtől az utolsó hangig művészi kicsiszoltság, finom elmélyedés és ko
moly harmónia jellemezte az előadást. A közönséget meglepték az újszerű külsősé
gek. Se kosztüm, se díszlet. A szólisták a karmesteri emelvény előtt ültek, felálltak, 
ha számuk következett, visszasüllyedtek a helyükre, és ez a szinte köznapinak látszó 
póz valami különös bájt és közvetlenséget adott a hangversenynek. így könnyen kap
csolatot teremtettek nemcsak a karmesterrel, a zenekarral, a szólistákkal, a kórussal, 
hanem a közönséggel és a többi előadóval is. A karmesteri pálca lendülését mohó 
szemmel figyelte a közönség, és hiba nélkül pergett le minden. Egyetlenegy félrecsú- 
szást sem észleltek a szakértők, akik megállapították, hogy tökéletes volt az énekkar 
ezen a hangversenyen.

Fehér Ödöntől már addig is sok szép teljesítményt láthatott a szabadkai közön
ségnek, de ez a munkája felülmúlt minden eddigit. A János vitéz különösen finom, 
halk magyar ízét, zamatát tökéletesen kihozta, és a mű legszebb részeiben szinte ope
rai színvonalra emelkedett az énekkar hangversenye. Pontosan együtt dolgozott a ze
nekar, az énekkar és a szólisták. Sikernek nem az számított, hogy a közönségnek tet
szett az énekkar munkája, hanem az, hogy az énekkar ennyire precíz és fegyelmezett 
volt, hogy a legszebb részek zeneileg finoman kidolgozottak, csiszoltak voltak. És se
hol semmi zökkenő, sehol semmi idegeskedés, kapkodás. Általános volt a vélemény, 
hogy ilyen fegyelmezett, pontosan dolgozó énekkara eddig nem volt Szabadkának.

Szóljunk először a zenekarról, amely Kladek Imre vezetésével nagyszerűen illesz
kedett bele a hangverseny hangulatába. E nélkül a zenekar nélkül még ez a lelkes, 
nagyszerű énekkar sem tudott volna ennyire tökéleteset nyújtani.

Most pedig szóljunk a szólóénekesekről, akiket ezen az estén egyenként szívébe 
zárt a közönség.

Szegedyné Weisz Irén Iluskája egy törékeny, bájos Iluskára emlékeztetett. Ked
ves, meleg hangja tökéletes szépségében érvényesült. A hatást fokozta előadásának 
közvetlensége.

A francia királykisasszony nehéz énekszámait Birn Klári énekelte. Egészen külö
nös színezésű szopránja (különösen a magasabb regiszterekben) valósággal diadal
maskodott az egyes részekben. Kár, nagy kár, hogy ő is elveszett a hitleri őrületek 
világában. Vele egy kitűnő és nagy reményekre jogosító énekesnőt vesztett a szabad
kai közönség.

Palencsárné Hevér Juliska a gonosz mostoha kis, de zeneileg igen nehéz szerepét 
tökéletes kidolgozottságban és imponáló tisztasággal énekelte.
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A férfi énekesek közül elsősorban Salamon Józsefet említjük, aki Kukorica Jancsi 
énekszámaiban egy meleg, bársonyos, szépen csengő tenor hangnak meglepő szép
ségeit adta.

Bagó trombitást a vendégként fellépő izraelita kántor, Pollák Armand énekelte fér
fias, melegen árnyalt, nagyszerűen képzett hanggal. Baritonja valósággal zúgott. Ritkán 
volt énekesnek olyan nagy sikere Szabadkán, mint a vendég Polláknak.

A strázsamester és a francia király partitúráját Richter János énekelte. Az intelligens 
muzsikus biztonságával győzött le minden nehézséget. A sikerben oroszlánrésze volt.

A közönség méltán tárgyalta a szünetben, hogy senki sem merte volna gondolni, 
hogy az Olvasókör énekkara ennyi nagyszerű szólistát fel tud sorakoztatni.

Ezen az estén ott volt mindenki, akinek csak ott kellett lennie - a művészetet szerető 
és az igazán lelkes magyar közönség is. És ott volt ennek a városnak majdnem minden 
muzsikusa, nemzetiségre és vallásra való tekintet nélkül. Ott voltak a helybeli dalárdák, 
a Graničar és a Neven képviselői, vezetői, tagságának nagy része. Ha másért nem, hát 
ezért a testvéri lelkesedésért volt nagyjelentőségű ez az est. Örültünk annak, hogy ezt a 
kulturális együttérzést az Olvasókör énekkarának lelkes munkája váltotta ki.

Beszéljünk most már magáról az énekkarról is! Fel kellene sorolni minden egyes 
résztvevő nevét, de itt, ebben az emlékőrző könyvben ezt nem tehetjük. Csak meg
említjük, hogy általánosan kikből állt az énekkar. Volt benne intellektuel és munkás, 
iparos, kisiparos, munkáslány. Ez volt ám a szép! A muzsikának a testvériséget te
remtő ereje. Az énekkarban nem papolták a demokráciát, hanem gyakorolták. Ez a 
kultúra diadala. A kulturális munkában nem volt különbség ember és ember között, 
a kulturális munkában összetartás volt. Az úriasszony, aki nem ment sétálni vagy 
kártyapartira, a boltban dolgozó kiszolgálólány, aki zárás után szaladt a próbára, a 
munkás éppen csak lemosakodott, aztán rohant, hogy beállhasson az énekkarba... És 
mindezt az összefogást az Olvasókörnek köszönhette a magyar közönség.

Az Ifjúsági Alosztály egyre szorgalmasabban kapcsolódott be az Olvasókör kul- 
túrmunkájába és a gyakorlott, közismert színjátszó csoporttal műsorra tűzték márci
us 12-én Boross Elemér tragikomédiáját, a Forgószelet, amely abban az időben nagy 
sikerrel ment a pesti színpadon. Ez a darab azokról szólt, akiket az első világháború 
forgószele elkapott, lesodort a polgári érvényesülés útjáról. Nehéz, élet ízű darab volt. 
Bizony nagy fába vágta az ifjúsági csoport a fejszéjét. De akadtak a fiatalok között 
olyanok, akik itt kezdték bontogatni szárnyaikat, és ígéretes utánpótlásnak számítot
tak a jövőt illetően.

Az előadásban felléptek: Szekér Lajos, Keresztesi Sándor, Balázs Janka, L. Alacker 
Anna, Jandek Ferenc, Riesz Dezső, Hősz Margit, Balogh Bella, Kolozsy Géza, Sántha 
Sándor, Szaghmeiszter László, Szőczy Mihály, Nöszt Béla, Szabó József, Rákics La
jos, Gyenizse István, Csapó Sándor, Várhegyi János, Bujdosó Rózsa, és Sándor József. 
Rendezte Riesz Dezső.

Bókay János, a neves színműíró Szakíts helyettem című mulatságos vígjátékát 
mutatta be az Olvasókör március 31-én. Bókay ebben a művében azt dokumentálta, 
hogy a szeretőnek van a legnehezebb helyzete az életben, és hogy a barátnő a legve
szedelmesebb némber a földön. Ezzel szemben boldogok a férjek, akiknek a feleségei 
elérik az erkölcsi magaslatokat, ott többszörösen megcsalják férjüket és azután tolvajt
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kiabálnak. A helyenként merész pikantériával megírt vígjátékon a néző sokat nevet
hetett, és közben megfeledkezhetett a darab erőltetett részleteiről, a szokványos figu
rákról. A kritika kitűnőnek ítélte meg az előadást, amelyben B. Török Manci, Kelemen 
Manci, Szabó Márton, Keresztesi Sándor, Garay Béla, Kőhalmi Pál, Nöszt Béla, és 
Éberl Bözsi játszott. A vendégszereplő debelyacsai műkedvelő, Sas Ibolya kitűnő elő
adókészségével, eleganciájával hódította meg a jelenlévőket. A sikeres előadást Szabó 
Márton rendezte.

Ugyancsak az ifjúsági szakosztály rendezésében került műsorra 1938. március 18- 
án a Gyóni est, amelynek megnyitóját dr. Pataky Antal tartotta, majd dr. Székely Áron 
mondott magasröptű emlékbeszédet. Ezután Lévayné Alacker Anna, Gyóni Géza Egy 
fehér kutyához című versét adta elő nagyon szépen, Szegedyné Weisz Irén pedig Gyó- 
ni-Lányi dalokat énekelt Fehér Ödön zongorakísérete mellett. Szibériai visszaemlé
kezését olvasta fel Grób Imre, majd Garay Béla elszavalta a Csak egy éjszakára című 
Gyóni-költeményt. Végül az Anyaföld című verset az ifjúság szavalókórusa adta elő.

Április 3-án délután Lévayné Alacker Anna rendezésében Mesedélutánt tartottak 
a kicsinyeknek, akik teljesen megtöltötték a termet, és lelkesen tapsolták meg a tehet
séges gyermekekből álló szereplőgárdát.

A felnőttek április 17-én Műsoros estet adtak, amelynek keretében színre került 
Lőrincz Miklós a Csillagász, László Miklós Féltékenység és A mi sofőrünk című egy- 
felvonásos vígjátékai, valamint a Házbérelengedés című humoros jelenet, amelynek 
szereplői: Kunszabó Ily, Kelemen Manci, B. Török Manci, Balázs Janka, Éberl Bözsi, 
Garay Béla, Keresztesi Sándor, Szabó Márton, Nöszt Béla, és Kőhalmi Pál voltak. A 
műsorban énekszámok, énekkettősök, táncszámok és vidám versek is voltak.

Május 8-án az együttes bemutatta Szántó Armand és Szécsényi Mihály Százhú
szas tempó című zenés vígjátékát, amelynek főszerepeit Kelemen Manci, B. Török 
Manci, Balog Bella, Keresztesi Sándor, Jandek Ferenc, Szőczy Mihály, Nöszt Béla és 
Szabó Marci alakították. Egyúttal ő rendezte is az előadást. A vidám, könnyű meséjű 
és dallamos zeneszámokkal teletűzdelt vígjátéknak nagy közönségsikere volt. Ebben 
a sikerben része volt a jól és pontosan muzsikáló zenekarnak, amely Garayné Pénzes 
Sári vezényletével kísérte a zene- és táncszámokat. A táncokat Landau Juliska tervezte 
és tanította be.

Május 8-ára Kuruc est volt tervbe véve, amit az Ifjúsági Alosztály rendezett vol
na, azonban a rendőrség nem engedélyezte az előadást. A haladó szellemű népköri 
fiatalok ebbe nem nyugodtak bele és a meghívott közönség előtt, zárt ajtók mögött 
tartották meg az estet, amelynek zárószámául Vidor Imre egyfelvonásos színműve, a 
Fazekas főhadnagy volt kitűzve. Fazekas Mihálynak, a Ludas Matyi szerzőjének fran
ciaországi kalandját tárgyalta a szókimondó színmű, amelynek címszerepét Lévay 
Endre alakította, míg a női főszerepet Jeszenszky Jolán (Amelie) formálta meg bájo
san. A közönség hálásan megtapsolta a bátor fiatalokat és a jó előadókat, akik a kuruc 
irodalom legszebb gyöngyszemeiből állították össze a műsort.

Május 14-én a szabadkai Zenede volt igazgatójának, Lányi Ernőnek, a neves ze
neszerzőnek emlékére Lányi estet tartottak. Az énekkaron kívül fellépett Siflis Irma 
művésznő, Gábos Nelli, a zeneiskola tanárnője, valamint Hauser Imre hegedűművész. 
A közönség sokat tapsolt a művészeknek.
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Gál László író és költő szerzői estjét, amely zsúfolt nézőtér előtt nagy sikerrel zaj
lott le, június 6-án rendezte meg az Olvasókör. A költő, aki a Grimasz című szatirikus 
hetilap tulajdonosa és szerkesztője volt, teljesen eredeti számokkal lépett a közönség 
elé. Rövid, humoros jelenetekben elevenítette fel városunk és vidékünk nevezetessé
geit, eseményeit. Sirodalom című írása például a jugoszláviai magyar irodalom görbe 
tükrét adta. A közönség nagy tetszéssel fogadta a Lajosné és Müllerné az operában, 
a Mégis mozog a Pauszt, valamint a Tizenkét éves Noviszádiak című bohózatát is. A 
szerző sok szellemességgel karikírozta ki az aktuális eseményeket. Az est szereplői: 
Nyáray Rezső, Garay Béla, Keresztesi Sándor, B. Török Manci, Balázs Janka nagy si
kert arattak. Fellépett még Mr. Ph. Richter János is, aki Gál László két versét adta elő 
tehetségesen.

Július 31-én este a szabadkai Sand atlétikai klub futballpályáján szabadtéri elő
adást tartott az Olvasókör színházi együttese. Ez alkalommal színre került Harmat 
Imre-Márkus Alfréd: Tessék beszállni! című nagy revü operettje. Az előadás teljesen 
modern rendezésben és korszerű díszletek között folyt le. A szereplők, főleg a női sze
replők a legújabb divatú ruhákban léptek fel, mint valamilyen divatbemutatón. Az 
előadásban részt vettek: Kádár Zsuzsa, Kelemen Manci, Raczkó Ilonka, Balogh Bella, 
Kőhalmi Pál, Schwalb Miklós, Szabó Márton, Jandek Ferenc, Salamon József, Keresz
tesi Sándor, Nöszt Béla, Szőczy Mihály, Balázs Janka, Balázs István, Éberl Erzsébet, 
Szellő Maca, Rózsa István, Koncsek Gitta, Szigeti Sándor, Barna Sándor, Csörgő Jenő, 
Koncsek Matild, Paul Ilonka, Barna Iby, Rudas Gizi és Manci.

A kitűnően sikerült darabot a katonazenekar kísérte Miroslav Meden karmester 
vezetésével. Az előadást Szabó Márton rendezte, a táncokat Landau Juliska tanította 
be, míg a díszleteket Bujdosó Lajos tervezte és készítette.

Az előadás után hajnalig tartó táncmulatság volt dzsesszzenekar kísérete mel
lett.

Az őszi szezont 1938. október 2-án kezdték Csathó Kálmán Fűszer és csemege 
című három felvonásos színművével. A választás jónak bizonyult. Ebben a könnyed, 
de mégis súlyos problémákat felvető darabban egy régi magyar liberális gondolat ér
vényesül, és egyes jelenetei az aktualitás ízével hatottak. Épp ezzel bűvölték el a kö
zönséget, hogy finom és mégis erélyes tiltakozások voltak a szavak mögött a divatos 
új és idegen áramlatokkal szemben. Abban az időben kezdett egyre inkább erősödni a 
nemzeti szocializmus és a fasizmus. De ettől az eszmeiségtől elvonatkoztatva is érté
kes alkotás a kitűnő magyar írónak ez a színpadi műve, mert életszerű és túlzások nél
kül tükrözi vissza a polgári élet egy rétegének akkori gondolkodásmódját. A közönség 
megértéssel fogadta a darabot, egyes aktuális vonatkozású mondások után valósággal 
felzúgott a tapsvihar.

Az előadás a szabadkai magyar színjátszás új céljait igyekezett megvalósítani. A 
prózai daraboknál mindig bizonyos aggódással kísérték az előkészületeket, és való
sággal féltek azoktól a színművektől, amelyek nagy személyzetre, sok szereplőre épül
tek. A Fűszer és csemege éppen ilyen darab volt. Sok volt az epizódszereplő, nagy volt 
a statisztéria. A rendezőt tehát komoly feladatok elé állította az előadás, de bátran 
mondhatjuk, hogy mindezekkel sikeresen megbirkózott. Űj szereplők bukkantak fel, 
a régiek pedig nagyobb, összetettebb feladatokat kaptak.
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„A két főszerepet B. Török Margit és Garay Béla játszották, akik közül elsőnek 
említjük B. Török Mancit, aki nemcsak a főszerep alakítója volt, hanem egyben ren
dezője is a darabnak. Az öregasszony szerepében nem túlozta el a komikus részeket, 
nem vadászott a karzat tapsaira. Egyszerűen, de jól beszélt. Becsületes, szép alakítást 
adott és a siker dicsőségéből igen nagy rész jut ki neki” - írta a Napló kritikusa a lap
1938. október 4-én megjelent számában, majd így folytatta:

„Garay Béla ezzel a szereppel a művészi munkának új vonaláig jutott el. Átgon
doltan volt emberábrázoló és a mozdulatai, valamint a hangja egészen stílusos volt ” 

Batta Babyról - a kanizsai amatőr vendégművészről így írt:
„A szerepét nagyon ízlésesen alakította. Nem igyekezett az előtérbe jutni, nem 

akart primadonnáskodni, egyszerű, okos, mai lányt adott... Látszott rajta, hogy át
élte a szerepét és látszott rajta, hogy komoly munkával készült a tulajdonképpen ne
héz feladatra. Igen jól siklott át a szerep nehézségein és még azokat a nehézségeket is 
leküzdötte természetessége, amelyek abból származtak, hogy a szerző néha kis prog
rambeszédet ad a modern, józan, fiatal lány szájába.

Partnere, Jandek Ferenc könnyed és természetes volt. Kőhalmi Pál, a dzsentrivé 
vált fűszeres nem túlságosan szimpatikus szerepét el tudta fogadtatni a közönséggel. 
Keresztesi Sándor sok tapsot kapott. Epizódszerepét igen jól játszotta. Nagyon ügyes 
volt kis szerepében Bujdosó Rózsi és megérdemel minden dicséretet Szőczy Mihály, 
Balázs Janka, Szekér Lajos, Raczkó Ilus, aki primadonna létére szívesen vállalta egy 
kis szerep eljátszását.

A fűszeres bolt mozgalmasságát, életét, forgatagát a rendezés nagyszerűen érzé
keltette. A közönség sokat tapsolt és nagyon elégedett volt.”

Október 16-én újabb bemutatót tartottak. Ez alkalommal Földes Imre Tériké című 
vígjátékát vitték színre. Kedves meséjű darab volt ez, amelyben két anya harcol a gye
rekéért és sok más bonyodalom is adódik a darabban. Az író nem állított a háttérbe 
semmiféle komolyabb problémát, alakjai nem az élettel, hanem inkább az emberi ér
zelmekkel küszködnek. Kizárólagosan a szórakozást helyezte előtérbe és figurái igen 
szűk meseszerű körben élnek, kicsit szenvednek, kicsit örülnek, és természetesen a 
végén a fiatalok egymáséi lesznek... Nagyjából ez a kerete a darabnak.

Közöljük a Napló 1938. október 18-án megjelent számából az ott olvasható kriti
kát, amelyet az újságíró a szereplőkről írt:

„Amennyit az írótól, illetőleg a színdarabtól vártunk, azt a fiatal erőkkel felfrissí
tett együttes jól oldotta meg.

Hősz Margitot ezúttal először láttuk főszerepben a Magyar Olvasókör színpadán. 
Bemutatkozását teljes siker koronázta. Tökéletesen fogta fel szerepének jelentőségét... 
mozgása könnyed, természetes, hangja kellemesen csengő. Érdemes foglalkoztatni, 
mert az új szabadkai műkedvelés egyik legnagyobb ígérete.

B. Török Manci játéka finom, mély emberi érzéseket fedett fel.
Raczkó Ilus a polgármesterné szerepében egy elegáns, kicsit kacér, kicsit ravasz, de 

mindezeken túl megértő asszonyt alakított.
Garay Bélát most láthattuk ilyen szerepben először. A népszerű plébános művészi 

alakításában annyi kedvesség, közvetlenség és finom humor volt, hogy valósággal el
ragadta a közönséget.
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Jandek Ferenc, a másik fiatal erő méltó partnere volt Hősz Margitnak. A fiatal 
szerelmes képviselő szerepében, szimpatikus megjelenésével és természetes játékával 
megérdemelt sikert aratott.

Kőhalmi Pál, a kissé komor polgármester alakításában ugyancsak jó munkát vég
zett. A kisebb szerepekben Balázs Janka, Koncsek Matild, Koncsek Gitta, Várhegyi 
János és Keresztesi Sándor járultak hozzá az előadás sikeréhez” -  fejezte be cikkét 
Lévay Endre, a Napló kritikusa.

A színházi együttes bemutatta Szigligeti Ede Cigány című népszínművét. A ma
gyar közönség szerette -  sőt állíthatjuk, ma is szereti -  a népies darabokat, ha azokat 
gonddal és komolyan készítették elő a színházak vagy a műkedvelők.

November 20-án került színre a felújítás. A sikeres előadás mindenképp bebizo
nyította azt, hogy nem volt hiábavaló fáradozás a múlt századbeli költő népszínművét 
újból színre vinni, mert ebben a közönség nemcsak irodalmi értékű előadást látott, 
hanem kiérezhette belőle a múlt század levegőjét és zamatos nyelvét is. A darab mese
szövése rendkívül változatos, figurái a földön élő és küszködő emberek, reálisak, úgy
hogy a romantikusnak látszó fordulatokban is a mindennapi élet valósága gyökerezik. 
Ebben rejlik Szigligeti Ede művészetének ereje, amely őt a magyar színműirodalom 
élére emelte. Közöljük a darab teljes szereposztását:

Várszegi földesúr.... Kőhalmi Pál Ferke, hajdú..... Szőczy Mihály
Kurta agglegény...... .. Várhegyi János Kisbíró............ ... Rákosi Péter
Gyuri....................... Salamon József Kondomé........ ,.. Balázs Janka
Márton gazda.......... .. Nöszt Béla Sári................... Koncsek Matild
Rebeka, a felesége.... B. Török Manci Panni............... ... Koncsek Gitta
Évi............................ Sebők Ibolya Erzsi................ .... Sárkány Magda
Zsiga cigány............ .. Garay Béla Násznagy........ ... Dózsái Sándor
Peti, a fia.................. Jandek Ferenc I. vőfély............ ... Barna Károly
Rózsi, a leánya......... Raczkó Ilus II. Vőfély ... Kovács István
I. lány....................... Bulyovcsics Rózsi
II. lány..................... Sztojanovics Ilonka
Zsiga cigány csodálatos emberi alakja mögött egy kis falu életének körvonala raj

zolódik ki. Ő a faluban az egyetlen közlegény, akit a kisbírótól kezdve mindenki lenéz, 
félrelök, ő pedig kénytelen mindenbe belenyugodni, amit a nagyok kimérnek rá.

Az előadásról a Napló 1938. november 22-i számában Lévay Endre így írt:
„B. Török Manci eléggé korhű rendezésben hozta színre a színdarabot, nem hagy

va figyelmen kívül azokat a tényeket, amelyek az 1853-ban íródott népszínművet még 
ma is sikerre viszik. A mi erőviszonyunkhoz mérve nehéz feladatot vállalt magára, de 
a vállalt munkát ügyesen, művészi érzékkel oldotta meg.

Garay Béla az első jelenettől az utolsóig drámai erővel alakította a főszerepet. Le
nyűgöző játéka valósággal elragadta a közönséget, és könnyeket csalt az intellektuelek 
és munkás emberek szemébe egyaránt. Az előadás tengelye volt, hanghordozása egy 
pillanatra sem hagyott ki, és százszázalékosan beleélte magát szerepébe.

Raczkó Ilus, Rózsi cigánylány szerepében újabb sikert aratott. A második és har
madik felvonásban halk, finom játékkal érzékeltette az elhagyott szerető fájdalmát.
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B. Török Manci a házsártos asszony komikus alakját jelenítette meg jól. A fondorla
tos gondolkodású, tűzről pattant menyecske hálás szerepét kifogástalanul oldotta meg.

Salamon József Gyuri szerepében, Jandek Ferenc pedig a fiatal cigánylegény sze
repében állta meg a helyét. Mindkettő játéka finoman illeszkedett bele az előadás ke
retébe.

Kőhalmi Pál, Várhegyi János, Sebők Ibolya, Nöszt Béla és Szőczy Mihály kisebb 
szerepekben alapos munkát végeztek, és lelkes játékukkal hozzájárultak az előadás 
sikeréhez.

Balázs Janka, Rákosi Péter, Koncsek Matild, Koncsek Gitta, Sárkány Magda, Dó
zsái Sándor, Barna Károly, Bulyovcsics Rózsi és Sztanojevity Ilonka valamennyien di
cséretet érdemelnek rövid lélegzetű szerepükért.”

A november 27-ei Mesedélutánon Lévayné Alacker Anna kitűnő műsort állított 
össze a kicsinyek számára.

Az Olvasókör Ifjúsági Alosztálya külön színjátszó csoportot alakított, amelynek 
első színpadi bemutatója 1938. december 25-én volt. Színre került Szilágyi László szö
vegíró és Buday Dénes zeneszerző nagysikerű operettje, a Csárdás.

Nem volt véletlen, hogy az ifjúság ezt a darabot tűzte műsorra, mert a tüzes, szilaj, 
temperamentumos magyar tánc, a csárdás százéves jubileumát ebben az évben ünne
pelte az ország népe. Ehhez az ünnepséghez kívánt csatlakozni az olvasóköri ifjúság, 
mert úgy érezték, hogy az itteni magyarság is köteles részt venni ebben a megemlé
kezésben, hiszen ez a legmagyarabb tánc. Mert míg a külföldi finomkodó táncok, a 
polka, a francia négyes, a menüett, a boszton kimentek a divatból, a pattogó ritmusú 
magyar csárdás menő maradt. Még a külföldi revü színpadok egyik főattrakciója is 
mindig a „tschardasch” volt. Hogy a mai magyar fiatalság is megismerje ennek a ked
ves népi táncnak az eredetét, kitérünk történetének ismertetésére.

A csárdás feltehetően a verbunkos gyors, szilajabb és páros formája, míg a lassú 
verbunkost palotás vagy andalgó néven ismerik. Hogy mi az a verbunkos? Toborzó 
tánc. Valamikor nem volt sorozás, hanem a katonaság toborzó csoportokat küldött 
szét az országban, akik szép szavakkal, ígéretekkel csábították a legények elejét... A 
csárdást a nép körében, a régi időkben többféleképpen is nevezték: buktató, mártoga- 
tó, kutyakopogós, reszketős, kopogó, ugrós..., de tulajdonképpen ezek a táncok csak 
formáiban különböztek egymástól, alakjukban megegyeztek a csárdással. Az első 
csárdás zenét a Nemzeti Színház „játékszíni táncmestere”, Szöllősy Lajos felkérésére 
Rózsavölgyi Márk szerezte.

A csárdás a múlt század harmincas éveinek végén jelent meg először és vált nép
szerűvé, bizonyítja ezt Gvadányi József peleskei nótárius 1780-ban tett kijelentése is 
a pestbudai bálon, aki a csárdásban még ekkor is csak „idegen módit és idegen tán
cot” látott. Csokonay Vitéz Mihály Dorottyájában is még „hanákot, galoppátát és más 
egyéb táncokat jártak”. A krónikák feljegyzése szerint a csárdásról egy 160 évvel ez
előtti kaszinóbál alkalmával tettek először említést. Igen érdekesen írja le a krónikás 
az új magyar táncot. Ezután minden vidéki bál átvette a divatossá lett csárdást.

Az Olvasókör ifjúsága kötelességének érezte, hogy a leghangulatosabb, legtempe- 
ramentumosabb táncnak centenáriumát megünnepelje. Az operett szereposztása a 
következő volt:
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Rozika........................  Kardos Kató Józsi..................... Keresztesi Sándor
Gusztáv herceg.......... Szekér Imre Yvette.................. Decsylrén
László.........................  Szekér Lajos Svedberg..............  andek Ferenc
Jolly............................ Boldis Bella Acsaj Pista..........  Kiss István
W urmjani................  Szegő Ernő Német nő............  Balog Bella
Rigó Jancsi................  Szőczy Mihály Német férfi.........  Kovács Vidor
Riporter.....................  Egry Sándor Lukács................. ZsivánfiEmil
Páholyos....................  Rákics Lajos
A Napló 1938. december 28-i számában így számolt be az előadásról:
„A darabról leírni, úgy hisszük, felesleges. Sablonos nyári operett, aminek azon

ban igazi nagy sikere volt nemcsak nálunk, ahol a publikum már rég kiéhezett a jó 
öreg operettre -, de mindenütt, ahol előadták. Ezek után térjünk át a darab itteni 
előadásának és a szereplők játékának ismertetésére... Tehát a fő női szerepet a vendég 
Kardos Kató alakította rutinosan. Partnere, Szekér Lajos jól oldotta meg a feladatát. 
Igazi elragadtatással kell írnunk Boldis Belláról és Szegő Ernőről, akik olyan osztatlan 
sikert értek el, amilyenre rég nem volt példa... Boldis Bella született szubrett. Nagy
szerű színpadi jelenség, ízléses nemcsak a játéka, de ruhái is... A publikumnak nagy 
nyereség lesz a kis művésznő’ gyakoribb fellépése. Szegő Ernő, szintén olyan tehet
ségről tett tanúságot, ami az ifjúsági együttesnek nemcsak igazi értéket, de dicsőséget 
is jelent és aki, úgy látszik, gamin szerepkörben van igazán otthon. A publikum nagy 
elragadtatással kísérte Keresztesi Sándor játékát is, aki ezúttal tán még az eddigi sike
reit is felülmúlta Józsi korcsmáros alakításával. Szőczy Mihály egészen jól oldotta meg 
a nem egészen neki való Rigó Jancsi szerepét, rutinos és ügyes volt.

Balog Bella kellemes meglepetést keltett mint komika, és pár szavas szerepével 
őszinte sikert ért el. Még egy igen jó szereplőt vonultattak fel, s ez Szekér Imre, aki 
Gusztáv herceg szerepében olyan intelligens, higgadt játékot produkált, hogy sűrűb
ben szeretnénk a színpadon látni. Jó volt még Acsaj Pista megszemélyesítője, Kiss Ist
ván is. A rendezést Jandek Ferenc látta el meglepően jól és egyúttal pár szavas szerepét 
is elegáns megjelenésével tette elfogadhatóvá.

Mindent egybevéve a közönség jól mulatott és egy kellemes est emlékével távo
zott...”

A Csárdás több mint tíz előadást megért Szabadkán. A harmadik és negyedik elő
adásba egy-egy betétszámmal fellépett a gombosi Gyöngyösbokréta tánccsoportja is 
hatalmas sikert aratva.

December 25-én délután Lévayné Alacker Anna - a gyerekek népszerű Anna né
nije Mesedélutánt rendezett, amelynek műsorán magyar táncok, énekkettősök, szava
latok és rövid egyfelvonásosok szórakoztatták az összegyűlt gyermeksereget.

December 31-én este fél kilenc órai kezdettel az obiigát szilveszteri Műsoros esttel 
búcsúztatták az 1938-as esztendőt és vidáman várták az újévet. A műsorban Raczkó 
Ilonka, B. Török Manci, Kőhalmi Pál, Garay Béla léptek fel, és igyekeztek megkacag
tatni a termet zsúfolásig megtöltő közönséget. Az előadás után a reggeli órákig tartott 
a tánc és a vidámság...
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A szabadkai Magyar Olvasókörben most már Lévayné Alacker Anna vezette a 
gyermekszínházat, amely hónapról-hónapra maga köré gyűjtötte a gyerekeket értékes 
előadásaival. A nagy színpadon kis színészek játszottak, a kis színházlátogatóknak 
énekeltek, szavaltak, táncoltak, gyermeki lelkesedéssel szorgoskodtak azon, hogy paj
tásaikat szórakoztassák. A mesedélutánok színes és gondosan megrendezett műsorai 
sokáig megmaradtak azok emlékezetében, akik ezeket végignézték. A gördülékeny kis 
jelenetek, az énekszámok és a szavalatok finoman illeszkedtek be a műsorba. Az 1939 
januári előadásban például nagyon szép „körmagyar” táncot lejtettek: Béla Ilonka, 
Futó Rózsika és Baranyi Mária, és ők mutatták be a „Cserkész álma című balettet 
is. De a mesedélután bensőséges sikeréhez hozzájárultak még: Weisz Zsuzsi, Pintér 
Rózsika, Szegedi Laci, Kiss Irma, Illés Lola, Ivanov Öli, Gellér Tibor, Palusek Béla, 
Radasics Ilonka, Kohajda Editke, Krnyajszki Katica, Kapiszta Tériké, Szegedi Gizi
ké, Oláh Zsuzsika, Szigeti Józsika, Stark András, Fuderer Józsika, Mihálkovics Bözsi, 
Palusek Terus és Szabó Bözsi.

A jugoszláviai magyar kisebbségnek mindig égető és fájó problémája volt a szín
házkérdés. Miután a hivatalos színháztársulat engedélyezése akadályokba ütközött, 
így a magyarság a szabadkai Népkör, majd a Magyar Olvasókör színházi együttesét
- amely hét-nyolc hivatásos színészt is foglalkoztatott - támogatta és velük helyettesí
tette a hivatásos színházat.

A műkedvelés hőskora a szabadkai Katolikus Legényegylet színpadának törté
netével esik egybe. Amikor azonban a Legényegylet működése megszűnt, az ottani 
tehetséges előadókat a Népkör, majd pedig az Olvasókör színjátszó csoportja vette át. 
Általuk megerősödve még jobb előadásokat sikerült tartanunk.

A színjátszó csoportból kimaradt - gyenge tehetségű - műkedvelők később fellá
zadtak a Népkör hivatásos színészei ellen, azt hangoztatván, hogy ők ingyen játsza
nak, míg a színészeket „meg kell fizetni”. A helyzet valóban az volt, hogy az Olvasókör 
„ruhahasználati díj” fejében ötventől kétszázötven dinárt fizetett a hivatásosoknak. A 
háttérbe került műkedvelők ellenpropagandája alapján arra a furcsa megállapodásra 
jutottak némelyek -  akik figyelemmel kísérték ezt az ádáz harcot -, hogy a magyar 
színészek sokba kerülnek a magyar kultúrának. Ha azonban valaki utánaszámolt vol
na, hogy a 15-16 próbára adott 50 vagy 100, esetleg 200 dinárból konkrétan mennyi 
pénz jutott az egy órai munkára, rájött volna, hogy csupán aprópénzről volt szó. És 
arra is rájött volna, hogy a magyar színészek, akiket a magyar kultúra iránti lelke
sedés, a hivatás iránti végtelen szeretet fűtött, nem élhettek meg az ötventől-kétszáz 
dinárig terjedő „horribilis” összegből.

A Népkör és a Magyar Olvasókör színjátszási történetének megírásakor nem hall
gatható el annak az oka sem, hogy miért támadták a színészeket a „túlfűtött ambíci
ójú” műkedvelők.

A sajtó ugyanis -  nagyon helyesen - színvonalas előadásokat követelt. Egyszóval 
a félig hivatásos társulat munkáját úgy bírálták el, ahogy a komoly színpadi munkát 
bírálni kell.

1939
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Megállapították a hibákat, észrevették a lanyhaságokat, kifogásolták a darabvá
lasztást és állandóan hangsúlyozták a fejlődés, a csiszolódás, a továbblépés szüksé
gességét. Ezek az újságkritikák, amelyek a színészekben sokszor keserűséget váltottak 
ki, nemcsak jogosak, hanem szükségesek is voltak, azt a célt szolgálták, hogy a lassan 
kialakuló hivatásos magyar színház valóságosan teljesíthesse feladatait, és megköze
lítse azt a színvonalat, amit a magyar kritika kívánatosnak tartott.

Most azonban egészen fantasztikus módon az történt, hogy ezeket az újságkriti
kákat, amelyek tökéletesebb, igazibb, tehát a műkedveléstől minél távolabb álló szín
játszást akartak életre hívni, az ambícióktól szenvedő műkedvelők a hivatásos szí
nészek ellen akarták felhasználni. Abban reménykedtek, hogy ha sokat kritizálják a 
hivatásosok munkáját, akkor majd az Olvasókör visszatér a műkedveléshez. Mert az 
nem kerül pénzbe. Mert ilyenformán új tehetségeket lehet megnyerni a jugoszláviai 
magyar színjátszásnak.

A harcos hangú műkedvelők össze is hoztak egy, kizárólag amatőröket mozgósító 
darabot. És a bemutató után felháborodtak az őket ért kritikán. Azt mondták, őket 
csak dicséret illeti, nem bírálat.

Az Olvasókör vezetői is belátták, hogy ezúttal sokkal többről volt szó, mint néhány 
műkedvelő túlfűtött ambíciójáról, sokkal többről volt szó, mint néhány száz dinárról, 
amit a hivatásos színészek „ruhakopási” díj fejében kézhez kaptak. Belátták, hogy a 
magyar színészet színvonaláról van szó. És nem vették komolyan a hivatásos színé
szek elleni támadásokat. Úgy döntöttek, hogy meg kell maradni a bevált módszer, a 
félig hivatásos-félig műkedvelő társulat mellett, amelyben természetesen a művészi 
vezetés azokat illeti meg, akikben nemcsak jó szándék, hanem tudás is van.

A színházi együttes közben készült Garay Andor Bent az erdőben című három 
felvonásos színművére, amelynek szereposztása a következő volt:

Tarics Ákos földbirtokos........................  Garay Béla
Flórea, a gazdasszonya............................  B. Török Manci
dr. Werner Félix bányamérnök.............  Kőhalmi Pál
Ráchel, a felesége...................................... Raczkó Ilonka
A darab bemutatója 1939. január 7-én volt. A Napló 10-én megjelent számában a 

tudósító ezeket a sorokat írta a darabról és a szereplőkről:
„Az idei szabadkai magyar színházi szezon legszebb, legértékesebb előadását lát

tuk szombat este... Garay színműve az emberi szenvedély ábrázolása... Raczkó Ilon
kának ez az első nagyszabású drámai szerepe és meg kell állapítani, hogy általános, 
kellemes meglepetésre ebben a nehéz és komplikált szerepben egyenletesen, biztosan, 
színesen és imponáló intelligenciával mozgott. Hálátlan és nem rokonszenves vamp- 
szerepet kellett alakítania, s játékának átgondolt és átérzett lendülete mégis nagy és 
megérdemelt sikert eredményezett.

Hasonló őszinte elismeréssel kell azonban szólni ennek a szép és színházművé
szeti színvonalon mozgó előadásnak másik három szereplőjéről is. Garay Béla Tarics 
szerepében olyan színpompás játékot nyújtott, amelyet sokáig nem fogunk elfelejteni. 
B. Török Manci Flóreája a kitűnő színésznő legjobb alakításai közé tartozik. A sok 
nyíltszíni taps igazolta, hogy mennyire közel férkőzött a közönség értelméhez, szívé
hez Kőhalmi Pál, mint az utóbbi időben általában, ebben a reá szabott szerepben is
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kitűnő és értékes volt. Szín- és tónusskálája állandóan fejlődik, gazdagodik. Ez volt 
egyike legjobban kicsiszolt, legegyensúlyozottabb alakításainak.

A közönség a felvonásközökben forró és elragadtatott szeretettel ünnepelte a négy 
kitűnő szereplőt és a zökkenő nélküli, gondos, szép előadást, amelyen meglátszott 
Garay Béla kitűnő rendezői keze” -  fejezte be beszámolóját a lap munkatársa.

A Magyar Olvasókör dalárdája megalakulása óta sikerekben gazdag éveket élt meg, 
ám most működésének új állomásához érkezett. Ez a rövid idő óta működő énekkar 
nem csak a magyar zenekultúrát szolgálta, nem csak a magyar dalt népszerűsítette, 
hanem a jugoszláv-magyar kulturális közeledésnek is az úttörője óhajtott lenni. Ezt 
a január 28-án megrendezett Magyar esten is megtapasztalhatta a közönség. A terem 
zsúfolásig megtelt. A város minden társadalmi rétege igen nagy számban képviseltette 
magát, de ott voltak azok a szláv kultúrmunkások is, akik bizonyságát adták annak, 
hogy fontosnak tartják a jugoszláv-magyar szellemi közeledést. Jelen voltak a horvát 
és a szerb énekkar vezetői és a város zenei életének tekintélyes képviselői is.

A Magyar est tökéletesen megfelelt a Magyar Olvasókör tervezett kultúr- 
programjának. Cziráky Imre, a népszerű jugoszláviai magyar író megható és közvet
len szavakkal beszélt a magyar nótafáról, és azokról a mélységes emberi érzésekről, 
amelyet a magyar dal kelt a lelkekben.

„A mesék tanúsága szerint a muzsikáló nótafák örökre élnek. Él és élnie kell, mert 
vihar szaggatta törzsére örökös dalt muzsikáló lombozat borul... Odajár pihenni, erőt 
gyűjteni egy nemzet évszázadok óta...” Amikor Cziráky mondókájábán ahhoz a rész
hez ért, hogy: „Varázslatosan csodás erejű vagy, áldott magyar nótafa!... Benned szilaj 
bánatok bomló mustja forr, üteme mélyebb és hatásosabb, mint az afrikai tamtam... 
Dózsa enyhült népe megérzi néha Ázsiát benne... és a ma embere, te is... elsápadsz, 
ahogy benned farkasszemet néz a huszadik századdal”... Itt kibuggyantak a nézők 
könnyei, sokan felzokogtak...

Az Olvasókör énekkara Fehér Ödön karnagy vezényletével kuruc dalokat adott 
elő, azután magyar műdalokat. Bauer Ferenc tárogatóművész szólójának igen szép 
sikere volt. Az énekkar a magyar dalstílus kicsiszolt formáit adta elő. Érezni lehetett, 
hogy most már teljesen összeszoktak a tagok, és egyes részek finomságát tökéletesen 
vissza tudták adni, főleg azokban a dalokban, amelyeknél az összhangon, az átérzésen 
és zenei tudáson volt a hangsúly. Az énekkart és Fehér Ödön karnagyot a legnagyobb 
dicséret illette, már csak azért a nagyszerű munkáért is, amelyet a kuruc dalok és a 
magyar műdalok tökéletes előkészítésében végzett. A közönség minden egyes számot 
tomboló lelkesedéssel fogadott, és ha rajtuk múlott volna, minden egyes dalt újra kel
lett volna énekelni.

Érdekes újítást vitt véghez az énekkar. Hangversenyét nem csupán énekszámok
ból állította össze, hanem a magyar zene bemutatása végett hegedű- és zongoraszámo
kat is beillesztettek a műsorba. Papp Lajos, egy igen ígéretes fiatal művészgyerek, Hu- 
bay csárdajelenetét adta elő. Liszt VII. magyar rapszódiáját két zongorán elragadóan 
játszotta Montallion Boriska és Schmiedt László. Szűnni nem akaró taps jutalmazta 
a két fiatal művészt.

Raczkó Ilonka igen szépen adott elő magyar népdalokat és a Kőhalmi Pállal lejtett 
magyar tánca is méltó sikert aratott.

90



Külön szenzációja volt az estnek a Garayné Pénzes Sári és Garay Béla által ösz- 
szeállított A fonóba szól a nóta címen bemutatott énekes-táncos jelenet. Valósággal 
a híres orosz Kék madár stílusát lehetett érezni a rendezés finomságán, azzal, hogy 
itt mégsem egy idegen stílust láttunk, hanem igazi, ősi magyar népművészetet. Eb
ben a jelenetben a magyar nótát, a nép ajkán született igazi magyar nótát adta elő az 
énekkar rendkívüli szépséggel. Külön meg kell dicsérni Palencsárné Hevér Juliskát, 
aki magán énekszámával megérdemelten nagy sikert aratott. Igen szépen énekelt Mé
száros Cunci is. Salamon József és Juhász József egészítették ki még a meghatóan szép 
énekes-táncos jelenetet.

Salamon József nagyon sok érzéssel, komoly, csiszolt énektudással magyar nótá
kat énekelt. Igen nagy része volt az est átütő, tökéletes sikerében.

Különös és elragadóan szép volt a palotás tánc, amelyet Hősz Margit, Jász Irén, 
Kriksz Boriska, Lindner Dódi, Mészáros Cunci, Palotai Magda, if). Horváth Lajos, 
Jónás Ferenc, Pataki László, Sóvári János, Szántó László és Szőczy Mihály táncoltak. 
Ezt az ősi, méltóságában és tüzességében egyaránt szép magyar táncot, amelyről már 
költeményeket is írtak, Landau Juliska tanította be. A közönség követelőző tapsára az 
egész számot meg kellett ismételni.

Külön említést érdemel Mr. Ph. Richter János, aki Papp Lajos hegedűjátékát kísér
te nagyon finoman zongorán, továbbá dicséretet érdemelnek a fiatal lányok és fiúk, a 
kisegítő személyzet, akik hónapokig dolgoztak azon, hogy a Magyar est minél szebb, 
minél tökéletesebb legyen. Szeretném, ha ez a beszámoló egyben felhívná a mai Nép
kör és más kultúregyesületek figyelmét arra is, hogy rendezvényeikben olyan lelkese
déssel, ügyszeretettel karolják fel a fiatalokat, mint ahogyan azt harminc évvel ezelőtt 
mi tettük...

Az Olvasókör énekkara elérte célját. Nem azért volt sikere a Magyar estnek, mert 
pártában, magyar ruhában énekeltek, táncoltak a résztvevők, hanem azért, mert a 
magyar dalt, a magyar zenét és táncot tökéletes szépségében mutatták be, olyan mű
vészi csiszoltsággal, amilyennel énekkar ezen a vidéken még nem szerepelt.

De meg kell dicsérnünk az akkori magyar közönséget is, nemcsak azért, mert ün
nepi külsőségekben is hangsúlyozta a Magyar est jelentőségét, hanem a lelkesedését is, 
amellyel minden szereplőnek szűnni nem akaró tapssal mondott köszönetét...” -  írta 
a Napló kritikusa.

Nagy árvaságunkban, elhagyatottságunkban nyújtani kellett valamit a közönség
nek a magyar nótából, falusi hangulatból... Ezért tűzte műsorra a vezetőség a népszín
mű-irodalom egyik ismert darabját. Február 3-án színre került a Falurossza, és a nagy 
számban megjelent közönség lelkesedése és tapsa bizonyította, hogy a népszínműre
- minden ellenkező állítás ellenére - szükség van. Hogy ez a ízig-vérig, tősgyökeres 
magyar műfaj közel áll a közönség szívéhez...

Az előadás alatt szebbnél szebb magyar nóták szálltak fel a hegedű vonója alól és 
tették csillogóvá a szemeket.

Külön érdekességet kölcsönzött az előadásnak, hogy a kipróbált erők mellett fiata
lok is játszottak frissen, kedvesen...

A Napló 1939. február 5-én megjelent számában így írt az előadásról és a szerep
lőkről:
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„Raczkó Ilonka magyar nótáival, lelkes játékával újabb sikert könyvelhetett el. 
Finum Rózsija sokáig emlékezetes marad a szabadkai közönség előtt. Mellette Buj
dosó Rózsa, aki gyerekszínésznőből ugrott ki főszereplővé az öregek között - megle
petés volt tehetséges játéka. A másik kezdő Pataki László - akinek ez volt első szerepe 
a Népkör színpadán - meggyőzően mutatta be a falurosszát, a mulatozó szerelmes 
legényt, aki borba fojtja bánatát. Énekszámainak nagy sikere volt és nem tévedett a 
kritikus, aki nagy színészi jövőt jósolt az újonnan felfedezett fiúnak. Pataki ma osz
lopos tagja -  kiérdemelte a város Októberi Díját, valamint legutóbb Tito köztársasági 
elnök rendelete alapján, a kultúra terén kifejtett munkásságáért megkapta a népért 
tett szolgálatok Ezüstcsillagos Érdemrendjét -, kiemelkedő művésze a szabadkai Nép
színház Magyar Társulatának. Mellettük Boldis Bella és Jandek Ferenc játéka tetszett 
nagyon. A fiatal házaspár örökös civakodásával sokszor megnevettette a közönséget. 
A Falurossza rendezőjében, Vincze Mihályban egy rendkívül tehetséges színésszel 
és rendezővel ismerkedett meg a közönség. Ez a markáns arcú színész, közvetlen és 
mégis tehetséges alakítást nyújtott. Sehol egy fölösleges mozdulat vagy szó, egyszerű, 
minden sallangtól mentes játékot nyújtott, ami bizonyíték volt arra, hogy igazi mű
vészember. Nagyvonalú, kimagasló színészi erények pazar megnyilvánulása töltötte 
ki Garay Béla élettel teli alakítását Gonosz Pista szerepében. Ez a legklasszikusabb 
népszínműi alakítás volt az utóbbi évtizedekben a szabadkai színpadon.

Keresztesi Sándor és Szőczy Mihály epizódszerepeikben kabinetalakítást nyújtot
tak. Minden mozdulatukat kacagás kísérte.

Kisebb szerepeikben B. Török Manci, Kőhalmi Pál, Kolozsi Géza, Várhegyi János, 
Koncsek Gitta, D. Szellő Maca és Deutsch József arattak megérdemelt sikert.

Rákosi Lajos, Balog Bella, Kiss István, Balog Manci, Vukov Mariska, Sinkó Teréz, 
Szárics Erzsi, Juhász Gizi, Drávái Sándor, Hegedűs János, Dózsái Sándor, Oláh Károly, 
Zsember Sándor és Egri Sándor tették teljessé az előadás sikerét, amelyet a Garayné 
Pénzes Sári vezetése alatt működő zenekar kitűnően kísért.”

Február 26-ára ismét Mesedélutánt hirdetett a színlap. A műsort Anna néni ezút
tal is változatosan állította össze. Voltak énekszámok, szavalatok, villámtréfák, táncok 
és mesék, amelyek mind-mind nagy érdeklődést váltottak ki a termet zsúfolásig meg
töltő ifjú nemzedékben. Szűnni nem akaró tapssal köszönték meg a kedves délutánt és 
csak nehezen oszlott szét a tömeg, mert szerették volna, ha a műsor tovább tart.

A vajdasági magyar írók a Magyar Olvasókör égisze alatt 1939. március 5-én Vaj
dasági magyar irodalmi estet rendeztek, amelyen a vajdasági magyar irodalom előkelő 
reprezentánsai szerepeltek munkáikkal, és amelyen néhány vajdasági zeneszerző mű
vét is bemutatták.

Nojcsek Tusi, Timár Ferenc két szép versét szavalta el mély átéléssel. A tapsok a 
művészi előadásnak és a versek szépségének egyaránt szóltak.

Szirmai Károly Héy korcsmáros, italt adjál! című elbeszélését olvasta fel. A szim
bolikus művet nagy érdeklődéssel hallgatta a közönség, amely teljesen átélte Szirmai 
írásának művészi hatását.

Dudás Kálmán két versét szavalta el. Ezzel a szereplésével szorosabbra fonta a kap
csolatot a vajdasági földből kisarjadt poézis és a közönség között. Különösen nagy 
hatása volt a Szülőföldem című versnek.
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Jancsuskó Gábor két dalát P. Hevér Juliska énekelte el meleg, csengő hangon, töké
letes ritmikával. A közönség mindkettőjüket meleg tapssal köszöntötte.

Majtényi Mihály Bácskai útirajz címmel olvasott fel egészen eredeti elgondolású 
riportot. Finom humorával és meleg tájszeretetével fogta meg a közönséget.

Ulreich Irén Bartók két művét adta elő zongorán nagyszerű technikával. Az elis
merést valóban megérdemelte.

Csuka János a kisebbségben élő emberről tartott színvonalas előadást, amit lelke
sen megtapsoltak.

Gál László két igen szép versét Garay Béla mondta el hatásosan. A költőt és előadót 
percekig lelkesen ünnepelte a közönség.

Csiffáry Mária Schuh Gyulának egy Ady- és egy Lányi-költeményre szerzett dalát 
énekelte el nagyszerű énektudással. A közönség tetszésnyilvánítására még egy dalt 
előadott, amely után sokáig tapsolták.

Nagy sikere volt Cziráky Imrének, aki Meggyónt Kerekes Gábor című kis elbeszé
lését olvasta fel és ennek a magyaros, emberi kis írásműnek igen nagy hatása volt. Az 
írót percekig meleg tapssal ünnepelték.

Pataki László, Bencz Boldizsár két versét adta elő kitűnő előadásban. Igen nagy 
sikere volt mind a költőnek, mind az előadónak.

Bermel Miklós kitűnő muzsikusunk két művét Rácz János és Ulreich Irén adták 
elő finoman és diszkréten.

Az esten Vad Lajos, az Alföld szerkesztője és a műsor rendezője mondott köszön
tőt, aki egyúttal elvégezte a konferálást is.

A színészgárda Ábrahám Pál Júlia című operettjével foglalatoskodott. Idézzük fel 
a Napló 1939. március 11-én megjelent számában közölt beszámolót, amelyben így 
írtak a darabról és a szereplőkről:

„Szerencsés választás volt. Jó darab, a meséje a szokványos operett keretein túlnő 
és egészen végig feszült érdeklődést tud támasztani. A muzsikája modern és magyar. 
Ez az operett nagyobb erőket követel rendezőtől, színésztől, énekestől, táncostól. Csak 
komoly munkát végző, összetanult, kicsiszolt színészgárda vállalkozhat ennek az ope
rettnek az előadására, és hogy a bemutató tökéletes, valóságos zengő siker volt, a bi
zonyság, hogy a rendező feladata magaslatán állott és a színészgárda igazi szép operett 
előadást is tud adni.

Először a rendezést vegyük sorra. A színlap szerein a játékmester Vincze Mihály 
volt. Vinczének ez a munkája finom, csiszolt és egészen magasrendű előadást produ
kált. Részletekben is kidolgozott volt minden jelenet és az egyes szereplők játékán, 
előadásán, még a hanghordozásán is érzett a teljes harmónia.

A szereplők közül elsősorban Raczkó Ilonkát kell említeni. Nemcsak azért, mert a 
címszerepet játszotta, hanem azért, mert talán ennyire jó még sosem volt. Az éneke, 
különösen az alsó fekvésben, gyönyörűen csengett és játéka sokszor túlnőtt az operett 
keretein.

Az est másik erőssége Weisz Magda volt. Ez a szinte még gyerek, máris kitűnő 
szubrett. A hangja bájos, üde, esetleg még túl fiatal, a tánca azonban olyan, amilyen 
eddig még az Olvasókör színpadán nem volt. Az Olvasókör színpadának nagy nyere
sége, hogy ez a fiatal, de nagyon tehetséges és nagyon képzett kis táncosnő sodródott
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hozzá és igen egészséges volna őt az operett programba állandóan beilleszteni. A kö
zönség folytonos tapsokkal és újrázásokkal jutalmazta nagyszerű táncát.

B. Török Manci, aki minden szerepkörben kitűnő, most egy magyarrá lett német 
leányzó szerepében volt egészen eredeti. Vele együtt kell említeni Garay Bélát, aki tu
lajdonképpen egész külön fejezetet érdemelne. Az operett-szerepben ez a nagyveretű 
színész épp oly jó, épp oly kedves, mint más szerepekben.

Jandek Ferenc az operettekben sokkal jobb, mint prózai szerepekben. Született 
táncos-komikus és igen szépen énekelt.

Kőhalmi Pál elegáns, könnyed játékával, szép énekével járult hozzá a sikerhez. Pa
taki László igen szépen énekel, meleg, iskolázott hangja nagyon tetszett. Nem nagy 
szerepében Vincze Mihály igen jó operett színésznek bizonyult.

A kisebb szerepekben nagyon jók voltak: Keresztesi Sándor, Bujdosó Rózsi, Nöszt 
Béla, Ifj. Horváth Lajos. A zenekart Mr. Ph. Kladek Imre kitűnő muzsikus vezette 
igen jól.

A Júlia bemutatójának átütő sikere után bizonyosra lehet venni, hogy ez a darab 
igen sokáig marad műsoron” -  fejezte be kritikus.

Időközben a Gyermekszínpad vezetését Kosztolányi Mariska vette át a más el
foglaltság miatt visszavonuló Lévayné Alacker Annától. Az ő rendezésében március 
12-én Mesedélután volt, amely nagy sikert ért el a fiatalok körében.

Április elseje az egész világon a vidámság, az ugratás, a bolondozás napja. Az 
együttes erre a napra Bolond estet hirdetett. A vidám és mindvégig ízléses estének 
bevezetése a Falurossza című népszínmű ügyes paródiája volt, amelyben a férfiak női, 
a nők pedig férfiszerepeket alakítottak. Raczkó Ilonka, B. Török Manci, Szabó Marci, 
Garay Béla, Bujdosó Rózsi, Boldis Bella, Vincze Mihály, Keresztesi Sándor és Jandek 
Ferenc ügyes mókákkal szórakoztatták a közönséget.

Az estet Szabó Márton rendezte. Nagy sikere volt még Weisz Magdának, a bájos és 
tehetséges fiatal táncosnőnek. Szólótáncát a közönség üdvrivalgással fogadta.

Április 9-én Erdély Mihály Győz a szerelem című darabjának bemutatójára került
sor.

Az első világháború utáni időknek volt egy érdekes színházi embere, aki nemcsak 
színész, táncos-komikus, hanem író, sőt operettszerző is volt. Darabjai nem voltak 
irodalmi értékűek, zenéje se vetekedett Puccini zenéjével - bár sok volt benne ettől a 
szerzőtől is -, de témái, alakjai olyanok voltak, amelyek felkeltették a közönség érdek
lődését. Címként rendszerint valamely népdal vagy egy vers sorát idézte és a közönség
- ha csak Erdélyi Mihályról olvasott - tömegesen vonult a színházak pénztáraihoz, 
így történt ez nálunk is. Mostani új darabja, a Petőfitől kölcsönzött Sárgapitykés köz
legény címet viselte. Természetesen a Magyar Olvasókör sem akart lemaradni más 
vidéki színházaktól és igyekezett megszerezni, műsorra tűzni a darabot. Szorgalma
san folytak is már a próbák, betanulták a színészek a fülbemászó dallamokat. Igen 
ám, de a címmel baj volt! A reakciós királyi rendőrség a „pitykés közlegényt” kifo
gásolta-e, vagy talán csak a „sárga irigység” fogta el őket a színi gárda sikere miatt, 
nem lehetett tudni. Ám tenni sem lehetett semmit ellene. Végül ez a bravúros operett 
a szabadkai rendőrség keresztapasága mellett a Győz a szerelem címet vette fel, így 
került bemutatásra. A közönséget ez sem zavarta, a Győz a szerelem előadásaira épp
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úgy megtelt a nézőtér, mintha csak a „Sárgapitykés” szerepelt volna a színlapon. Ezt 
nevezik bizalomnak! Bizalom az Erdélyi-operettek iránt, ami ezúttal sem volt alap
talan. Dallamosság - fülbemászó, kedves, népszerű zene -, egészséges humor, ügye
sen bonyolított mese... Mindezt a gondos rendezés folyamatos, gördülékeny előadássá 
gyúrta össze. A kitűnő zenekar kifogástalan kísérete csak még hangsúlyozta a kiváló 
összhatást, amit zavartalanul élvezett a közönség.

Nehéz helyzete van annak a krónikásnak, akinek a hosszú évek alatt jól össze- 
kovácsolódott színházi együttesről kell tárgyilagosan beszámolnia... Mivel nem sze
retnék ismétlésekbe bocsátkozni, ezért csak az ismert és a közönség által megbecsült 
szereplők neveit sorolom fel. Elsősorban Raczkó Ilonkáról kellene írnom, azonban 
épp a bemutató előtt pár nappal hunyt el az édesapja, és a mélyen megrendült Ilus lel
kileg nem tudta ennek a vidám operettnek a női főszerepét vállalni. Helyébe Kelemen 
Manci ugrott be, az ő szerepét pedig Boldis Bella vette át, aki természetes játékával, 
egyszerűségével és bájával egy csapásra belopta magát a közönség szívébe. Ügyes és 
bájos volt a szubrett szerepében Weisz Magda, aki még a táncok betanításával is hoz
zájárult a sikerhez. A régiek közül jól szerepelt B. Török Manci, Balázs Janka, Garay 
Béla, Várhegyi János, Kiss István és a rendező, Vincze Mihály. A fiatalok közül meg 
kell említeni Koncsek Margitot és Zöldi Évát. Jandek Ferenc, Kőhalmi Pál és Keresz
tesi Sándor is sokban hozzájárultak a sikerhez.

Csupán a sorrendben hagytam a végére Pataki Lászlót, aki a Júlia béli szereplése 
óta most újra bonviván szerepben lépett rivaldafénybe. Tehetségével, kellemes hang
jával nagy nyeresége a gárdának.

A zenekart Kladek Imre vezette pontosan és elismerésre méltóan.
Április 16-án újra Mesedélutánt hirdettek az Olvasókörben. Teljesen új műsorral, 

új szereplőkkel szórakoztatta Kosztolányi Mariska, az előadás rendezője a hatalmas 
gyereksereget, amely hálásan tapsolta meg a szereplőket.

Hosszú szünet után a kapuzárás - helyesebben idényzárás - előtt Jean de Letraz 
francia szerző Mackó című vígjátékával léptek az Olvasókör színészei a színpadra. 
Új hangok, új színek kerültek palettára, vagyis nem valami kaptafára készült darab 
került repertoárra 1939. április 30-án.

A francia bohózat szellemes és ötletes volt. Bár a szerző neve ismeretlenül csengett 
a közönségnek, de a fordító, Stella Adorján régen a városunkban élt, itt újságíróskodott, 
és a közönség soraiban ott voltak az egykori barátai, tisztelői, akik örömmel nézték 
végig kitűnő munkáját. Nos, a Mackó éppen Stella régebbről ismert ötletességét és szel
lemességét idézte fel a közönség előtt. Noha a darab kissé pikáns hangokat is megütött, 
a fordító ízléssel enyhítette azokat. A pompás előadás elfeledtette a szereposztás körüli 
nézeteltéréseket is. Hát igen... Szóval azok, akik ismerték a darab tartalmát, kevésbé 
örültek az új arcoknak. Bár szükségesnek tartották az utánpótlás-nevelést, azért mégis 
csak bizalmatlanok maradtak a kezdő színészekkel szemben. De a végén bebizonyo
sodott, hogy a szereposztás ebben a formájában igenis megfelelt a követelményeknek. 
Hadd említsük meg mindjárt Pataki Lászlót, aki a jugoszláviai magyar színjátszás egy 
nagyreményű szereplőjének bizonyult. Aki látta a darabban, elmondhatta: „Lesz belőle 
még jó színész, ha gyakorlatot szerez”. Nekik lett igazuk. Hiszen Pataki ma egyik fő 
erőssége a jugoszláviai magyar színjátszásnak. A régi műkedvelők közül a Mackóban
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Garay Béla is fellépett. Az egyéniségétől jócskán távol álló bohó figurát kellett szeren
csésen megoldania. Raczkó Ilonka, B. Török Manci is pompásan játszották szerepeiket. 
Kőhalmi Pál és Balázs Janka is mindent megtettek a sikerért. Vincze Mihály, a rendező 
egy komikus, zord apát alakított nagyon jól, elismerésre méltóan. Újból bebizonyította, 
hogy nemcsak jó színész, hanem ügyes rendező is.

Sajnos néhány hónapig nem volt élet az Olvasókörben. Ugyanis pár hónappal 
előbb, egy társasvacsorát követően, az éjszakai órákban, amikor már a vendégsereg 
nagy része hazatért, egy főleg fiatalemberekből álló vidám társaság különféle nótá
kat énekelt, köztük egy olyant is, amelynek tartalma miatt eljárást indítottak ellenük. 
Egyben az Olvasókör működését is betiltották. Két hónapon keresztül megbénult a 
magyar kultúrélet Szabadkán.

A vezetőség azonban mindent elkövetett, hogy a hatóság hatálytalanítsa ezt az in
tézkedést, sajnálkozásukat fejezték ki a történtek miatt, és arra kérték az illetékeseket, 
hogy ne az egész Olvasókört sújtsák néhány duhajkodó fiatal miatt. A dunai báni hi
vatal felülvizsgálta a Magyar Olvasókör fellebbezését, és jóváhagyta azt. Vagyis újból 
engedélyezte a Magyar Olvasókör megnyitását.

A tilalom ideje alatt a színészgárda vidéken tartott előadásokat, sőt ezalatt egy 
új zenés vígjátékot is betanult, amelyet Ómoravicán adtak először elő, de most, hogy 
az Olvasókör újra működhetett, hamarosan meghirdették a szabadkai bemutatót, 
amely egyben szezonnyitó előadás is volt 1939. szeptember 24-én. A zenés vígjáték, 
a Paprikáscsirke két budapesti társszerző, Szántó Armand és Szécsényi Mihály műve.

A színdarabot sziporkázó humor, finom pikantéria, kedves dalok fűszerezték. Az 
együttes igyekezett a darab minden értékét érvényre juttatni, és hogy ez sikerült, bi
zonyíték volt a közönség nagy tapsa, amellyel a jeleneteket jutalmazta.

Weisz Magda sok bájjal alakította a szobalány szerepét, táncszámai az előadás 
fénypontjai voltak. B. Török Manci ellenszenves szerepe ellenére is nagy sikert aratott. 
Jandek Ferenc jól beleélte magát Guszti inas szerepébe. Vincze Mihály a Kovács or
vos szerepével „kovácsolt” magának sikert. Tökéletesen oldotta meg feladatát Raczkó 
Ilonka, valamint Szalma Böske is. Garay Béla, aki egyben rendezője is volt a darabnak, 
a férfi főszerepet, Forgács vezérigazgatót játszotta. Feladatát tehetségesen, rutinosan 
végezte el, amit a közönség sok tapssal honorált. Kőhalmi Pál, mint Mr. Kenedy igen 
jó komikus volt.

Minden elismerés megilleti Garayné Pénzes Sárit, aki maga kísérte zongorán az 
előadást. Sokban hozzájárult ahhoz, hogy az énekszámok, valamint a táncok sikert 
arassanak.

A darab, amely fordulatos, szellemes és nagyszerű humorú volt, több mint tíz 
előadást ért meg Szabadkán, de az együttes bejárta vele Vajdaság majdnem minden 
magyarlakta helységét.

Ugyancsak ezen a napon, szeptember 24-én délután Kosztolányi Mariska rende
zésében Mesedélutánt tartottak, amely változatos műsorával nagy örömet szerzett a 
termet színültig megtöltő kicsinyeknek. A gyermekszereplők a Jancsi és Juliska látvá
nyos mesejátékán kívül ének- és táncszámokat is előadtak nagy sikerrel. A népszerű 
Mariska nénit is szeretettel vették körül a hálás gyermekek és arra kérték, minél sű
rűbben rendezzen számukra előadást.
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Három fiatal színésznővel egészült ki a szereplőgárda. A három tehetséges, csinos 
lány - Hősz Margit, Garay Lili, Bujdosó Rózsi méltó partnerei voltak Hunyady Sándor 
Bors István című vígjátékában Richter Jánosnak, aki a címszerepet alakította az 1939. 
október 8-ai bemutatón.

Hunyady Sándor ebben a darabjában egy árva zabigyerekből varázsolt dúsgazdag 
földesurat. Az írónak tapintatosan kellett felvetnie és megoldania az „önkéntelenül” 
felmerülő társadalmi kérdéseket, és vigyáznia kellett arra is, nehogy félreértések szü
lessenek Bors István származása és problémája körül.

A címszerepet Richter János elismerésre méltó gondossággal és elmélyedéssel dol
gozta ki. Ő volt a darab rendezője is, tehát a fent vázolt problémák helyes megoldására 
neki kellett ügyelnie. Dicséretére legyen mondva, hasznos munkát végzett. A másik 
sikeres alakítás Vincze Mihályé volt, aki az örökségből kifelejtett pereskedő urat, 
Tulogdyt személyesítette meg. Játéka mindenki számára élményt jelentett. B. Török 
Manci most is megcsillogtatta gazdag játéktechnikáját.

A három grácia, Hősz Margit, Garay Lili és Bujdosó Rózsi telve igyekezettel, ele
venen, kedvesen, tehetségesen alakították az egymással versengő eladó lányok szere
pét. Csak helyeselni lehetett a vezetőség azon igyekezetét, hogy fokozatosan újakat 
is bevontak a színjátszásba. Garay Béla egy ravasz paraszt alakjában nyújtott kitűnő 
alakítást.

Kőhalmi Pál, Szőczy Mihály, Várhegyi János, Szigeti Sándor, Rónai István, Nöszt 
Béla, Kiss István, Zsemberi Sándor, Sztárai Ilus, Koncsek Gitta, Koncsek Matild, Oláh 
Károly, Hegedűs János, Fontányi Lajos, Ürmös János, Dózsái Sándor és Petri Katinka 
is igyekeztek hozzájárulni az előadás sikeréhez.

A közönség jól szórakozott, és hálás volt a gördülékeny, jól betanult előadásért.
Mind a sajtó, mind pedig a közönség helyeselte a színházi vezetőség azon elhatá

rozását, hogy a sok dzessz operett után hamisítatlan, békebeli operettet, Oscar Strauss 
Varázskeringő című darabját tűzte műsorra. A bécsi zene bája még abban az ágyúdör
géstől hangos időben is kedvesen elringatta az ifjúság szép emlékei után vágyakozókat.

Nem volt könnyű feladat, de az Olvasókör színi együttese nem riadt vissza a ne
hezebb zenei feladatoktól sem, és természetesen az eredmény sem maradt el. Még a 
mai kor gyermekei is jól szórakoztak, annak ellenére, hogy immár hozzászoktak az új 
stílusú zenés darabok gyilkos üteméhez és erősebb tréfáihoz.

Szerencsés volt a szereposztás. A férfi főszerepet, az énekes bonviván Nikit Richter 
Jánosra osztották, aki lelkesen alakította ezt a kedves szerepet. Meghódította a kö
zönséget kellemes hangjával, simulékony játékával, eleganciájával. B. Török Manci az 
énekes szerepében is elsőrangú volt, Raczkó Ilus is hódított. Garay Béla Lothár gróf 
alakját dolgozta ki nagyszerűen. Minden jelenetét csengő derültség kísérte. Akárcsak 
Szabó Márton alakítását is. Kelemen Manci a szubrett szerepében brillírozott. Balázs 
Janka jeleneteit megtapsolták, és Vincze Mihály, Nöszt Béla, Jandek Ferenc kisebb 
szerepei is fontos láncszemei voltak az előadásnak, akárcsak Vass Juci, Dózsái Klári, 
Erdélyi Eta és Harangozó Béla játéka is.

Végül, de nem utolsó sorban említsük meg Kladek Imrét, a kitűnő karmestert, aki 
mindent elkövetett azért, hogy Strauss zenéje méltón érvényesüljön. Szabó Mártont, a 
rendezőt dicsérte a pontos, jól összetanult előadás.
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A Kosztolányi Mariska által vezetett gyermekszínház november 5-én felújította Ko
mor Gyula és Stefanidesz Károly évekkel ezelőtt már nagy sikerrel játszott Aladár nem 
szamár című meseoperettjét, amely ismét nagy sikert aratott a gyermekek körében.

November 19-én a Szabó Márton által rendezett Katalin-napi Kabaréra került sor, 
amelynek keretében magyar nóták, chansonok, kupiék, Hacsek és Sajó tréfák, bohóza
tok kerültek színre. Az előadás egyetlen célja a nevettetés volt, ami sikerült is. Felléptek: 
Szabó Márton, Nöszt Béla, Várhegyi János, Szőczy Mihály, Kalmár József, Szkala Terus, 
Salamon József, Balog Bella, Kelemen Manci, Balázs Janka, Vass Jenő és Koncsek Gitta. 
Bájos színfoltja volt az estnek Erdélyi Eta, a tehetséges növendék bemutatkozása. A kitű
nő hanggal rendelkező és jó kezek irányítása mellett fejlődő kislány dalait rendre meg
ismételtette a termet zsúfolásig megtöltő közönség. Az előadás után táncmulatság volt.

November 26-án Mesedélutánt rendezett Kosztolányi Mariska, majd december 
3-án délután a Gyermekszínház megismételte az Aladár nem szamár című mese
operettet.

Még aznap Mikulás napi Vidám esttel szórakoztatták a közönséget a felnőtt szín
játszók. A színházi idény legújabb kabarédarabjai és kupiéi voltak műsoron. Az est ren
dezője, Szabó Márton jó munkát végzett. Az előadás után táncmulatságot tartott az 
Olvasókör.

December 25-én ismét Mesedélutánt tartott a Gyermekszínház, este pedig bemuta
tásra került Géczy István három felvonásos népszínműve, A régi szerető.

A szegény kis pásztorlány nagyszerű szerepét Bujdosó Rózsára osztották ki. A ti
zenöt éves naiva egyik legszebb és leghatásosabb alakítását láttuk ebben a darabban. 
Szívvel-lélekkel játszott, megríkatta és megnevettette a közönséget. Nagy jeleneteiben 
valósággal lebilincselő volt.

Partnere, Jandek Ferenc is becsületes munkát végzett a bojtár szerepében.
Raczkó Ilonka a régi szerető tökéletes alakításával könyvelt el újabb sikert. Nánay 

Imola, a földesúr kislányát alakította bájos és kedves játékkal.
A többi szereplők: Garay Béla, Szabó Márton, Várhegyi János, Sinkovics Teri, Hege

dűs János, Weiszberger Jószef, Kurai László, Koncsek Gitta, Tóth Juci, Koncsek Matild, 
Dózsái Klári, Bátori Piri, Szkala Bözsi, Kalmár Ilona, Weiszenberger Éva, Rónai István, 
Fűnk Oszkár és Juhász József. Valamennyien igyekeztek az előadás színvonalát emelni.

Az év utolsó napján, december 31-én a szokásos szilveszteri Móka est került szín
re kitűnően összeállított műsorral. Szabó Márton rendező irányításával a színészgárda 
törzstagjai léptek fel.

1940

Az Olvasókör színészegyüttesének munkája állandó fejlődést mutatott és egyre 
jobban kirajzolódott igazi feladata. Ebben a fejlődési szakaszban jelentős állomás 
volt a következő bemutató, amelyre nagy szorgalommal készültek Garay Béla ren
dező irányításával. Ugyanis 1940. január 6-ára tűzték ki Cziráky Imre vajdasági 
író eredeti színművét, a Muskátlit. Ez volt az első eset, hogy a szabadkai Olvasó
kör színpadán jugoszláviai magyar író műve került bemutatásra, és ennek az első 
próbálkozásnak épp az adott különös jelentőséget, hogy épp az egyik legjelesebb
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vajdasági íróra esett a választás. Cziráky Imre közismert volt, a népéletből merített 
históriái a legjobb magyar népi írókra emlékeztettek. Számos nagyszerű írása jelent 
meg a jugoszláviai sajtóban. Cziráky most először próbálkozott színpadi művel, és 
mindenki, aki őt és írásait ismerte, bizonyosra vette, hogy a január 6-ai ősbemutató 
ünnep lesz, s hogy a kitűnő jugoszláviai magyar író sikerében az Olvasókör színját
szói is osztozni fognak majd.

A Cziráky-darab próbái nagy lendülettel folytak, és annyi lelkesedést öntött min
den szereplőbe, hogy ez a várakozás indokolt is volt. A bemutató híre Vajdaság szerte 
nagy port vert fel, számtalan jegyelőjegyzés érkezett vidékről, ami jelezte, hogy ennek 
az estének mindenképpen ragyogó sikere lesz.

A darab rendezője felkérte Csuka Jánost, a Napló munkatársát, aki a magyar ki
sebbségi ügyek kitűnő ismerője volt, hogy tartson bevezetőt.

A szerepeket az Olvasókör legjobb erőire osztották.
Az 1940. január 6-ai ősbemutató zsúfolt ház előtt zajlott. Nemcsak a helybeli ma

gyarság, hanem az egész Vajdaság képviseltette magát a nagyjelentőségű eseményen. 
Valóságos magyar ünnep volt ez a nap. Itt voltak a helybeli szláv egyesületek képvise
lői is. A Neven, valamint a Graničar dalárda is képviseltette magát.

A Muskátli propagandisztikus darab, de nem bántó. A falu és a város összefo
gásáról szól, arról, hogy a falunak meg kell értenie a városi kultúra fejlődését. Ha a 
városiak meg akarnak valósítani valamit falun, ezt nem szabad a falusiaknak rossz 
szemmel nézniük. A meggyőző és becsületes propaganda egyenlő a becsületes, jó 
szándékkal. Cziráky ezzel a darabjával - mint valamikor Kisfaludy is - a magyarság 
ügyét akarta szolgálni. Voltak Czirákynak a darabban olyan finom meglátásai, ame
lyek szinte reflektorszerűen világítottak rá a falu helyzetére. Például amikor az öreg 
paraszt, Mejjes Turuc szembekerült a forradalmasító, újat kereső és a falut moderni
zálni akaró patikus kisasszonnyal. A színműben volt valami megnevezhetetlen, ami 
azonnal megragadta a nézőt, megríkatta és megnevettette.

Az Olvasókör színészgárdája parádés előadást rendezett, amit a szerző és a darab 
is megérdemelt.

A színészekről szólva első helyen említjük meg Vincze Mihályt, aki élethűen vitte 
színpadra Mejjes Turuc János figuráját. Emberi, igaz és megrázó volt. B. Török Manci, 
mint a szájas özvegy Szabóné, vagy Garay Béla, mint Kemény István, az úrból lett ke
reskedő. Kelemen Manci Nino patikuskisasszony figurájában volt jó. A kisebb szere
pekben Bujdosó Rózsa, Boldis Bella, Weisz Magda nyújtottak kedves alakítást, Jandek 
Ferenc a lecsúszott falusi úr szerepét nem vitte túlzásba, és Szőczy Mihály is kitűnő 
alakítást nyújtott.

A színpompás és elragadó palotás táncot Landau Juliska tanította, Boldis Bella, 
Garay Lili, Mészáros Cunci, Szőczy Mihály, Juhász József, valamint Horváth István 
táncolták. A közönség alig tudott betelni velük.

Elhangzott egy dalbetét is, amelyet maga Cziráky Imre szerzett, akárcsak a többit 
is, ám ez a kis dal a jugoszláviai magyarság kedvenc nótájává nőtte ki magát. Belopta 
magát a szívekbe, kicsalta a könnyeket, belebújt a fülekbe....

„Forró, lelkes színházi est volt - amelyet Garay Béla rendezett -, és a komoly, tisz
tességes munkának megvolt a méltó és szép sikere” - írta a Napló 1940. január 9-én 
megjelent számában Havas Károly a 11. oldalon.
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Január 21-én a Gyermekszínház a szokásos Mesedélutánját tartotta meg teljesen új 
számokkal, amelyek nagy sikert arattak.

Január 28-án Branislav Nušić, az ismert szerb humorista Szürke ember (Običan 
čovek) című három felvonásos vígjátékát mutatták be Garay Béla fordításában és ren
dezésében. A bevezetőt Szegedi Emil hírlapíró mondta. A darabnak igen nagy sikere 
volt, hiszen a magyar közönség az itt néha megforduló szerb társulatok előadásain 
meg sem értette a darabot, így azonban Nušić eredeti, sziporkázó humorát közvetle
nül anyanyelvén élvezhette. A főszerepekben Szabó Mártont, Várhegyi Jánost, Garay 
Bélát, B. Török Mancit, Kelemen Mancit, Balázs Jankát, Balog Bellát és Kiss Istvánt 
láthattuk, akik ízes humorral játszottak.

Február 4-én Vaszari János Klotild néni című három felvonásos bohózatát mu
tatták be. A műkedvelő társulat az 1939-40-es évadban több ízben is tanújelét adta 
azon igyekezetének, hogy a színház és látogatói között bensőségesebb kapcsolatot te
remtsen. E célból igen változatos műfajú színi előadásokkal lepte meg a magyar szín
házlátogató közönséget. A színházunk színpadán láthattunk ősbemutatót, könnyebb 
és nehezebb fajsúlyú darabokat is. A műkedvelő gárda e nagy előadás-sorozatában 
került sor Vaszari János bohózatára is.

A nevettető, fordulatokban gazdag bohózatnak határozottan nagy közönségsikere 
volt, ami nagy részben a szereplők jó alakításának köszönhető. Garay Béla a felesé
gét gyanúsító férj szerepében ez alkalommal is a tőle megszokott, nagyszerű játékot 
nyújtotta. Raczkó Ilonka, a hűtlen asszony szerepében jól beleilleszkedett a csapatba. 
Kőhalmi Pál (Feri) meggyőzően alakította a féltékeny, csábító házibarátot, akárcsak 
B. Török Manci (Mari) a mindig duzzogó cselédet. Ő vitte a darabot. Már a puszta 
megjelenése is hangos nevetést váltott ki. Alakítása kifogástalan volt.

Szőczy Mihály (Kázmér) a gyáva Don Juan szerepében alakított tökéleteset, míg 
Kelemen Manci (Ibolya) a legénylakásra csalt asszony alakításában volt kiváló. Vár
hegyi János (Kovács) a magabiztos, a feleségét megingathatatlannak tartó polgárt 
személyesítette meg könnyed természetességgel. Bujdosó Rózsi (Zizi) szerelmes kis 
bakfisként volt elragadó. Szegő Ernő (Flórián) a festő szerepébe túlzott arcjátékot és 
igyekezetet vitt bele. Szabó Márton (Leskovics) a csapodár és botrányt kavaró férj 
szerepét jó komikummal játszotta. Nöszt Béla a gyáros epizódszerepében alakított jól.

A darabot Szabó Márton rendezte, kifogástalanul.
A közönség, amely ez alkalommal is megtölthette a Magyar Olvasókör színház- 

termét, mosolygó arccal, elégedetten távozott.
Nagy sikere volt a február 10-i Gyóni Géza estnek, amelynek bevezetőjében Grób 

Imre, a költő hadifogoly társa ismertette emlékeit. Lévayné Alacker Anna és Garay 
Béla Gyóni-verseket szavalt, Sz. Weisz Irén Gyóni-Lányi dalokat adott elő.

A közönség általános kívánságára az együttes felújította Farkas Imre kedves, ro
mantikus daljátékát, az Iglói diákokat Ez alkalommal egy bájos, új tehetség tűnt fel 
Thurzó Erzsi személyében, aki Évi szerepét játszotta. A többi szerepet a régi tagok 
alakították. A darabnak újból nagy sikere volt.

Zimányi Ferenc vajdasági dalköltő szerzői estjét is az Olvasókör rendezte meg feb
ruár 25-én. Csiffáry Mária, Raczkó Ilonka, Erdődy Eta, Csiffáry Minka, Salamon Jó
zsef, Domonkos Mihály és Szabados Gábor léptek fel énekszámokkal. Az énekeseket 
Rácz János és zenekara kísérte átéléssel, stílszerűen.
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A színészgárda, amely a legnehezebb feladatokat is sikerrel oldotta meg, érdekes be
mutatóra készült. Kodolányi János Földindulás című drámáját tűzte műsorra a lehető 
legjobb szereposztásban.

Kodolányi drámája a falu legaktuálisabb problémáját vitte színpadra mesteri erővel 
és realitással. A budapesti Belvárosi Színházban kétszázötvenszer játszották a Földindu
lást. Ami a magyarországi falvakra vonatkozott abban az időben, az megfigyelhető volt 
a vajdasági falvakban is. A mi vidékünkön is voltak és vannak falvak, ahol divat az egy- 
kézés. E társadalmi probléma nagyon is rámutatott a magyarságot pusztító kórra, ezért 
is előzte meg nagy érdeklődés a bemutatót. A színészgárda nagy igyekezettel dolgozott a 
darabon, hogy méltó legyen arra a hírnévre, amely Vajdaság szerte kísérte az együttest.

A színmű igen komor kezdőképekben ábrázolta a fenyegető veszélyt. Koporsó állt 
a színpadon, körötte gyászoló gyülekezet. Egy ember meghalt és nem maradt utána 
senki. A gazdátlan ház ajtaját beszegezik. Kodolányi kitűnően és hatásosan építette fel 
vádbeszédét az egykézés ellen, erőteljesen igénybe vette a szívet, az idegzetet és az észt. 
Komor hangulati elemekkel fokozta a helyzet tragikumát, csupán arra nem tett egyetlen 
célzást sem, miként lehetne a felmerülő gondot megoldani. Erre nem kapott választ a 
közönség. Ellenben volt egy figyelemre méltó figura a darabban, egy Weintraub nevű 
sváb gazda, aki nagy családja ellenére mégis tudott terjeszkedni, tollasodni. Ő mondta 
ki a darabban: „...mert ti magyarok mindent elmulattok, felzabáltok, én meg félrete
szem és igénytelenül élek.”

A darab igen gondos előadásban jelent meg a közönség előtt március 8-án. A női 
főszerepben új, tehetséges műkedvelő, Rózsa Juliska mutatkozott be. De álljon itt azok 
neve is, akik Garay Béla rendező munkatársaiként segítettek sikerre vinni az előadást: 
B. Török Manci, Raczkó Ilonka, Balázs Janka, Szabó Márton, Kőhalmi Pál, Szőczy 
Mihály - valamennyien jól fogták fel szerepeiket. Fegyelmezetten illeszkedett be az 
együttesbe Szellő Maca, Koncsek Matild, Barna Pál, Nógrádi József, Fontányi Lajos, 
Koncsek Gitta, Kiss István, Horváth István, Ürmös János, Róth István, Kongó Tiva
dar, Nöszt Béla, Oláh Károly, Vészi József, Palusek Béla, Nagy Jenő és Görög Géza.

Géczy István Gyímesi vadvirág című énekes népszínműve került színre március 
14-én. A fiatal erőkkel felfrissített együttes sikeres előadását nagyszámú közönség 
nézte végig.

A kedves meséjű darabot Szabó Márton rendező körültekintő munkával állította 
be. A női szereplők: Raczkó Ilonka, Kelemen Manci, B. Török Manci, Balogh Bella és 
Balázs Janka a tőlük megszokott, kitűnő alakítást nyújtották. Balánka Imre szerepét 
Kőhalmi Pál eredetien oldotta meg. Szabó Márton a részeges harangozó derűs figurá
ját vitte sikerre kitűnő játékával. Berkes György fiatal műkedvelő először mutatkozott 
be a közönségnek. Látni lehetett tehetségét, amely majd később kicsiszolódik, és hasz
nálható tagjává válik a csoportnak. Kiss István Marci szerepében végzett nagyszerű 
munkát. Garay Béla a plébános alakját vitte sikerre. A további szereplők: Várhegyi Já
nos, Fontányi Lajos, Vermes Giza, Benyák Ferenc, Vidra János, Gombos Péter, Szőczy 
Mihály, Kovács Péter, Liptai Gábor, Dénes József, Rózsa Géza, Berec Manci, Révész 
Margit, Szkala Bözsi, Horváth Anci, Babos Irén, Kalmár Aranka, Kurai László, Ver
mes József, Róth István és Hegedűs János.
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A zenei vezetést Garayné Pénzes Sári vállalta nagy hozzáértéssel.
Április 16-án Kosztolányi Mariska rendezésében az olvasóköri Gyermekszínház 

ismét Mesedélutánnú lepte meg a szabadkai kicsinyeket. A műsor keretében egyfelvo
násosok, magánszámok, táncok és más szórakoztató művek kerültek színre.

A Magyar kabaré története címmel április 18-án az Olvasókör Ifjúsági Alosztá
lya ingyenes kultúrestet tartott, amelyen Magyari Domonkos bevezető tanulmánya 
részletesen ismertette a magyar kabaré fejlődésének történetét. A zsúfolásig megtelt 
terem közönsége élénk érdeklődéssel hallgatta az előadást, amelynek keretében az Ol
vasókör színjátszói - Raczkó Ilonka, Kelemen Manci, Balogh Bella, Szabó Márton, 
Kőhalmi Pál, B. Török Manci, Várhegyi János, Nánay Szilamér, Szőczy Mihály, Nöszt 
Béla és Bujdosó Rózsi -  különféle kabaréműsorokból adtak ízelítőt. Az énekszámokat 
Richter János kísérte zongorán.

Az Ifjúsági Alosztály rendezésében Tarka est volt május 7-én belépti díj nélkül. A 
kultúrest műsorán előadások, szavalatok, ének- és zeneszámok, egyfelvonásos színda
rabok szerepeltek. Az előadás iránt nagy érdeklődés mutatkozott, telt ház előtt szere
peltek az ifjú amatőrök.

Erdélyi Mihály kissé könnyű fajsúlyú, de mindenképp szórakoztató, vidám ope
rettjét, a Zimberi-zombori szépasszonyt május 12-én mutatta be a színházi gárda Szabó 
Márton rendezésében. A zsúfolt nézőtérről fel-felzúgott a taps és az újrázás. Valóban 
tökéletes, gördülékeny előadás volt, amire nagy szükség volt a második világháborús 
időkben. Egy kis könnyű zenére, jó táncokra, ami - ha rövid időre is -, de feledtette a 
borzalmakat, amiről naponta olvashattak a sajtóban.

A Napló május 14-ei száma így számolt be a szereplők teljesítményéről:
„A címszereplő Raczkó Ilonka nemcsak hangjával, hanem tökéletes játékával és 

eleganciájával is nagy hatást tett a közönségre. A második helyen kell megemlíteni 
Boldis Bellát, aki speciális egyéni bájával és tehetségével nagy nyeresége az együttes
nek. A két másik női főszereplő, B. Török Manci és Kelemen Manci már régi kedven
cei a közönségnek, és csak azt lehet róluk elmondani, amit már többször is mondtunk, 
hogy tudásuk legjavát adják alakításaikban.

Két kisebb szerepben Bujdosó Rózsi és Balázs Janka voltak elsőrangúak. A férfiak 
közül Vincze Mihály most is bebizonyította, hogy elsőrangú színész. Jandek Ferenc is 
jó volt. Szabó Marcit meg kell dicsérni mint színészt és mint rendezőt is. A közönség 
hálásan honorálta alakítását.

Kőhalmi Pál elegáns kapitány volt. Kisebb szerepekben igen jók voltak: Várhegyi 
János, Kiss István, Fontányi Lajos, Nöszt Béla. A zenekar Kladek Imre vezényletével 
kitűnően működött. A nagyszerű táncok betanítása Landau Juliska érdeme.”

Kosztolányi Mariska május 12-én délután három órai kezdettel teljesen új műsorú 
Mesedélutánnal örvendeztette meg Szabadka kicsinyeit, akik kipirult arccal élvezték 
és tapsolták meg az egyes számokat.

Május 15-én az Ifjúsági Alosztály ismét ingyenes Műsoros esttel ajándékozta meg 
a közönséget. Fellépett a Dalárda, majd a szavalókórus Ady Endre Májusi zápor című 
költeményét adta elő. Tavasz, egy orvos szemszögéből címen dr. Szilágyi Nándor tartott 
értékes előadást. Bujdosó Rózsi Babits Mihály-verseket, Szőczy Mihály pedig Ady-ver-
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seket szavalt. Tóth Baba, a szabadkai születésű, már külföldön is elismert fiatal táncmű
vésznő a Tavaszi zsongás című balett számot adta elő Ulreich Inke zongorakíséretében, 
aki ezenkívül Liszt XIV. Rapszódiáját is előadta. Végül az Ifjúsági Alosztály műkedvelői 
Móricz Zsigmond: Mint mezőnek virágai című vígjátékát mutatták be, sikerrel.

Szeptember 29-én délután három órai kezdettel Kosztolányi Mariska rendezé
sében a Gyermekszínház bemutatta a Ludas Matyi című ifjúsági játékot, amelynek 
szerepeit Baranyi Manci, Takács Misi, Kovács Gyula, Kiss Pista, Nagytorma Bözsi, 
Kárpáti Zsuzsa, Nagytorma Gyula, Brand Jani, Decsy Sárika, Molnár Irén, Czieger 
Imre, Czieger Ilonka és Nagy Pista alakították. A gyermeksereg hatalmas kacagással 
kísérte Ludas Matyi igazságtételét a kegyetlen földesúr, Döbrögi felett.

Este fél kilenckor a felnőttek színpada tartotta idénynyitó előadást: Szilágyi Lász- 
ló-Eisemann Mihály Tokaji aszú című három felvonásos operettjét mutatták be.

A szezonnyitó előadás előtt Garay Béla a 150 éves magyar színjátszásról - amely 
1790. szeptember 20-án kezdődött -, tartott érdekes előadást. Azután Bujdosó Rózsa 
nagy átéléssel elszavalta Gál László meghatóan szép, finom versét. A kis magyar ün
nepséget a közönség nagy örömmel és lelkesedéssel fogadta, amely után következett 
a színdarab. A Tokaji aszút így hirdették a színlapon: népies játék énekkel és tánccal. 
A darab szövege kedves kis história, nem nagy igényű, de... de elbűvölően magyar. 
Ilyen „magyaros” darab régen nem került Szabadkán színpadra. A levegője, a hangja 
mélyről jövően magyar. A rendező, Szabó Márton kitűnően hozzáigazodott ehhez 
a magyar vonalvezetéshez. A ruhák, a díszletek, minden apró részlet, még a zene, a 
táncok is ízesen és ízlésesen magyar volt.

A közönség és a kritika el volt ragadtatva a díszletek szépségétől. A harmadik fel
vonás tokaji tája álomszerűén szép volt.

Idézzük fel a Napló 1940. szeptember 30-ai számában megjelent beszámolót, 
amely a darab szereplőiről így vélekedett:

„B. Török Mancinak és Vincze Mihálynak volt egy tánckettőse, amellyel a közön
ség nem tudott betelni. Magáért ezért a jelenetért érdemes volt megnézni a darabot. 
Ez a két kitűnő színész együtt a darab lelkét adta. B. Török Manci magyar ruhái kü
lön meglepetést keltettek. Már akkor megtapsolták, amikor kilépett a színpadra. Igaz, 
hogy olyan magyar ruhakölteményben, amelyről bizonyára egy hétig fognak beszélni 
az asszonyok.

Szabó Márton igen jó volt. Neki való szerepet kapott és nagyon tetszett. Erdődy 
Eta ezüstös hangja megkapta a közönséget, játékán alig érzik, hogy kezdő. Szőczy Mi
hály nagyszerű volt. Kelemen Manci, akinek már sok szerencsés szerepe volt, talán 
most tetszett a legjobban. Kedves volt, ügyes, értelmesen játszott és nagyon szépen 
táncolt. Raczkó Ilonka és Kőhalmi Pál, két régi, kipróbált színész rutinjával járultak 
hozzá az est sikeréhez. Nöszt Béla nagyon jó volt, Balázs Janka most is az ízes, erőteljes 
komikumot tudta adni.

Utoljára kell szólni -  mert a legkisebb szerepe volt - Garay Béláról. Ebben a kis 
szerepben újra bebizonyította, hogy nem a szerep; a színész fontos. Elegáns volt, finom 
és különösen szépen - magyar.”

A Gyermekszínház október 6-án újra előadta a Ludas Matyit, amely általános si
kert aratott. A szereposztás az eredeti volt. A hatalmas gyermeksereg most is nagy
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élvezettel nézte az előadást, és sűrűn megtapsolta a szereplőket. Kosztolányi Mariska, 
a rendező komoly munkát végzett a darab betanításával.

A felnőttek október 19-én Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című színjátékát 
mutatták be. Nyilas Misi figuráját arany tollal teremtette a nagy magyar író. ő  a tisz
taság, a hit, a jóság és a rajongás - a gyermekien jó világ mintaképe, amely ha szegény 
is, de szép. A lelke tiszta. Hisz a jóban, az emberekben és az olyan jelszavakban, mint 
amilyen az erény, a becsület, a szeretet. A gyermek szép hitét és világát a környező vi
lág, a felnőttek mocskolják be. Nyilas Misiben az idealizmus csődjét példázza Móricz 
Zsigmond, a vak és jóindulatú rajongásét, amely az életet és a társadalmat megszépítő 
szemüvegen keresztül látja, s ha leütik az orráról a csodaszemüveget - kész az ösz- 
szeomlás. Keserű hang csendül ki a Móricz regénye alapján készült színdarabból, de 
a vége mégis derűlátó: ami igazán jó és szép, az nem veszhet el, mert amit a felnőttek 
elvétenek, azt jóvá is kell tenniük.

A darabot az együttes Vincze Mihály gondos rendezésében hozta színre. A színmű 
kitűnő alkalmat nyújtott Bujdosó Rózsának, a tehetséges fiatal műkedvelőnek, hogy 
Nyilas Misi szerepében excelláljon. Eddig csupán gyermekeknek szóló előadásokban 
szerepelt, a felnőttek színpadán mellékszerepekben lépett fel. Csak megfelelő szerep 
kellett ahhoz, hogy kiugorhasson a sorsdöntő deszkákra, ahová a szíve vonzotta. Nyilas 
Misit tűzzel és átéléssel elevenítette meg. Mint tudjuk, egy évvel később már hivatásos 
színésznőként lépett deszkákra, és ma is jelentős egyénisége a magyar színjátszásnak.

A többi szerepekben Kelemen Mancit, B. Török Mancit, Raczkó Ilonkát, Kőhalmi 
Pált, Szabó Mártont, Garay Bélát és Szőczy Mihályt láthattuk. Kisebb szerepekben 
ügyesek voltak: Nagy István, Takács Mihály, Török Béla, Erdődy Eta, Németh Rudolf, 
Fontányi Lajos, Szellő Maca, Segitő János, Babos Irén, Nöszt Béla és Csonka István.

Nyolc nap múlva, október 27-én újra bemutatót tartott az együttes. Ekkor került 
színre Erdélyi Mihály operettje, a Csókos regiment. Az akkori háborús időkben a kö
zönség sokkal szívesebben látogatta az olyan előadásokat, amelyeken nevetni lehetett. 
Ez a könnyű fajsúlyú, kacagtató zenés darab telt házakat vonzott. Bár a darabot már 
évekkel ezelőtt játszotta az Olvasókör színi gárdája, most új szereposztásban láthat
tuk.

A bonviván szerepében új arc mutatkozott be: Németh Rudolf, aki jó megjele
nésű, kellemes hangú fiatalember volt. Az évek során játéka is sokat fejlődött és ma 
már az újvidéki operatársulat oszlopos tagja. A színészgárda régi tagjai közül most is 
kitűnő alakítást nyújtottak: Balázs Janka, Garay Béla, Raczkó Ilus, Kelemen Manci, 
Szőczy Mihály, Szabó Márton, Vincze Mihály, Kőhalmi Pál. Kisebb szerepekben pe
dig: Erdődy Eta, Szalay Imre, Pécsi János, Csonka István, Gurunczy János, Fontányi 
Lajos, Kurai Jenő, Babos Irén és Takács Mihály.

November 2-án Vaszari János zenés vígjátéka, a Bubus került sorra, amely nem 
mondott újat, de hálásan mulattatott. Sokkal ötletesebb, mint bármely bohózat abból 
az időből. Tartalma arról szólt, hogy egy szerelmes levél leleplezte a férjet, a feleséget, 
a barátot, az anyóst. Kiderül, hogy voltaképpen mindenki fején vaj van, mindenkinek 
titka van, amit legokosabb nem napvilágra hozni.

A komédia egész sor jó alakításra adott alkalmat. Parádés volt Kőhalmi Pálé, de 
ebben a darabban „kiugrott” egy kislány, a fiatal Erdődy Eta, aki egyre hasznosabb
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tagja lett az együttesnek. B. Török Mancinak, Raczkó Ilonkának, Garay Bélának, 
Szalma Bözsinek is sikerült a szerepformálás. Az élvezhető, gördülékeny előadáshoz 
hozzájárultak: Balázs Janka, Jandek Ferenc, Balogh Bella, Fontányi Lajos, Nöszt Béla, 
Váradi Bözsi. A közönség szívből tapsolt a három óra hosszáig tartó mulatságos elő
adáson. Kladek Imre jól irányította a zenekart, míg Garay Béla gondos munkáját di
csérte a rendezés.

November 10-ére tervezték Kamjonkai (Szemző) István és Dénes Gyula három fel- 
vonásos operettjét, az Ide gyere, rózsám!-at, amelynek meséje a cigány- és a dzesszzene 
harcáról szólt. Külön érdekessége a darabnak, hogy Kamjonkai bácskai származású, 
(zombori születésű) budapesti zeneszerző volt.

A történet igazi operett mese, zenéje és szövege minden ízében magyar. A slágerek 
külön fejezetet érdemelnének. Különösen két dal aratott nagy sikert: az „Egy könny
ben, egy dalban” kezdetű tangó és az „Ide gyere, rózsám!” kezdetű csárdás. Mindkettő 
nagyon fülbemászó. A zeneszerző jó munkát végzett.

A darab Szabó Márton rendezésében, szép kiállításban került színre. Nagy sike
re volt Jandek Ferencnek, aki a „kerge” báró szerepében művészi alakítást nyújtott. 
Németh Rudolf, az új bonviván kellemes megjelenésű énekes, Szabó Márton minden 
megmozdulásán kacagott a közönség, Garay Béla elegánsan játszott.

A női főszereplők ranglistáját Erdődy Etával kell kezdeni. Üde és friss jelenség volt 
a színpadon. Határozott tehetség. De nagy sikere volt B. Török Mancinak, Raczkó 
Ilonkának, Kelemen Mancinak. Csonka Mihály, Fontányi Lajos, Palusek Béla (mint 
gyermekszereplő), Kurunczy János, Nöszt Béla, Balog János, Babos Irén, Gombár Ró
zsi és a kis Deutsch Jutka is hozzájárultak a sikerhez. A táncok Landau Juliska művészi 
munkáját dicsérték.

November 17-én délután háromkor a Gyermekszínház Mesedélutánt tartott, ame
lyen egyfelvonásosok, ének- és tánckettősök, szavalatok mulattatták a fiatalokat.

November 21-én műsoros Katalin-est volt Szabó Márton rendezésében, amelynek 
keretében egyfelvonásos vígjátékok, bohózatok, villámtréfák, ének- és táncszámok 
voltak műsoron. Az előadás után hajnalig tartott a táncvigalom.

December 5-én délután három órakor a gyermeksereg számára Mesedélután volt 
új repertoárral.

Két nap múlva, december 7-én az Olvasókör Énekkarának második Magyar estjét 
tartották meg, amelynek keretében elsősorban székely népdalokat hallhattunk. A kü
lönösen szép székely motívumokkal most először volt alkalma megismerkedni a város 
magyarságának. Nemcsak a székely zenével, hanem a székely táncokkal is találkozott 
a közönség. Ez utóbbiakat székely népviseletben mutatták be a párok. Az Olvasókör 
termének díszítése is összhangban volt az est hangulatával, ami külön jóleső megle
petést keltett a nézőkben.

Kosztolányi Mariska 8-án Mikulás délutánt rendezett telt ház előtt. A szabadkai 
gyerekek nagy izgalommal várták az előadást, amelynek műsora nemcsak szórakoz
tató, hanem tanulságos is volt a számukra.

A székely nép lelkét, szellemét bemutatni - ez volt a célja az énekkar december
8-ai, ismételt Magyar esíjének. Az Olvasókör terme zsúfolásig megtelt. A szabadkai 
magyar értelmiség végigtapsolta a műsort, amely színben, hangban, ritmusban kö
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zelebb hozta egy magyar sziget, a székelység különös kultúráját. A letompított, fojtott 
érzelmű akkordokban mintha egy sziklák közé szorított, de virágzó műveltségű nép 
lelke tárulkozott volna fel. A műsor elején dr. Hősz Dezső, az énekkar elnöke üdvö
zölte a megjelenteket, azután az énekkar Kodály Zoltán és Bárdos Lajos feldolgozásá
ban székely népdalokat interpretált. Sok tapssal jutalmazta a közönség az énekkart, 
amely nagyszerűen teljesített. Garay Béla népballadát mondott, amelyben ugyancsak 
a Hargita aljáról származó folklórelemek bukkantak fel. Salamon József székely nép
dalokat énekelt, sikerrel. Ezt követően a hang átadta szerepét a ritmusnak, a székely 
néptáncok bemutatójában a forma és a szín pompásan ölelkezett a muzsikával. Jó ötlet 
volt a gyermektánc-számok beillesztése a műsorba: jóleső, enyhe paródiája volt ez a 
nagyok táncának, de szívnek-szemnek tetszetős táncjáték. A bájos kis gyermekszerep
lők, Polgár Erzsi, Palusek Béla és Deutsch Jutka megérdemelték a sok tapsot. Bujdosó 
Rózsa érzéssel szavalt egy székely népballadát, majd Raczkó Ilonka adott elő székely 
népdalokat. Vincze Mihály a Kőmíves Kelemen című népballadát megdöbbentő erő
vel adta elő.

A műsor második részében Kelemen Mancitől hallottunk néhány kedves népdalt, 
majd Lévayné Alacker Anna szavalata következett. G. Gálffy Panni finom, diszkrét 
zongorajátéka kíséretében a Molnár Anna című székely népballadát tolmácsolta. Sza
bados Gábor dalaiban újra a sokarcú székely népiélek szólalt meg. Az estet az énekkar 
zárta, ugyancsak székely népdalokkal.

Az est további résztvevőinek névsora: Csonka István, Kőhalmi Pál, Szőczy Mihály, 
Balázs Janka, Nöszt Béla, Fontányi Lajos, B. Török Manci. A táncokat az énekkar 
tánccsoportja adta elő Landau Juliska koreográfiájában. A zenekart Kladek Imre ve
zényelte. A művészi est rendezője Fehér Ödön karnagy volt.

Kosztolányi Mariska rendezésében december 25-én - változatos műsorral - Me
sedélután. A szabadkai gyerekek mindenkor nagy izgalommal várták ezeket az elő
adásokat.

December 26-án este nyolc órakor Dénes Gyula és dr. Sándor Jenő Mezei pacsirta 
című három felvonásos operettje került színre.

Az operett bemutatóját zsúfolt ház nézte végig. Az eléggé naiv meséjű darab nagy 
sikere ismételten azt bizonyította, hogy a nehéz, háborús időkben sokkal hálásabb 
dolog nevettetni, mint megríkatni az embereket. Az operett régi kaptafára készült: 
kis parasztlányból nagy művésznő lesz és férjhez megy egy grófhoz. Kis keserűség, 
fájdalom, könny fűszerezi a történéseket, hogy a végét mégis negédes mosoly zárja. 
A filmszerűen pergő képeket hangulatos énekszámok és kedves táncok fűztek egybe. 
Szórakozásnak és búfelejtésnek ez is megtette.

Az operett leghatásosabb része az ügyesen kifigurázott parasztszerelem volt, 
amely nagyszerűen érvényesült Erdődy Eta és Szőczy Mihály életteli alakításában. 
Erdődy Eta kellemes hangjával, kedves játékával és hatásos magyar táncaival megér
demelten nagy sikert aratott. Szőczy Mihály derűs parasztfigurája sokszor megnevet
tette a közönséget.

A vendégszereplő újvidéki amatőr színésznő, Miglincky Bözsi először lépett fel 
az Olvasókör színpadán. A feltűnően szép leány bemutatkozását tetszéssel fogadta a 
közönség. Játékában sokszor megcsillant a tehetség. Kelemen Manci a dalos paraszt
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lány, később sikeres művésznő szimpatikus alakját jelenítette meg. B. Török Manci a 
méltóságos asszony figurájával ezúttal is kiérdemelte a lelkes tapsot.

A férfi szereplők közül Németh Rudolf jó megjelenésű volt, de játékán még érző
dött a gyakorlat hiánya. Jandek Ferenc, Vincze Mihály, Kőhalmi Pál ezúttal is nagy
szerűen megállták a helyüket. Felléptek még: Csonka István, Fontányi Lajos, Kurai 
Jenő, Dénes József, Weber Bözsi, Szalai József, Kovács István.

A rendezést Szabó Márton irányította, tehetséggel, a zenekart Kladek Imre vezé
nyelte.

Az óévet Garay Béla rendezésében a Pardon, tévedtünk című kétrészes kabarémű
sorral búcsúztatta az együttes.

1941

Január 6-án délután három órai kezdettel Mesedélutánt tartott a Gyermekszínház. 
A fiatal színjátszók az Árgírus királyfi című mesejátékot adták elő. A darab nagy sikert 
ért el a közönségnél. A terem zsúfolásig megtelt, és nemcsak a gyerekek, de a kísérők, 
a szülők, a nagyszülők is élvezettel nézték az előadást, amely felidézte bennük a szép 
gyermekkor emlékeit.

A Gyermekszínház vezetősége az Olvasókör színházi vezetőivel együtt úgy hatá
rozott, hogy a jövőben olyan darabokat is műsorra tűznek, amelyekben felnőtt színé
szek is fellépnek. Ezzel kívánták még színvonalasabbá tenni az előadásokat.

Az Olvasókör Énekkara szorgalmasan készült a III. Magyar Estre, amely 1941. 
január 6-án került színre az alábbi műsorral:

Üdvözlő beszéd: Dr. Hősz Dezső, az Énekkar elnöke 
Székely népdalok: előadja az énekkar 
Hej páva, székely népballada: Garay Béla 
Székely népdalok: Salamon József 
Székely táncok:
1. Hétféli, előadja a tánckar
2. Kis székelyek, lejtik: Palusek Béla és Polgár Erzsiké
3. Mennybe menős, a tánckar előadásában 
Székely népdalok: Raczkó Ilonka
Kőmíves Kelemen, székely népballada, Vincze Mihály 
Szünet
Orbók Attila: Kapu előtt 
Székely legenda egy képben 
Rendezte: Garay Béla
Mihály............... ........ Vincze Mihály Sára............. ...... Balázs Janka
Matyi................ ........ Palusek Béla Julis............. ...... Bujdosó Rózsa
Áron.................. ........ Garay Béla Kapitány..... ...... Nöszt Béla
Boldizsár........... .......  Csonka István A vak........... ...... Fontányi Lajos
János................. ........ Szőczy Mihály Az anya....... ...... B. Török Manci
A kertész........... ......  Kőhalmi Pál
Székely népdalok, előadja a Magyar Olvasókör énekkara

107



Székely táncok:
1. Kállai kettős
2. Székely tánc, Polgár Erzsiké
3. Csürdöngölő
Székely népdalok: előadja Erdődy Eta
Székely népdalok: előadja Szabados Gábor
Székely táncok:
1. Marosszéki
2. Huszárcsárdás
Az Olvasókör énekkarának tánckara: Dózsái Ilonka, Dózsái Klári, Dech Gizi, 

Drobina Mária, Gombár Rózsi, Gizinger Mária, Juhász Gizi, Jász Irén, Kozma Piri, 
Kalmár Anna, Lindner Dódi, Lehrer Vali, Nagy Manci, Thurzó Erzsi, Esbach Helli, 
Hajnal László, Jenei György, Kőszegi Pál, Kovács Vidor, Nagy László, Németh Ru
dolf, Sutus Sándor, Tóth Sándor, Vidra János, Csillag János

Zenekarvezető: Mr. Ph. Kladek Imre
Táncok: Landau Juliska
Karnagy: Fehér Ödön
Aszlányi Károly, a tragikus körülmények között elhunyt neves író Péter című 

vígjátékát az együttes 1941. január 19-én mutatta be. Az előadás igen jól sikerült, 
a közönség lelkes tapssal fogadta a fellépő színészeket, akik páratlanul szerencsés 
szereposztásban mutatták be a darabot. Minden egyes szereplő kitett magáért, és 
valóban megérdemelte a közönség lelkesedését. Ez a játék néma harc volt, amelybe 
a színészek mindent beleadtak - és győztek. Vincze Mihály, Bujdosó Rózsi, Szabó 
Márton, B. Török Manci, Garay Béla, Szőczy Mihály, Kőhalmi Pál, Jandek Ferenc, 
Papp Lili, Nöszt Béla, Kolozsy Géza és Süllei József játékukkal felejthetetlen élmény
ben részesítették a közönséget.

Január 26-ára ősbemutatót hirdetett az Olvasókör. Jancsuskó Gábor újvidéki ze
neszerző Ha elmennek a katonák című operettjét mutatták be Szabó Márton rende
zésében. A darabnak nem volt a sajtóban sikere. Ahogy megjegyezték, elcsépelt régi 
viccek, ismerős zenei részletek hangzottak el. A közönség azonban jól mulatott, nem 
kereste a darabban a mélységet. A főszerepeket az Olvasókör ismert színészei alakí
tották. Szabó Marci aktuális strófáit megtapsolta a közönség.

Herceg János vajdasági író január 26-án Szenteleky emlékestet tartott. Szenteleky 
Kornélról, a nagyra becsült vajdasági íróról tartott előadást zsúfolt terem előtt.

Február 16-án Mesedélutánt rendezett Kosztolányi Mariska, amelynek műsorán 
sok érdekes, tanulságos és szórakoztató szám szerepelt.

Az Ifjúsági Alosztály február 19-én, a rendes szerda esti műsor keretében Erdélyi 
estet tartott. Toldy Ferenc magas színvonalú, nagyszerűen kidolgozott tanulmánya 
után Bujdosó Rózsa, Szőczy Mihály, Szekér Imre, valamint Lévayné Alacker Anna 
és Kongó Tivadar verseket és prózákat mondtak. Kunszabó György az erdélyi iro
dalomról elmélkedett, Ulreich Inke Bartók és Kodály népdalgyűjteményéből adott 
elő néhány számot művészi zongorajátékkal. Új amatőrök is felléptek: Sterbik Gizi, 
Kalmár Rózsi, Toldy György és Kákonyi Lajos, akik sikeresen kapcsolódtak be az 
együttes munkájába.
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Február 25-én, a farsangi vidám műsor keretében a Csámpáskirályné operett pa
ródiát adták elő, amely nagyszerűen kigúnyolta a már unos-untalan játszott Csárdás
királynőt. Ezenkívül sok más vidám magánszám, aktuális tréfa is elhangzott.

Február 27-én Garay Béla tartott érdekes előadást A magyar színjátszás története 
címmel. Megismertette a fiatalokkal azt a hősi küzdelmet, amelyet a magyar színészek 
vívtak a kezdeti időkben azért, hogy színjátszásunk felvehesse a versenyt a színvo
nalas európai színházakkal. Az előadás keretében az Ember tragédiájából és a Bánk 
bánból adtak elő részleteket a fiatal színjátszók. Erdődy Eta régi népszínművekből vá
logatott dalokat.

Március 2-án Szabadkán ünnepelte Cziráky Imre, a Muskátli című darab szerző
je művének 56. előadását. Ennek az ünnepi előadásnak az volt az érdekessége, hogy 
Mejjes Turucot, az öreg parasztot maga a szerző, míg Beregh Ninó patikuskisasszonyt 
az óbecsei Ruzsitsa Inci alakította. A közönsége melegen üdvözölte mind a szerzőt, 
mind pedig a szereplőket.

Március 9-én a közönség kívánságára felújították a Zsindelyezik a kaszárnya tete
jét című operettet, amely is számtalan előadást megért mind Szabadkán, mind pedig 
vidéken.

Krombholz Károly neves szabadkai zongoraművész Szerzői estje 1941. március 
16-án volt. A bevezetőt Mr. Ph. Richter János mondotta, míg az előadó műveit Szőczy 
Mihály ismertette. A kitűnő művész nagy sikert aratott.

Ugyancsak az ifjúság szerda esti kultúrműsorainak keretében tartották meg a 
március 15-ei nemzeti ünnepet. Az előadás bevezetőjét - Március a magyar életben 
címmel Kunszabó György tartotta, utána ifj. Horváth Lajos olvasott fel részleteket a 
márciusi eseményekről. Boldis Bella és Németh Rudolf magyar népdalokat énekeltek, 
Kongó Tivadar és Szőczy Mihály Petőfi-verseket szavaltak, végül az Ifjúsági Dalárda 
énekelt Mr. Ph. Richter János vezényletével. Az énekeseket Ulreich Inke kísérte zon
gorán.

Március 29-én az Olvasókör Bókay János: A feleség című színművét adta elő. A 
házasélet örökké nagy problémája bontakozott ki a darabban, amelyet izgalmassá tett 
a drámai feszültség, de amely az utolsó jelenetben enyhült a nézők nem kis örömére. 
A címszerepet Raczkó Ilonka alakította, akinek minden szaván, mozdulatán érezhe
tő volt, hogy alaposan tanulmányozta a szerepét. Kelemen Manci Helén szerepében 
nyújtott jó alakítást. A férj szerepét Garay Béla formálta meg, míg a kisebb szerepek
ben Kőhalmi Pál, Bátori Piri, Szellő Maca és Kistorma Bözsi léptek közönség elé.

A Magyar Olvasókör Bajai szőlők-beli alosztályának zászlóját 1941. augusztus 
12-én avatták fel, mely alkalomból ünnepi műsort is adtak a műkedvelők. Czabaffy 
Ilus egyik saját költeményét szavalta el, majd Nagy Gyula magyar táncot járt. Nagy 
tetszést aratott Ábrahám Iluska és Bombola Sanyika párjelenete. Ghímesy József ope
raénekes magyar népdalokat énekelt nagy sikerrel. Gilice Kató és Kobrehel István a 
Revolver című tréfát játszották el sok humorral. Erdődy Eta két magyar dalt énekelt, 
de magyar táncával is nagy tetszést aratott. A műsor utolsó száma Garayné Pénzes 
Sári és Garay Béla összeállítása, A fonóban szól a nóta... című énekes-táncos életkép 
volt, amelyben felléptek: Hajdú Bözsi, Szalma Matild, Csonka Mariska, Hajdú Teri, 
Bódy Mátyás, Kökény Imre, Szűcs János, Miskolci Miklós, Hugyec János, Ábrahám
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Kálmán és Hugyec István. Mamuzsich István a műsorvezető tisztét töltötte be, és 
szellemes ötletekkel gazdagította a műsort.

Vasárnap, 1941. november 9-én délután három órakor az Olvasókörben a szegény 
gyermekek felruházási alapja javára Kosztolányi Mariska rendezett gyermekelőadást. 
Színre került a Hamupipőke cím két felvonásos mesejáték, amelyet Kosztolányi Maris
ka írt, zenéjét pedig Gerber Henrik szabadkai zeneszerző szerezte. Ugyancsak színre 
került Petőfi Sándor Falu végén kurta kocsma című versének színpadi változata, va
lamint a Bűvös tányér című bohózat. Boldis Bella, Kosztolányi Veronka és Jakobcsics 
Zsuzsika verseket mondtak, míg Horváth Feri és Szegedy Gabika magyar nótákat éne
keltek. Ugyancsak magánszámokkal szerepeltek Kurczinák Ilonka és Vári Sándor. A 
műsorvezető feladatát Horváth Feri látta el.

A kitűnően sikerült műsort 17-én megismételték.
Az Ifjúsági Alosztály november 30-án Műsoros teadélutánt rendezett, melynek 

tiszta jövedelmét az Olvasókör a Vöröskeresztnek ajánlotta fel. Az ünnepi műsor kere
tében számos szavalat és táncszám szerepelt. A bemondó Ditrói Éva volt. A műsorban 
szerepeltek: Majoros Giziké, Visi Mária, Fratrics Karola, Ilánkovics Ilona, Damjanov 
Sári, Zalasdy Kamilla, Kenedics Ilonka, Suits Anna, Juhász Margit, Pozsárkó Vilma, 
Utri Ibolya, Csabatérjov Katalin, Révfy Jucika, Varga Lívia, Jung Kornélia, Vujkovits 
Dóra, Wilheim Irénke és Hilda, Sztipáncsevics Rózsi és Sercer Bozsena, a szabadkai 
leánygimnázium növendékei.

A helybeliek legteljesebb mértékben átérezték a Vöröskereszt nemes hivatását és 
tömegesen jelentek meg az előadáson, hogy ezzel is támogassák a munkáját.

Az Ifjúsági Alosztály december 9-én Kultúrestet rendezett, amelynek bevezető
jét dr. Kovács Sztrikó Imre tartotta. Ünnepi költeményt adott elő Szekér Imre. Szí
nes riportokat olvastak fel: Toldy Ferenc, Csapó Sándor, Majtényi Mihály. Timár 
Ferenc egy-egy versét Pataki László és Szőczy Mihály szavalták. Bemutatásra ke
rült egy dokumentumfilm, amelyet Buzetzky Ferenc készített. Kunszabó György a 
kultúrkérdésekről mondott tartalmas beszédet, majd a Magyar Olvasókör Énekkara 
elénekelte a Szabadkai udvaron című éneket. Záróbeszédet mondott és a műsort kon
ferálta Kongó Tivadar.

Magas színvonalú Zeneestély volt december 11-én, amelyen felléptek a szabadkai 
Zeneiskola tanárai. Fábry Anikó tanárnő Consolationját és Delibes-Dohnányi: Naila 
keringőjét adta elő zongorán. Szegedy Sándor Bizet-Hubay: Carmen fantáziáját he
gedülte, majd Ruzmanné Siflis Irma áriát énekelt Weber Oberon című dalművéből. 
Chopin Scherzoját és Moskovski Habanera című művét Koller Éva zongoratanárnő 
adta elő művészien. Pergolese: Ária és Popper: Falusi dal című műveit Báthory Sán
dor adta elő gordonkán. Veracini Corti: Largo és Sarasate: Cigánynóták című művét 
Szemlér István hegedűművész előadásában hallhattuk. Végül Krombholz Károly zon
goraművész a Legenda a katonáról című művét játszotta el nagy sikerrel.

December 17-én Népdalestet rendezett az Ifjúsági Alosztály. Az est programja igen 
változatos volt. Szekér Imre bevezető beszéde után Parragh László tanár tartott elő
adást Tanulmány a népi kultúráról címmel, majd Csiffáry Mária és Minka magyar 
népdalokat énekeltek. Pataki László művészi előadásában népballada hangzott el, ez
után egy népmesét olvasott fel Kongó Tivadar. Majd ismét egy népballada következett
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Lévayné Alacker Anna előadásában, utána az ifjúsági kórus népdalokat adott elő. Az 
egyes műsorszámok között az összekötő szöveget Lévay Endre hírlapíró mondotta.

December 26-án délután három órakor Ifjúsági és gyermekelőadás volt Koszto
lányi Mária rendezésében. A műsor változatos volt. A gyermeksereg nagy örömmel 
tapsolt a szereplőknek.

A szokásossá Szilveszteri műsort ez évben is megrendezte az Ifjúsági Alosztály. 
Felléptek: Boldis Bella, Dózsay Klári, Rózsa Jolán, Jordán Erzsi, Nagy Magda, Drobina 
Mária, Pataki László, Szőczy Mihály, Szekér Imre, Lejkó Béla, Salamon József és Kő
halmi Pál. A jól sikerült műsor után az Olvasókör helységeit zsúfolásig megtöltő kö
zönség a hajnali órákig szórakozott és így várta be az új, 1942-es esztendőt.

1942

Az Olvasókör 1942. január 6-ai Kultúrestjének kirobbanó sikere volt. Az est a vi
dámság jegyében zajlott le, majdnem telt ház előtt. Az est bevezetőjét Szekér Imre 
tartotta, üdvözölve a közönséget, majd Ulreich Uzon Miklós szellemes jelenete kö
vetkezett a pótanyagokról. Kongó Tivadar egy Villon-verset szavalt, majd a Gitár
trió vidám dalokat adott elő, Kőhalmi Pál énekelt. Lelkes tapssal fogadta a közönség 
Boldis Bellát, aki egy vidám hangú Tompa-verssel szórakoztatta a közönséget. Utána 
Majtényi Mihály Bútorozott szoba című ötletes humoreszkjét olvasta fel Garay Béla. 
Végül a gitárötös slágereket énekelt.

Szünet után Kolozsy Géza két Petőfi-verset szavalt, majd ismét a gitárzenekar lé
pett fel és egy keleti dalt, valamint két slágert interpretált. Nagy sikert aratott Ulreich 
Uzon Miklós felolvasása. A műsort a gitárzenekar fejezte be slágerekkel.

Az Ifjúsági Alosztály továbbra is folytatta a kultúrestek rendezését. 1942. január 14- 
én Ludason, míg 21-én Hajdújáráson tartottak előadást. Mindkét helyen zsúfolt terem 
előtt folytak le az előadások, amelyeknek bevezető számaként Szekér Imre egyetemi hall
gató elszavalta Vörösmarty egyik gyönyörű versét, majd Toldy Ferenc, az Olvasókör fő
titkára mondott bevezető beszédet. Szőczy Mihály Reményik Sándor: Ahogy lehet című 
költeményét mondta el hatásosan, utána Lévay Endre újságíró tartott előadást a népi 
kultúráról. Az Ifjúsági Alosztály kórusa székely, bukovinai csángó és felvidéki dalokat 
énekelt nagy sikerrel. Lévayné Alacker Anna a Jere hozzám című víg népballadát vígbal
ladát szavalta, majd Pataki László, Szekér Imre és Szőczy Mihály kuruc dalokat énekeltek 
Bartus Tibor hegedűkíséretében. Az ifjúsági kórus múlt századbeli és első világháborús 
katonadalokat énekelt. A kórust Toldy Ferencné tanította be és vezényelte. Közreműköd
tek: Bartus Teri és Tibor, Czellik István, Ulreich Miklósné, Czellik Istvánné, Balogh Bel
la, Jász Irén, Gyenizse Bora, Lévayné Alacker Anna, Pataki László, Szőczy Mihály, Szekér 
Imre, Jász István, Andruskó András, Kákonyi Lajos, Bóka Vince, Toldy Ferenc, Selken 
József és Ulreich-Uzon Miklós. Az énekszámok után Pataki László előadta a Kerekes 
Izsák című népballadát, majd az ifjúsági csoport műkedvelői Szőczy Mihály rendezésé
ben a Dolgozz, macska című mesejátékot. A remek népmeséből átköltött kis színdarab 
alakjait Balogh Bella, Lévayné A. Anna, Szekér Imre és Szőczy Mihály jelenítették meg. 
A műsor befejező számaként Ulreich-Uzon Miklós, az Olvasókor titkára a tanyacsopor
tok kulturális csoportjaival való együttműködés szükségességéről beszélt.
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Február 25-én, szerdán este az Ifjúsági Alosztály rendezésében Székely est volt. A 
színvonalas előadáson zsúfolt ház tapsolt a szereplőknek. Toldy Ferenc, az Olvasókör 
főtitkára tartott bevezető beszédet, majd Kongó Tivadar tartott előadást A földkérdés
ről az elmúlt századoktól napjainkig címmel. A közönség nagy figyelemmel hallgatta 
a nagy fölkészültséggel felépített előadást, és lelkesen megtapsolta az előadót. Ulreich- 
Uzon Miklósné és Lévayné Alacker Anna székely balladákat szavaltak, majd a város 
környékén lakó székelyek bevonásával székely népi szokásokat, táncokat és énekszá
mokat mutattak be. A műsorszámnak nagy sikere volt, meg kellett ismételni az éneke
ket. A kultúrest keretében színre került a Szegény ember aranya című mesejáték Garay 
Béla rendezésében, rajta kívül Gyenizse Ilus, Kőhalmi Pál, Lévayné A. Anna, Pataki 
László, Szekér Imre és Hajnal László nyújtottak jó alakítást.

Kitűnő ötlet volt a belépődíjat egy könyvben megállapítani. Közel nyolcszáz könyv 
gyűlt össze az Olvasókör tanyasi fiókjai számára.

A helybeli magyarság 1942-ben is gondosan összeállított műsorral emlékeztek 
meg Petőfi Sándorról, negyvennyolc ragyogó szellemiségéről. A március 15-ti ün
nepély az Olvasókör Énekkarának fellépésével kezdődött, amely hazafias dalokat 
adott elő Fehér Ödön vezénylésével. Majd dr. Kovács Sztrikó Imre köszöntötte meleg 
szavakkal a megjelenteket. A magyarság kisebbségi sorsának érzésvilágát felidézve 
utalt arra, hogy a szabadság eszméje sosem aludt ki a magyarságból. Mindig a ma
gyar szív, a magyar lélek ünnepe volt március 15-e, még akkor is, amikor tiltották az 
ünnepet. Szőczy Mihály elszavalta a Talpra magyar-t és utána Toldyné Ulreich Inke 
Liszt XIV. Rapszódiáját játszotta el művészi ihletettséggel. A Pataki László, Szőczy 
Mihály, Kongó Tivadar és Szekér Imre éneknégyes negyvennyolcas nótákat adott elő. 
Cernyákovics István egy Móra-verset mondott el tehetségesen, majd az Olvasókör 
egyik vezetőségi tagjának zárószavaival ért véget a kellemes estély.

Fazekas Imre és Csortos Gyula társszerzők Szilvió kapitány című három felvo
násos színműve 1942. április 12-én került bemutatásra az Olvasókör színpadán. Az 
érdekes tartalmú darabban az egyesület ismert színészein kívül az ifjúsági vezetőségi 
tagok vállaltak és komoly sikert aratottak. A címszerepet Pataki László alakította, míg 
a többi szerepeket Uzonné Kalmár Rózsi, Garay Béla, Szabó János, Szőczy Mihály, 
Kőszegi Pál, Uzon Miklós, Toldy Ferenc, Selken József alakították. A darabot Garay 
Béla rendezte.

Sokan áldották azt a tanácsadó és segítő munkásságot, amit az Olvasókör anya- 
és csecsemőgondozó alosztálya önként vállalt magára. Néhány leány és fiatalasszony 
könyörületes szívének hála indult el a munka három évvel ezelőtt az Olvasókörben, és 
a magyar asszonyok egyre jobban értékelték az anyaságra készülő és ezzel megáldott 
asszonyok tájékoztatását és anyagi segítségét. Tudjuk, hogy vidékünkön, különösen a 
magyarság körében a gyermekhalandóság a jugoszláv uralom alatt oly nagy volt, hogy 
az európai statisztikában kimagasló helyet foglaltunk el. De az időközben megalakult 
emberbaráti társaságok lelkiismeretes és felelősségteljes munkájának köszönhetően 
kiterebélyesedett a segíteni akarók köre, és 1942-ben már jól működő intézménnyé 
nőtte ki magát az anya- és csecsemővédelem. Természetesen ez az intézményes gon
doskodás még nem volt olyan széleskörű, és olyan erőteljes, hogy az önkéntes alapon 
szervezett humanitárius munkákat feleslegessé tette volna.
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Ezért tartotta az Olvasókör is fontosnak, hogy beinduljon az ez irányú munka, 
hogy mindinkább megerősödjön és tovább fejlődjön. Hogy a csoport vállalt hivatása 
szellemét hűségesen ápolja és anyagi segélyforrását gyarapítsa, május 13-án a szerda 
esti kultúrelőadások sorozatába beillesztette a saját Anyák napi műsorát. A Műsoros 
esten a bevezetőt Lévay Endréné, a csoport vezetője mondta, a gyermekvédelemről 
pedig dr. Tarnay Oszkár orvos tartott előadást. A szórakoztató részt Gyenizse Ilus 
felolvasása, dr. Tóth Kálmánné énekszólója, Szőczy Mihály, Szekér Imre és Toldyné 
Ulreich Inke szavalata, továbbá az Énekkar népdalszámai színesítették.

1943

Az Ifjúsági Alosztály 1943. február 3-án Vidám estet rendezett. A termet színül
tig megtöltő közönség nem csalódott, mert valóban érdekes és változatos műsort ka
pott. Nagy sikerrel szerepelt a Mandolin gitárzenekar. A közönség minden számukat 
megtapsolta. A zenekar tagjai: Gyarmati Katalin, Gyárfási Klára, Báli György, Kovács 
Vidor, Mamuzsics János, Kudlik Gábor és Repovits Dezső voltak. Boldis Bella szava
latokkal és énekszámokkal nyerte meg a közönség tetszését. Gönczy Gyula is sok tap
sot kapott énekszámaiért. Szavalatokkal Kiss Gizella, Gyarmati Katalin, Kiss István 
arattak sikert. Az est mulattató számai a villámtréfák voltak. Ezekben a jelenetekben 
Nagy Magda, Kiss István, Kiss Gyula, Mamuzsics Antal és Tóth Sándor szerepeltek. 
Repovits Dezső bűvészmutatványokkal szórakoztatta a közönséget. Az előadást Kiss 
István rendezte.

Február 6-án az Olvasókör színháza és az Énekkar kirándult Kelebiára, ahol szín
vonalas műsorral mutatkoztak be. A bevezető beszédet dr. Dekker Endre, az Olvasókör 
elnöke tartotta, majd Garay Lili, aki az egész műsort is konferálta, igen hatásosan sza
valta el Molnár Kálmán A gépmadár című versét. A vegyeskar három műdalt énekelt el, 
majd gombosi katonanótákat adott elő. A közönség olyan hatalmas tapssal jutalmazta 
a dalosokat, hogy nem győzték az ismétléseket. Ezután Garay Béla elszavalta Várady 
Antal: A tanú című versét. Palencsár Józsefné énekszámaival, B. Török Manci pedig 
Somogyvári Gyula két versével ért el sikert. Garay Béla magas színvonalú előadást tar
tott a jugoszláviai magyar színjátszásról, amelyet a jelenlévők megilletődve hallgattak.

Ezt követte a Bözsi mindent elintéz című vidám jelenet, amelyet B. Török Manci és 
Garay Lili adtak elő remek alakításban.

Szünet után ismét Garay Béla szavalt, utána a vegyeskar lépett színpadra és né
hány Lányi Ernő dalt énekelt Fehér Ödön vezényletével. A hálás közönség ezúttal is 
hosszantartó tapssal köszönte meg a dalosok szereplését és ünnepelte vezetőjüket, Fe
hér Ödönt. Ugyancsak nagy sikert ért el Garay Béla, Kiss István és Godányi Zoltán 
a Mélyen van a gyökér című paraszt vígjátékkal, majd B. Török Manci és Garay Lili 
szavaltak. A végén egy Nóti-bohózatban Dózsay Klári, Kőszegi Pál, Tóth Sándor és 
Szöllősy Vágó László nevettették meg a közönséget.

Február 8-án, a vasárnap délelőtti Irodalmi matinén Herceg János Politikai és szel
lemi élet címmel tartott előadást, majd Garay Béla szavalt el két Kosztolányi Dezső 
verset. Kisbéri János Kosztolányiról, az emberről beszélt. Hegedűs Klári színművész- 
nő pedig Timár Ferenc és Létmányi István verseit szavalta. Majtényi Mihály Galacsin
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című novelláját Garay Béla olvasta fel. Szünet után Cziráky Imre egyik elbeszélését 
olvasta fel, majd Tarnay József bácskai költők verseiből adott ízelítőt. Műsoron szere
pelt még: Berényi János, Dudás Kálmán, Hódsági Béla, Laták István és Stadler Aurél 
versei. Kolozsy Tibor Az óra elindul című novelláját olvasta fel, zárószót Csuka Zoltán 
mondott. Konferált Magyary Domokos.

Az Ifjúsági Alosztály szerdán, 1943. február 24-én Vidám estet rendezett. Műsoron 
villámtréfák, magánszámok, valamint ének- és zeneszámok szerepeltek. Felléptek az 
Olvasókör műkedvelői, Boldis Bella és Kiss István is. Ez alkalommal különféle megle
petéseket tartogattak a közönség számára. Sterbik Erzsébet és Kiss Gizella szavaltak, 
H. Kristóf Rózsi, Füstös János és Salamon József énekeltek. Színre került egy nevettető 
egyfelvonásos, amelyben Nagy Magda, Tóth Sándor, Kiss Gyula és Mamuzsics An
tal léptek fel. Repovits Dezső bűvészmutatványokkal szórakoztatta a közönséget, és 
Koleszárovics Magdával egy tánckettőst is előadott. Járay László dzesszharmonikán 
játszott. Az estet Kiss István rendezte. Konferált: Dózsái Sándor.

Március 7-én a szokásos Mesedélutánt hirdette a színlap. Kosztolányi Mariska 
rendezésében egyfelvonásos színdarabok, vidám énekek, versek és táncszámok tar
kították a műsort, amelyet nagy örömmel és lelkesedéssel tapsoltak meg a nézőtéren 
összegyűlt gyermekek.

A szerda esti kultúrműsorok keretében április 2-án dr. Prokesch Mihály numiz
matikai előadást tartott III. Béla rézpénzei címen, míg Kunszabó Ferenc, a neves 
szabadkai bélyeggyűjtő Beszélgessünk a bélyegekről címen tartott érdekes és értékes 
szakmai előadást.

A nyári szünet után 1943. szeptember 2-án idénynyitó előadásra lendült magasra a 
függöny. Pataki László rendezésében Darvas József mély tartalmú, három felvonásos 
színműve, a Szakadék került színre, amelynek két főszerepét Pataki László és Bujdosó 
Ida, míg a többi szerepeket Nojcsek Tusi, M. Pálfi Margit, B. Török Manci, Rózsa Julis
ka, Sutus Sándor, Szőczy Mihály és Szabó Várhegyi János alakították. Az előadásnak 
kirobbanó sikere volt, bejárták vele a környező városokat és falvakat is.

Szeptember 10-én ismét Mesedélutánt rendezett az Olvasókör Gyermekszínháza. 
A műsor szórakoztató és tanulságos számokból állt össze Kosztolányi Mariska ren
dezésében. A termet zsúfolásig megtöltő gyermeksereg hálásan megtapsolta nemcsak 
szereplő kis pajtásait, hanem a Mariska nénit is, aki kedves délutánt varázsolt szá
mukra.

A háborús bajok, a katonai behívók egyre nehezebbé tették az Olvasókör munká
ját. Űj darabra nem is készültek, csupán a régiekkel vendégszerepeitek, vagy léptek fel 
az egyesület nagytermében. így tartott ez 1944 tavaszáig, amikor is a német csapatok 
megszállták Magyarországot, és ismét temetői csend borult az Olvasókörre. A becsü
letes magyarok elkeseredetten nézték a németek felvonulásait, a Kulturbund egyre 
hangosabb szereplését és a fasiszta jobboldaliak hangoskodását.
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háborúban hallgatnak a múzsák - ez a szólás sosem volt aktuálisabb, mint 
l^ l|-b en , amikor a világégés borzalmai már minket is elértek. A város felett na
ponta elzúgtak a bombázók, s repülőgépek zaja elcsendesítette a Népkör, illetve a 
Magyar Olvasókör helyiségeit. A fiatalság nagy részét behívták katonai szolgálatra, 
az idősebbek pedig nem merték elhagyni otthonaikat. Temetői csend ülte meg nem
csak a várost, hanem az Olvasókört is... De az ország felszabadulásakor fellélegeztek 
az emberek... A háború befejezése után új élet indult meg, ám új arcú magyarsággal. 
Kialakult a dolgozó magyarság rétege: az építő millióké, akik erőteljesen, szívvel- 
lélekkel bekapcsolódtak az ország újjáépítő munkájába, és elindultak a népi össze
fogás útján.

Ez a magyarság leszámolt minden egységbontó szándékkal. Megértette, hogy 
az új, szocialista rendszer mit nyújthat neki. Már alakulóban volt a jugoszláviai 
Magyar Népszínház, amire huszonhárom esztendeig hiába vártak, most azonban 
ez a rendszer megvalósította hőn vágyott álmukat. Már szó esett a magyar tanító- 
képzésről is. A magyarság megértette, hogy küzdenie kell az aggályoskodók és az 
akadékoskodók ellen, harcolnia kell a demokratizmusért, össze kell fognia a testvé
riség-egység szellemében...

Ebben a munkában a szüksége volt minden becsületes emberre, aki felismerte a 
haladást. Mindazokra, akik megértették, hogy nem szabad hallgatni a sötéten látók
ra, a csodavárókra, az álmodozókra, akik gúnyosan, fölényesen, lekicsinylőn néztek 
mindenre... Ez a szellemiség uralkodott az újjáalakított Magyar Népkörben is, amely 
1945 őszén szélesre tárta kapuját, és lassan-lassan, lépésről lépésre haladva elindította 
a kultúrmunkát egy-egy szerda esti műsorral, népegyetemi előadással, vagy mesedél
utánnal... Csak egy célt tartottak fontosnak: hogy népnevelő munkával hozzájárul
janak az ország újjáépítéséhez, hogy hirdessék: népi államban csakis a népi kultúra 
művelésére van szükség, amelyet egyformán ápolnak, fejlesztenek és terjesztenek a 
különféle egyesületek, intézmények, szervezetek és természetesen a műkedvelő együt
tesek és művészeti csoportok.

Az új Magyar Népkör világosan megértette, mi a feladata, és meg is felelt az elvá
rásoknak.
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1945

A szabadkai Magyar Népkör megszépülve, ünnepi díszbe öltözve, piros-fehér-zöld 
zászlókkal díszítve, csillogó aranybetűs jelmondatokkal fogadta 1945. szeptember 22- 
én a megnyitóra összesereglett sok száz magyart, akik ünneplőbe öltözve lépték át 
kedvelt kultúrhajlékuk küszöbét.

A zsúfolt nézőtéren ott volt mindenki, akinek a Magyar Népkör többet jelentett 
az egyszerű, munkás egyesületnél. Jelen voltak azok is, akik emlékeztek a régi, di
csőséges kultúrharcokra, bátor próbálkozásokra, amikor is szembefordultak a divatos 
áramlatokkal. Az ünneplő közönség között megjelent a központi kormány egyik mi
nisztere, valamint a hadsereg helybeli tisztikarának küldöttsége is.

„A dolgozó népek új, szabad hazájában népeink egysége és testvérisége legyen a 
legfőbb jelszavunk!” - hirdette az új programot a megújult Népkör. Már a megnyitó 
is igazolta, hogy jó kezekbe került az egyesület, amelynek vezető szerepe lesz majd 
Vajdaság magyarságának kultúréletében.

Első számként Berkes Péter, az egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, és tör
ténelmi áttekintést adott a Népkör munkásságáról. A jól felépített beszéd után Kunyi 
Mihály Ady Endre Hadak útján című költeményét mondta el, majd Lévay Endre, a 
Magyar Kultúrszövetség titkára tartott előadást Népek sorsközössége az irodalomban 
címmel. Lévay után Pataki László elszavalta Várnai Zseni Lázadj, magyar c. költe
ményét. Lévayné Alacker Anna vezényletével az ifjúság kórusa négy magyar népdalt 
énekelt el.

A műsor második részében A petrováci úton című Branko Čopić-verset Székely 
Klára szavalta el. Liszt Ferenc Szerelmi álom és Rachmaninov Prelude cis moll zongo
raszámait Pataki Cora zongoraművésznő adta elő. Lévay Alacker Anna szépen szaval
ta el Illyés Gyula Élni fogsz c. versét. Az est legnagyobb sikereként Katona József Bánk 
bánjának Tiborc jelenetét mutatta be Garay Béla és Pataki László.

Ilánkovics Ilonka Petőfi Sándor A tél halála című költeményével ért el megérde
melt nagy sikert. Záradékul az ifjúsági kórus előadásában több magyar népdalt hall
hattunk.

A Népkör újbóli megnyitása jövőbeli nagy sikereket ígért. Azok, akik ezt megjó
solták, nem is csalódtak, mert valóban, az új Népkör öreg falai sok szépet láthattak 
ezután...

1946

Az egyesület kultúrbizottsága 1946. január 10-ei ülésének fő napirendi témája az 
volt, hogy a fiatalok részére fel kell újítani a mesedélutánokat. Elhatározták, hogy az 
első ilyen rendezvény tiszta bevételét részben a szerémségi falvak, másrészt a szabad
kai játszóterek újjáépítésére fordítják. A mesedélutánokat új erőkkel és új tartalom
mal szándékozták felújítani. Ügy döntöttek, hogy felhívják mindazokat a szabadkai 
gyermekeket, illetve szülőket, akik gyermekeiket szerepeltetni óhajtják, hogy jelent
kezzenek a Népkörben megbeszélés végett. A jelentkezésektől tették függővé, hogy 
milyen műsort állítanak majd össze, és milyen lesz a szereposztás. Ugyanitt Lévayné 
bejelentette, hogy megkezdte működését az ifjúsági tánccsoport.
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A múlt század közepén fellobbanó forradalmak kitörölhetetlen betűkkel vannak 
beírva a szabadságszerető emberiség történelmébe. Amikor a két világháború pusztí
tásai után Európának ebben a részében is valóra váltak a múlt század szabadságmoz
galmainak eszméi, a diadal teljes mámorában emlékeztek vissza minden szabadság
szerető emberre, azok egykori küzdelmeire, a demokratikus eszmék hős harcosaira 
és vértanúira.

Ez emlékezés céljából született meg 1946. március 21-én a Márciusi est. Ennek 
keretében Kongó Tivadar, az egyesület főtitkára történelmi áttekintést adott a márci
usi szabadságmozgalomról. Ezenkívül szavalatok, ének- és zeneszámok szerepeltek a 
műsoron. Pataki László és Kiss Klári, a Magyar Népszínház tagjai Petőfi- és Nazor- 
verseket, Gellér Tibor Ady Endre: A tűz márciusa c. költeményét, Fülöp Eta pedig az 
1848 című Petőfi-verset szavalták el. Fellépett a Szabadkai Filharmonikus Zenekar, a 
Munkásdalárda és a Zeneiskola egyik zongoraművésze is.

A zsúfolt terem közönsége nagy szeretettel tapsolta meg a szereplőket.
Április 3-án a Lengyel nép szabadságharca címmel tartották meg a rendes szer

da esti előadást. Ez alkalommal a rendezőség lengyel szerzők műveiből állított össze 
magas színvonalú műsort. Az estet Lévay Endre bevezető beszéde nyitotta meg, majd 
László Ervin tanár tartott előadást a lengyel nép szabadságharcáról. Horvácki Anica 
zongoratanárnő Chopin Revolution etűdjét, C-moll Valser és Phantasie impromtue 
című szerzeményeit adta elő mély átéléssel és tökéletes technikával. Kovács Birkás 
József Vörösmarty Mihály: Élő szobor c. költeményét olvasta fel. Bermel Miklós 
Wienavszky lengyel zeneszerző és hegedűvirtuóz Legenda és Mazurka című szerze
ményeit játszotta el Horvácki Anica zongorakíséretében. A műsor befejező számaként 
Kizur Eta Wanda Waszilijevszkáról, az élő lengyel irodalom egyik legkiemelkedőbb 
alakjáról tartott előadást. Az egyes számok között Kovács Birkás József mondott 
szemléltető összekötő szöveget.

Január eleje óta három mesedélutánt tartott a Népkör Lévayné Alacker Anna 
rendezésében. Egy választmányi ülésen Lévayné jelentést is tett a három sikeres elő
adásról, amelyek igen szép anyagi eredménnyel jártak. A választmány úgy határozott, 
hogy a tiszta jövedelmet a létesítendő gyermekkórház céljaira ajánlja fel. Ugyancsak 
foglalkoztak a kultúrelőadások problémáival is, és úgy határoztak, hogy rövidesen 
Móricz Zsigmond és József Attila estet rendeznek. Az elsőt áprilisban, a másodikat 
május elejére tervezték.

Április 10-én, a szerdai kultúrestek keretében a Föld keletkezéséről tartott érdekes 
előadást Borsfái Margit tanárnő. Az előadáson igen nagyszámú közönség jelent meg, 
ami ékes bizonyítéka volt annak, hogy a kellőképpen megszervezett és érdekes össze
állítású előadások mindig sikert arattak.

Április 17-én, ugyancsak a szerdai kultúrest keretében Berkes Péter, az egyesület 
elnöke tartott előadást Mi a szövetkezet? címmel. Az előadó kimerítően ismertette a 
szövetkezetek mai feladatait és jelentőségét. Kifejtette, hogy a mai szövetkezetek alap
jukban különböznek a régiektől. Főleg a beszerzési és fogyasztási szövetkezetekkel 
foglalkozott. Az előadást nagyszámú közönség hallgatta végig.

Dr. Barát Károly törvényszéki bíró április 24-én Házasság és család a Szovjetunió
ban címmel tartott előadást. A Szovjetunió törvényeinek tükrében mutatta be a szov
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jet család és az önálló dolgozó nő életét és ismertette a házasságban és a házasságon 
kívüli született gyermekek jogait és életviszonyát. A hallgatóság nagy figyelemmel kísér
te végig dr. Baráth fejtegetéseit.

Május 8-án, szerdán dr. Bárány János orvosprofesszor tartott előadást az orvostudo
mány hőseiről Akik értünk harcoltak címmel. Az előadást városszerte nagy érdeklődés 
előzte meg és a zsúfolt terem közönsége nagy figyelemmel hallgatta végig a színvonalas 
előadást.

A következő szerdán, május 15-én dr. Papp Lajos témája Az új házasságtörvényről 
szólt, melynek keretében részletesen ismertette a törvény rendelkezéseit. Dr. Papp után 
dr. Strelitzky Dénes Az új adótörvényről tartott előadást. Részletesen foglalkozott a tör
vény egyes pontjaival. Mindkét előadót nagy érdeklődéssel hallgatta a nagyszámú kö
zönség.

Május 26-án a kultúrosztály a hajdújárási alosztálynál vendégeskedett, ahol Lévay 
Endre a népdalról beszélt. Utána a Népkör énekkara magyar népdalokat, az ifjúsági 
tánccsoport pedig népi táncokat mutatott be. Ezenkívül a fiatal előadók Ady- és József 
Attila-verseket mondtak, majd végül előadták Móricz Zsigmond A tej című parasztko
médiáját.

Május 28-án Sturcz Béla tanár mesélt Az ember származásáról Ismertette a Darwi
nizmust és az evolúciós elméletet, valamint rámutatott arra a harcra, amit az evolúciós 
elmélet tudósai folytattak a múltban ennek a tudománynak az igazolásáért. Az előadást 
kivetített képekkel is illusztrálták.

Június 5-én Bóner Ferenc, a spanyol nemzetközi brigád volt szabadságharcosa szá
molt be spanyolországi élményeiről. A bevezetőt Szalai József tartotta, utána Gellér Ti
bor A katalán koldusdal című verset mondta el nagy hatást keltve. De közreműködött az 
ifjúsági és munkásdalárda is. Az előadás díjtalan volt.

Az ifjúsági kultúrosztály június 21-én tábortüzet rendezett Palicson a volt KIÉ üdü
lőtelepén. Az est műsorán népdalok, magyar és orosz táncok, népballadák, Ady, Petőfi és 
Majakovszkij, valamint Desanka Maksimović versei, hegedű- és tárogatószámok, továb
bá Móricz Zsigmond Gulyás című egyfelvonásos parasztkomédiája, a Király és a hóhér 
című verses jelenet, valamint az 1820-ban íródott A Margit körúti/egyházban című drá
ma szerepelt. Az előadást belépődíj nélkül tartották.

A Népkör vezetősége július 27-én ülést tartott, amelyen az elnök beszámolt a Nép
kör egyéves működéséről, amely 1945. szeptember 22-én kezdődött egy nagyszabású 
Kultúresttel. Az egyesület ünnepélyes megnyitásán a néphatóság is képviseltette magát. 
A kultúrmunkát az Ifjúsági Alosztály indította meg. Az elnök megállapítása szerint az 
idősebbek még mindig passzívak. Az ifjúság munkája - a kevés taglétszám ellenére is
- eredményesnek mondható. A beszámoló szerint egy év alatt hat kultúrestet, 2 vidám 
műsort és hat mesedélutánt tartottak a Népkörben. A gyermekek és szüleik nagy szám
ban jelentek meg az előadásokon, melyek nemcsak szórakoztatóak, hanem tanulságosak 
is voltak. Az elnök bejelentette, hogy az ifjúság megalakította a tánccsoportot, amely már 
szorgalmasan próbál.

Az augusztus 12-én ünnepi műsort a spanyol ifjúsági mozgalmak ismertetésének 
szentelték.
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József Attila Egy spanyol földmíves sírverse című költeményét Kiss Lajos adta elő, 
Molnár Géza a spanyol ifjúság harcát ismertette, Gellér Tibor pedig Scipacsev szovjet 
költőnek Zalka Mátéról, a spanyol szabadságharc legendás hírű magyar tábornokáról 
szóló költeményét mondta el. Berkes Péter elnök és Szalai József képviselő meleg sza
vakkal köszöntötték a Népkör ifjúságát. Reményüket fejezték, hogy az ifjúság tovább 
halad majd a megkezdett úton és tovább építi a haladó szellemű kultúrát.

Augusztus 30-án, a szerda esti kulturális összejövetel keretében tartották meg a 
harmadik őszi előadást telt ház előtt. Ezúttal is igen komoly érdeklődés nyilvánult 
meg a gyakorlati jelentőségű, igen hasznos tartalmú előadások iránt. Fischer And
rás mérnök A hazai vegyipar helyzetét ismertette szakszerűen, majd Frőlich Ferenc 
mérnök A lakáskérdés égető problémáját vitte a közönség elé. Mindkettő inkább gya
korlati, mintsem ismeretterjesztő előadás volt. A közönség a kiváló előadókat nagy 
figyelemmel kísérte.

Az alosztály tervbe vette, hogy kulturális előadásait nemcsak a városban rendezi 
meg, hanem a kerület más helységeibe is kirándulnak. így jutottak el Kishegyesre. A 
műsoron Ady Endre, József Attila, Branko Čopić versei, valamint Móricz Zsigmond 
egyfelvonásosai szerepeltek. Az előadás keretében a Népkör ifjúsági alosztálya új esz
meiséget, a testvériség-egység új szellemiségét vitte ki a községbe, ahol nagy szeretet
tel és kultúra iránti szomjúsággal várták a népi közeledés terjesztőit.

A Népkör színjátszói hosszabb lélegzetű színdarabbal óhajtottak a közönség elé 
lépni, nem csupán csak rövid jelenetekkel. A választás Csokonai Vitéz Mihály kétré
szes vígjátékára, az Özvegy Karnyóné s a két szeleburdiak című színpadi műre esett. 
Nem volt könnyű feladat, de fiatalos hévvel, akarással nekivágtak, és bevallhatjuk: 
sikert arattak. Az előadás előtt Toldy György, a Népkör titkára tartott érdekes beve
zetőt, majd Gellér Tibor mondta el Csokonai Az estve című versét. Utána Dévavári 
Zoltán olvasta fel Csokonai Jövendölés az első oskoláról Somogybán című művét. Ez
után Ady: Vitéz Mihály ébresztése című versét Erdélyi László szavalta el. A bemondó 
Lorencz Leona volt.

A kétrészes vígjáték szereposztása a következő volt:
Karnyó............. LejkóBéla Lipitlotty..........  Szilágyi László
Karnyóné........ Marinz Karola Kuruzs.............. Szkenderovics László
Samu, a fiuk.... Kopunovics Katalin Boris................  Harmath Aranka
Lázár...............  Kalmár Sándor Falusi asszony.. Kuluncsich Mária
Tipptopp.......... Kiss Sándor Tündér.............. Fényvesy Ibolya
Valamennyi szereplő dicséretet érdemelt, amiért ilyen merészen nekivágtak ennek 

a színpadi műnek, amely sok ötletességet és munkát igényelt. A közönség örömmel 
hallgatta a szép költői mondatokat és élvezte a fiatalok vidám játékát.

November 7-én újabb nagysikerű előadást adott az alosztály. Ez alkalommal a 
műsort az Októberi Forradalom évfordulója alkalmából állították össze. A közönség 
csaknem színültig megtöltötte a színháztermet. Az előadásban ezúttal a testvériség
egység szelleme is kifejezésre jutott. Elsőként a Graničar szerb dalárda lépett fel, s Ka
réi Napravnik karnagy vezényletével elénekelték a szovjet és a jugoszláv Himnuszt. A 
magyar közönség nagy lelkesedéssel fogadta és tapsviharral jutalmazta a szerb dalár
da énekszámait. Ezután a Népkör elnöke tartott előadást Lenin és az Októberi forrada-
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lom címmel. Az előadás befejező számaként Berkes Péterné Majakovszkij Százötven 
millió című költeményét adta.

November 12-én Táncsics Mihályvól tartottak érdekfeszítő előadást, majd Petőfi- 
és Ady-verseket szavaltak, azután pedig Táncsics műveiből olvastak fel részleteket. A 
műsor befejező számaként Papp József felolvasta a Híd pályázatán díjazott elbeszélését.

November 21-én illusztris vendége volt a Népkörnek. Gergely Sándor, a Magyar 
Iróegyesület elnöke látogatott el Szabadkára. A kitűnő írót Kongó Tivadar titkár üd
vözölte, utána Garay Béla az író Őrszem című karcolatát olvasta fel, majd Pataki László 
és Kiss Klári Gábor Andor-verseket mondtak. Ezután újra Garay Béla, a Népszínház 
rendezője lépett a közönség elé és Gergely Dózsa trilógiájából olvasott fel részleteket, a 
Tüzes trón című harmadik kötetből. A vendég beszámolt a belgrádi írókongresszuson 
szerzett érdekes és tanulságos tapasztalatairól. Előadását a nagyszámú hallgatóság ér
deklődéssel fogadta és percekig tapsolt a kitűnő írónak.

November 27-én Balázs Piri Aladárné tanárnő beszélt A magyar díszítő népművé
szetről, majd ezt követően Brindza Károly, a Magyar Szó szerkesztője tartott előadást 
Albánia helyzete címmel.

A december 1-jei Műsoros est keretében színre került Földes Mihály egyfelvoná- 
sosa, a Bolond Istók című énekes játék, Muharay Elemér egyik népi játéka, valamint 
Móricz Zsigmond Magyarosan című egyfelvonásos drámája. Ezenkívül Petőfi- és 
Ady-verseket szavaltak az ifjú tagok.

A december 5-ei előadást Sántha Sándor, a Népszínház művésze rendezte. Négy 
egyfelvonásos került színre. Az előadáson kivétel nélkül fiatal, kezdő műkedvelők lép
tek fel, ennek láthattunk igen magas színvonalú részletek is. Bár ez csak szárnypróbál
gatás volt, de reménykedhetünk abban, hogy némelyek a műkedvelés igazi szekértolói 
lesznek.

Elsőként a Csoda című magyar népi mesejáték került színre. A mese a költészet 
hangján szólt, és ezt a hangot Kopunovics Katalin hatásosan interpretálta. A többi 
szereplők: Gellér Tibor, Martinz Karola, Szalai István, Koncz Kornél és Harmath 
Aranka. Ők is ügyesen oldották meg feladataikat.

A másik három darab közül Móricz Zsigmond Magyarosan című egyfelvoná- 
sosa ütötte meg a realistább hangot. Ebben a darabban Szilágyi László, Kiss Lajos, 
Osztrogonác Ferenc, Balogh Sándor, Göncöl János és Martinz Karola léptek fel. A 
legnagyobb sikert Földes Mihály A kutya című komédiája érte el, Koncz Kornéllal a 
főszerepben, aki meglepően jól játszott. Sikeresen szerepeltek: Balog Sándor, Gellér 
Tibor, Gönczöl János, Révész Tibor és Szalai István. Erdős Béla Bolond Istók a bíró
választáson című vidám jelenete nem érte el a kívánt sikert. A Kiss Lajos által meg
formált Bolond Istók inkább hasonlított egy lusta ficsúrra, mintsem egy furfangos 
szájalóra. Szilágyi László és Harmath Aranka jobban megközelítették az alakítandó 
jellemet.

Az est keretében Martinz Karola Juhász Gyula versét mondta el, míg Papp József 
hangulatos könnyedséggel szavalta el Petőfi Sándor Csokonai Vitéz Mihály című versét.

Ezek közül a fiatalok közül a későbbi évek során néhányan az amatőrök élvonalába 
kerültek, sőt Szilágyi László a Magyar Népszínház tagja lett. Ez pedig nagy pozitívu
ma -  mondhatni - nyeresége volt az estnek.
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December 7-én Mikulás estet rendeztek tánccal egybekötve, amelynek tiszta jöve
delmét az albán árvízkárosultak javára ajánlották fel. A műsorban két egyfelvonásos 
vígjátékot és több szavalatot, valamint ének- és táncszámokat adtak elő az ifjúsági 
osztály tagjai.

A kultúrosztály december 8-án délután három órakor Mikulás délutánt tartott a 
kicsinyeknek. A műsort Lévayné Alacker Anna állította össze és tanította be. A mű
sorban magánszámok, jelenetek, táncszámok és sok tréfás jelenet szerepelt, amelyek 
nagy örömet szereztek a megjelent apróságoknak.

Damjanovné Sári A nő harca és munkája a történelemben címen tartott előadást 
december 11-én, amelynek során átfogó képet adott a nők társadalmi fejlődéséről az 
őskortól napjainkig. A nagyszámú hallgatóság mindvégig nagy érdeklődéssel hallgat
ta a jól összeállított előadást. Az est bevezetőjét Horovitz Ignác tanár mondta.

Műsoros estet tartottak december 25-én, amelynek keretében az egyesület újon
nan alakult énekkara is bemutatkozott magyar népdalfeldolgozásokkal. Ezenkívül 
színre került a Csoda című mesejáték, a Háború vagy béke című jelenet, valamint Gál 
László egy verse és Arany János balladája. A műsor vidám részében kiemelkedően jó 
volt Móricz Zsigmond Az ördög című jelenete, Földes Mihály szatírája, A kutya, vala
mint Majtényi Mihály humoros elbeszélése, a Fényképezik a falut. Az est szereplői a 
bevezetőt tartó Toldy Györgyön kívül: Kapiszta Teréz, Osztrogonác László, Cservenák 
Ferenc (a dalárda karnagya), Kovács Birkás József, Kopunovics Kató, Gellér Tibor, 
Szalai István, Osztrogonác Ferenc, Erdélyi László, Lejkó Béla, Koncz Kornél, Fülöp 
Eta és Ikotits Etelka. Előadás után táncvigalom volt.

1947

A Népkör ifjúsága 1947. január 5-én és 6-án Telecskán vendégszerepeit. Vegyes 
műsorral lepték meg a falu magyarságát. A repertoáron népdalok, Petőfi Sándor, Ady 
Endre, József Attila, Gál László versei szerepeltek. Ezenkívül bemutatták Móricz Zsig
mond: Az ördög és a Gulyás című jeleneteit, a Magyarosan című színművet, Erdős 
Béla: Bolond Istók a bíróválasztáson című énekes játékát, Földes Mihály: A kutya című 
szatíráját, valamint Muharay Elemér: A csoda, a Dolgozz, macska! és a Három kíván
ság című népmese-feldolgozásait. Mindkét este telt ház előtt játszottak a szabadkai 
tehetséges fiatal műkedvelők.

Január 7-én Lévayné a gyermeksereg nagy örömére Mesedélutánt rendezett. Szín
re került a Hófehérke és a hét törpe. A látványos előadás nagy hatással volt a kis né
zőkre. Nagy tapssal és sok virággal hálálták meg a szereplőket. Egyébként Lévayné 
szorgalmasan oktatta a gyermekkórus tagjait, akik a későbbi időkben ugyancsak a 
mesedélutánok keretében léptek fel.

Január 22-én a szokásos szerdai népegyetemi rendezvények keretében Lenin est 
volt, Lenin halálának 23. évfordulója alkalmából. Az emlékesten Kék Zsigmond, a 
Magyar Szó főszerkesztője tartott előadást, majd változatos műsor következett, 
amelyben Majakovszkij-versek, valamint énekszámok szerepeltek.

A pontos műsor a következő volt:
1. Szovjet himnusz a filharmonikus zenekar előadásában
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2. Bevezetőt mondott Berkes Péter
3. Leninről beszélt Kék Zsigmond
4. Internacionálé a Munkásdalárda előadásában
5. Kiss Lajos az Igaz történetek Leninről c. könyvéből olvasott fel
6. Majakovszkij: Lenin temetése című költeményét Csépe Imre mondta el
7. Laták István felolvasta Lenin című versét
Január 26-án nagy örömet szerzett a kedves Anna néni a mesedélutánok és gyer

mekelőadások látogatóinak: Gyermek álarcosbált rendezett. A műsorban magyarul 
és szerbhorvát nyelven szórakoztatták az ötletes ruhákban, álarc alatt megjelent ap
róságokat. A szülők önfeláldozóan költöttek a ruhákra, mert nekik is örömet szerzett 
gyermekeik boldogsága.

A Népkör népegyetemi előadásai egyre változatosabbak lettek: a tudományos és 
társadalmi témák mellett a zenekultúra ismertetése is jelentőssé vált. Január 29-én 
Milko Cora a Magyar népi zene címen tartott előadást, amelyet az egyesület énekkara 
Cservenák Ferenc vezényletével Bartók- és Kodály-népdalokkal illusztrált. A gyer
mekkórus Kodály Zoltán: Gyermekjátékok című dalát énekelte Lévayné vezényletével. 
Ezután Milko Cora Bartók zeneszámaiból adott elő, végül tárogatón kuruc dalokat 
hallhattunk. A közönség egy élvezetes, magas színvonalú előadás emlékével távozott.

Színház gyűjtőcím alatt Garay Béla, a Népszínház rendezője tartott január 25- 
én előadást. Fő témája a színház, a színész és a közönség kapcsolata volt, de kitért a 
rendezés kérdéskörére is. Az előadást a magyar Népszínház tagjai jelenetekkel illuszt
rálták. Bemutatásra került Szophoklész Antigonéjának, Katona József Bánk bánjának, 
valamint Elmer Rice amerikai író Mi a nép? című drámájának egy-egy részlete.

Dr. Milkó Aurél szabadkai tüdőszakorvos február 25-én, szerdán A tuberkulózis
ról tartott ismeretterjesztő előadást. A jelenlévők nagy érdeklődéssel és figyelemmel 
hallgatták a kitűnő orvost.

Curie asszony, az ember és a tudós címmel Székely Klára március 27-én olvasta fel 
L. Komor Magda tanulmányát. Az érdekes előadás felölelte Curie asszony, a lengyel 
származású nagy rádium-kutató életét és munkásságát.

S. Révai Gabriella zeneiskolai tanárnő április 2-án ismertette a kiemelkedő szov
jet zeneszerzők műveit, a szovjet zeneirányzatokat, a hangversenyéletet és az okta
tási módszert. Az előadáson zeneszámokkal közreműködtek: Milko Cora (zongora), 
Marko Stokanović (cselló), Rácz János (hegedű) és Rigó József (hegedű), az állami 
zeneiskola tanárai, valamint Aleksandar Bondar orosz baritonénekes.

Június 20-án rendezték meg a szabadkai kultúrközpont műkedvelőversenyét. A 
versenyben négy egyesület vett részt. A Népkör színjátszói Darvas József Szakadék 
című színművét tanulták be erre az alkalomra. A közönség és a bírálóbizottság nagy 
tetszéssel fogadta a bemutatót, amelynek főszereplői Gulyás Erzsi és Sutus Sándor vol
tak. A bizottság a Népkör együttesének ítélte oda az első helyet, őket nyilvánította a 
legjobbaknak. így az együttes jogot szerzett ahhoz, hogy részt vegyen a legjobb bács
kai műkedvelő együttes címért folytatott megmérettetésen. Ezt a versenyt augusztus 
10-én tartották meg Szabadkán. A versenyen a népkörösök várakozáson felüli teljesít
ményt nyújtottak, annak ellenére, hogy alig egy éve kezdték meg munkájukat.
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Darvas József Szakadék című műve nagyon jól illett a falulátogató csoportnak, 
mert tagjai olyan fiatalok voltak, akik nyitott szemmel járták a vidéket, darabbeli 
alakjaik élő alakok voltak. Parasztok, akiket valóságos falusi figurákról ábrázoltak. 
A rendező is így nyúlt a darabhoz, a szereplők pedig okosan, figyelmesen hallgatták 
utasításait. Alakításuk élményszerűen hatott. A két főszereplőn kívül Kopunovics 
Klára tehetségéhez sem fér kétség. Egyes jeleneteinél a nézőkben felmerült a kérdés: 
hivatásos színházi vagy műkedvelői előadást látnak-e? Kapiszta Teréz és Miklós Esz
ter is figyelemreméltó játékot nyújtottak, Jáger János is otthonosan mozgott a színpa
don, de Lejkó Béla is kitűnően megállta a helyét. A bírálóbizottság egyhangúlag ítélte 
oda a Népkör ifjúsági együttesének a Bácska legjobb műkedvelő együttese címet. A 
rendező, Sántha Sándor munkája is stílusos volt.

A Népkör szeptember 17-én tartotta újabb népegyetemi rendezvényét, ami egy
beesett a szerb nép százéves kultúrharcának győzelmével. Vladimír Milovanov gim
náziumi tanár A népi nyelv és kultúra győzelme a szerb irodalomban címmel tartott 
magyar nyelven előadást. Ezt követően Branko Radičević szerb költő megzenésített 
dalait énekelte Németh Rudolf, Milán Asićnak, a Népszínház karmesterének zon
gorakíséretében. Utána a Rigómezei lány című dramatizált jelenet következett a 
Magyar Népszínház tagjainak előadásában, akik később a Vük Stefanović Karadžić 
által összegyűjtött népballadákból is válogattak. A jelenlévő magyar közönség nagy 
figyelemmel hallgatta az előadókat és a színre került költői műveket, amelyeket eddig 
anyanyelvükön nem volt alkalmuk megismerni.

Október 6-án a tizenhárom aradi vértanúról emlékeztek meg. Az elnyomatás és 
a kizsákmányolás ellen fölkelő hősökre emlékeztek, akiket az osztrák imperialista 
kamarilla a magyar szabadságharc leverése után Aradon kivégeztetett. A tizenhárom 
vértanúról Herceg János író tartott előadást, majd utána a Népkör néhány fiatal vers
mondója alkalmi költeményeket szavalt, a Dalárda pedig magyar népdalokat énekelt.

Október 12-én tartották meg az idény első Mesedélutánját A kis előadók érdekes 
és kedves számokkal léptek közönség elé. A műsort Lévayné Alacker Anna állította 
össze és rendezte. Az előadás élő képpel kezdődött: az ötéves tervet szimbolizálta, 
amelyről később Lévayné mesélt. Utána egy rokokó táncot adtak elő a kis tánco
sok. Kecsességével különösen kiemelkedett az ötéves Vitner Piriké. A karavánjelenet 
is nagy élményt jelentett. A kozáktáncot Fülöp Rozika, Vojnics Katóka, Vukovics 
Marinka, Koncos Pisti és Miladinovics Józsi olyan ügyesen adták elő, hogy teljesít
ményük felnőtt táncosok dicséretére is válhatott volna. A műsor kiemelkedő száma 
Majoros Katica és Marika népi tánca és népdala volt. Befejezésül a virágbalett tette 
felejthetetlenné a mesedélutánt. A műsor többi szereplői: Bukvics Teri, Erdélyi Ilon
ka, Crnyakovics Katóka, Sokcsics Rózsi, Pranics Annuska, Szedlák Ilonka és Mari
ka, Petin Anna, Milodánovics Júlia, Grizák Antal és Imre, Patócs Lajos és László, 
Rudinszki Anti, Vojnics Zélics Balázs, Szakái Erzsiké, Vukovics Mária, Nagy Etelka 
és Fülöp Éva. A táncokat Tumbász Istvánné tanította be, a ruhákat Vukovicsné irá
nyításával a II. köri AFZS tagjai készítették.

Ugyanaznap este Sántha Sándor rendezésében a fiatal amatőr színjátszók Gogol 
Leánykérés című vígjátékát adták elő nagyon ügyesen, jól betanult előadásban.

125



A következő szerdán, október 20-án Szalai József tartott érdekes előadást Az öt
éves terv eddigi eredményeiről címmel. Szép, tartalmas és élvezetes volt, mert az elő
adó közvetlen hangon beszélt.

Október 31-én Brindza Károly Az októberi forradalom és a nemzetiségi kérdés 
címmel tartott előadást, amely iránt városszerte nagy érdeklődés nyilvánult meg.

A szerda esti népegyetemi előadások egyre látogatottabbakká és egyre érdeke
sebbekké váltak. Október 31-én Damjanovné Sári tartott nagyon érdekes előadást a 
Magyar népszokásokról. A jelenlévők szívesen hallgattak és megtapsolták az alapos 
ismeretekkel rendelkező előadót. Majd a Magyar Népszínház tagjai bemutatták a 
Pünkösdölésty a Fonójátékot és a Lakodalmas szokásokat.

November 28-án, az Alkotmány ünnepe alkalmával November 29. címmel Kizur 
Eta beszélt a nagy nap jelentőségéről.

December 13-án és 14-én kétnapos ünnepséget rendeztek. A Népkör, a Vajdaság 
egyik legnagyobb és legrégebbi kultúregyesülete megalakulásának 75. évfordulóját je
gyezte. A felemelő jubileumi ünnepségnek az adott különös értéket, hogy mindazok 
a szép szabadságeszmék, amelyeknek hitvallásával az egyesület az 1867-es kiegyezés 
utáni korszakban, hetvenöt évvel ezelőtt megalakult, ma győzedelmeskedtek a népek 
testvéri összefogásában.

A jubileumi ünnepségen megjelent Szántó Zoltán, a Magyar Népköztársaság belg
rádi nagykövete, Lukács György, neves magyar esztéta, Luka Mrkšić, a tartományi 
Főbizottság elnöke, Milutin Rajković, a Népfront Tartományi Végrehajtó Bizottságá
nak tagja, valamint a haladó magyarság szellemi és politikai vezetőin kívül az egyesü
let tagjai, a tanyasi alosztályok és a vidéki testvéregyesületek küldöttei is.

A jubileumi est bevezetőjét Berkes Péter elnök tartotta, majd Martinz Karola 
mondta el mély érzéssel József Attila Munkások című költeményét. Utána dr. Nagy 
Ödön, a kör régi tagja számolt be az egyesület újjáalakulásáról és évtizedes munkájá
ról. Az előadás után Lévayné A. Anna Ady Endre: Új vizeken járok című költeményét 
mondta el. Két Ady-Reinitz dal hangzott el Siflis Irma énekesnő előadásában, Pataki 
Cora zongorakíséretében. Ezután Pataki László Ady Endre: Hadak útján című versét 
adta elő. A Népkör hősi korszakát Kunszabó György ismertette.

Kunszabó György előadása után Pataki Cora zongoraművésznő finom techniká
val játszotta el Rachmaninov Cis moll prelude című szerzeményét. Majd Kongó Ti
vadar szavalt egy Ady- és egy Laták-verset. A kitűnő összekötő szövegért dicséretet 
érdemel az egyesület fiatal, agilis tagja, Toldy György.

Az ünnepség keretében a Népkör ifjú színjátszói december 14-én bemutatták Go
gol Házasság című három felvonásos vígjátékát. Az előadás Sántha Sándor rendezé
sében került közönség elé, a díszleteket Borislav Dezelić, a Népszínház munkatársa 
tervezte.

Délután Lévay Anna ünnepi Mesedélutánt rendezett, amelynek fénypontja a Zené
lő óra jelenet volt. Utána Majoros Katica adott elő egy húszperces magánszámot, majd 
a tánccsoport szláv és magyar táncokat mutatott be.
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1948

Ifjúsági szerzői estet tartottak január 17-én, amelyen néhány fiatal jugoszláv ma
gyar író és költő mutatkozott be. Az összekötő szövegben Toldy György ismertette a 
jugoszláviai magyar irodalom múltját és foglalkozott a mai, fejlődősben lévő magyar 
irodalom távlataival.

Az ifjúsági szerzői esten Dévavári Zoltán, Zákány Antal, Kopeczky László és 
Papp József olvasták fel elbeszéléseiket, verseiket. A hallott elbeszélések és versek azt 
tanúsították, hogy a jugoszláviai magyar irodalom egyre jobban izmosodik, és új uta
kon halad jövője felé.

Február 11-én a szerdai népegyetemi előadáson Szabó Erzsébet, a szabadkai ma
gyar gimnázium testnevelési tanárnője nem az egyes sportágak népszerűsítésére 
helyezte a hangsúlyt, hanem a dolgozók testnevelésére. Az előadását az egyes torna
gyakorlatok szemléltető bemutatásával tette érdekesebbé. A jelenlévő szülők és gyer
mekek újabb hasznos ismeretekkel gyarapodtak.

Március 15-én Forradalmi emlékestet tartott a Népegyetem 1848 márciusának 
emlékét idézve. A bensőséges ünnepen a szabadkai dolgozókon kívül megjelentek a 
szerb és a horvát kultúregyesületek kiküldöttei is, hogy a testvériség-egység szellemé
vel gazdagítsák a történelmi évfordulóra való megemlékezést.

A bevezetőben Bella László beszélt az európai forradalmak hősi éveiről, továbbá 
Petőfiről, Táncsicsról és Kossuthról, valamint az 1848-as forradalom és szabadság- 
harc fiatal mártírjairól. Ezután a Munkásdalárda elénekelte a Marseille-ty majd Gellér 
Tibor Petőfi 1848 című versét szavalta el. Dr. Kunszabó György fölolvasta Petőfi nap
lórészletét, amelyet nagyszerűen egészített ki Baráth Endre Szabadulás című jelenete 
a Népszínház tagjainak előadásában. Ez a jelenet Táncsics Mihály kiszabadulásának 
drámai pillanatait jelenítette meg. Ikotits Etelka a Föltámadott a tenger c. Petőfi-verset 
adta elő, az Iparos dalárda pedig Kossuth-dalokat énekelt. Martinz Karola Gál Lász
ló: Dal a csillagos márciusról című versét interpretálta. Befejezésül a Filharmonikus 
Zenekar Liszt rapszódiáját játszotta el Milán Asić vezényletével. Bella László műsor
vezető ügyesen fűzte össze az egyes számokat.

Parasztlázadások címmel az ifjúsági alosztály április 24-én Dózsa György és 
Matija Gubec emlékének adózott. 400 év távlatából felidézték lázadásukat, népi sza
badságharcukat.

Vlado Milovanov felvázolta Matija Gubec parsztlázadásának teljes politikai, tár
sadalmi hátterét. László Ernő Dózsa György felkeléséről beszélt, párhuzamot vonva a 
horvát pararsztlázadás történelmi eseményeivel. Miskina Gubec című verse, valamint 
Petőfi Dózsa című költeménye egészítette ki a témákat. A Magyar Népszínház tagjai 
Mirko Begović Matija Gubec című drámájából játszottak el egy részletét, míg a gim
názium felsős tagozatainak diákjai Sárközi György Dózsa c. drámájából ragadtak ki 
egy jelenetet.

Május 19-én Szalai József tartott előadást A tervgazdálkodás eddigi eredményeiről 
címmel. A jól feldolgozott témát nagy figyelemmel kísérte a közönség.

Május 20-án délután Branko Čopić A pionírok című mesejátékát mutatta be a 
gyermekszínpad Lévayné rendezésében. A jól betanított, gördülékeny előadás nagy
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sikert aratott a fiatal nézőknél,de a jelenlévő szülők is nagy örömmel nézték végig a 
tanulságos darabot.

December 12-én Lévayné Alacker Anna rendezésében Népművészeti előadásra 
került sor, amelyben népdalok, népi táncok és népi játékok szerepeltek.

Ekkor már nagy volt a panasz a fiatalokra, hogy nem veszik komolyan feladata
ikat, és nemtörődömségük akadályozza a további fejlődést. Nagy gondot okozott a 
népviseleti ruhák beszerzése is. A problémát a néphatóságok anyagi segítségével óhaj
tották megoldani, és tettek is ez ügyben lépéseket.

Valentin Katajev orosz író Tévedések napja című színdarabját december 25-én 
mutatta be az együttes. A darabot Sántha Sándor rendezte. A szereplők lelkesen ké
szültek az előadásra és tökéletes szereptudásukról adtak tanúbizonyságot, ami meg is 
hozta a sikert. A közönség megelégedéssel tapsolta meg őket.

A darabban kiemelkedő alakítást nyújtott Martinz Karola (Dutkina), Hirschler 
Ferenc (Zajcev) és Probojcsevics István (az ijedt udvarló).

De nem vallottak szégyent az epizódszereplők sem: Ikotits Etelka, Kopunovics 
Katalin, Juhász Anna, Jáger János és Deutsch József.

1949

A Magyar Népkör a fölszabadulás utáni években főképp a haladó szellemű színda
rabokkal érte el sikereit, amelyekkel egész Bácskát bejárták.

Január 6-án Csehov Vány a bácsi című négy felvonásos színművét vette program
jába. A Ványa bácsi a múlt századbeli félfeudális orosz életet festi le, a cárizmus bru
tális rendszere alatt nyögő értelmiségiek és középbirtokosok vigasztalan tengődését 
mutatja be.

Műkedvelő együttes számára tagadhatatlanul nagy feladat ennek a színműnek a 
felvállalása, de a Népkör gárdájának volt önbizalma és volt jó néhány tehetséges szín
játszója is.

A darabot Sántha Sándor rendezte. Az ő irányítása alatt sok nehézséggel meg
birkóztak a műkedvelők. Jó néhány jelenetben érezni lehetett Csehov lélekbemarkoló 
művészi erejét, s a századvégi orosz levegő különös fülledtségét.

Hogy értékelhessük az együttes komoly munkáját, külön-külön kell foglalkoz
nunk az egyes szereplőkkel. Ványa bácsit Szabó János jelenítette meg. Nem minden
napi jelenség volt ez a természetes emberi hang és gesztus, amelyet a darab nagy ré
szében Ványa bácsi megszemélyesítőjétől hallottunk és láttunk (megjegyezzük: Szabó 
János később a Népszínház tagja lett). Lejkó Béla játszotta a falusi orvost. Ez a tehetsé
ges amatőr színjátszó ebben a szerepében kissé színtelen és fásult volt. Martinz Karola 
mértéktartással mozgott a tőle idegen szerepben - a tanár feleségét játszotta - és igye
kezett jól beilleszkedni az együttes játékába. Szeberjakov szerepében Dusán Subotički 
is elfogadható alakítást nyújtott. Sántha Sándorné Ványa bácsi anyját játszva egysze
rű és közvetlen volt, de kissé fiatalos küllemű. Ugyancsak fiatalos volt Ikotits Etelka, 
a különben jól értelmezett dada szerepében. Szántó Imre Taleginja bizonytalannak 
mutatkozott. Virág Jánosné maszkja túl időssé tette az arcát. A helyenként átéléssel 
játszott Szonja alakjában a darab végén nagyon furcsa, beteges révület szállottá meg,
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s ez megtörte az addig pontos, realisztikus vonalvezetést. Pálinkás Ferenc a munkás 
epizódszerében erőteljesebb is lehetett volna.

A díszleteket Kovács Sztrikó Zoltán készítette. Jól kihasználta a színpad térségét és 
találóan érzékeltette a darab hangulatát.

Március 2-án a Népkör újjászervezett, igen szépen felfejlődött énekkara adott 
hangot magáról. Topiák István karnagy vezetésével rendszeres munka folyik. A be
mutatkozó hangverseny alkalmával már negyvennyolc tevékeny és lelkes taggal ren
delkezett.

Bartók és Kodály népdalgyűjteményéből, valamint a Bánk bán operából adtak elő 
énekszámokat. Zenekari kísérettel énekelték Dunajevszkij: Drága föld című indulóját, 
valamint az Acélbrigád spanyol dalt. A közönség nagy tapssal jutalmazta törekvéseiket.

Az április 5-ei Mesedélután műsorán a Tündérfésű, a Turgócz Jóska és a Csizma 
című egyfelvonásos gyermekdarabok kerültek színre Lévayné Alacker Anna rendezé
sében. A gyermeksereg hálás tapssal jutalmazta a szereplőket.

A palicsi alosztály április 6-án jól sikerült Petőfi estet rendezett. A műsor előtt 
Malagurszki Péter elnök tartott bevezetőt, majd a helybeli fiatal táncosok magyar tán
cokat mutattak be. Ezután Petőfi a bíróság előtt című jelenetet játszották el a műkedve
lők, majd a Szabadsághoz című verset mondta el az egyik fiatal szavaló. Végül palotás 
táncot lejtettek a táncosok.

A műsorvezető tisztét nagyon ügyesen látta el Szobonya Péter. Erdélyi Dénes és 
zenekara is helyt állt. A táncokat a Jakobovics házaspár tanította be.

A szovjet zenei életről tartott magas színvonalú előadást április 9-én S. Révai Gab
riella, a Zeneiskola tanárnője. Marko Stokanovič orosz zeneszerzők műveit szólaltatta 
meg Pataki Cora zongorakíséretében. Rigó József és Rácz János, ugyancsak a Zeneis
kola előadói egészítették ki a műsort.

Damjanovné Sári A magyar népiélek a népköltészetben címmel április 23-án adott 
kitűnő rajzot a népköltészet egyes szakaszairól és műfajairól. Alapos felkészültségről 
tanúskodó, szép előadásban volt része a megjelenteknek, és örömmel jegyezhették fel 
a krónikások, hogy városunkban egyre nagyobb az érdeklődés a népművészet iránt.

A dalárda április 26-án nagyszabású Magyar dalestet rendezett Cservenák Ferenc 
karnagy vezetésével. Ez a dalest az egyik legsikeresebb műsora volt a dalárdának. Fel
lépett Ulreich Inke zongoraművésznő és Németh Rudolf, a Magyar Népszínház éne
kese, aki a János vitéz néhány dalát adta elő. Cimbalom- és hárfaszólót is hallhattunk, 
majd néhány magánszámot és végül a vegyes kart.

Darwinizmus és Micsurin címmel Müller Gyula gimnáziumi tanár április 29-én 
tartott előadást. A közönség számából ítélve, leszögezhetjük egyre nagyobb látoga
tottsága van az ismeretterjesztő és népszerű tudományos előadásoknak.

Május 3-án, a noszai alosztály megalakulása alkalmával a kör néhány színjátszója 
is fellépett. Martinz Karola Petőfi Sándor és Gyökös Endre verseit szavalta, majd Haj
nal Aranka Móricz Zsigmond Hét krajcár; Palusek Béla pedig Tamási Áron Virágve
szedelem című elbeszélését olvasta fel.

Május 7-én tartották meg Lukács Gyula, Csépe Imre és Markovics Medres János 
helybeli írók szerzői estjét a kultúrbizottság rendezésében. Az esten a Népszínház tag
jai is közreműködtek.
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Dr. Bárány János május 28-án tartott a legyek kártékony és fertőző tevékenységé
ről, valamint kipusztításukról nagyon hasznos, ismeretterjesztő előadást.

November 30-án díszelőadást tartott az egyesület. Ezen a napon ünnepelték Szig
ligeti Ede Liliomfi című darabjának századik esztendejét, valamint Hirschler Ferenc
nek, a darab rendezőjének és főszereplőjének harminc éves jubileumát a műkedvelői 
pályán.

A darabot a Népkör legjobb műkedvelőinek előadásában hozták színre, az alábbi 
szereposztásban:

Szilvái tanár..............  Sutus Sándor Mariska..............  Virág Irén
Liliomfi......................  Hirschler Ferenc Camilla..............  Berkovics Olga
Szellemű....................  Novákovics János Erzsi....................  Nagy Rózsa
Gyuri.........................  Ruzmann István Kányái................  Virág János
Schwartz....................  Magosi Károly Adolf...................  Hornok György

A zenekart betanította és vezényelt: Bermel Miklós. A díszleteket Kovács Sztrikó Zol
tán tervezte.

1950

A Népkör január 28-án új és jelentős bemutatóval gazdagodott. Miroslav Krleža, a 
neves horvát író Haláltusa (Agonija) című drámáját először vitte színre magyar nyel
ven. Ezzel az előadással komoly kultúrfeladatot valósított meg.

A neves horvát író műve, súlyánál fogva nem kívánkozik ugyan műkedvelő szín
padra, de a Népkör színjátszó együttese már olyan fejlődési fokra emelkedett, amely 
lehetővé tette a darab műsorra tűzését.

Ebben a művében a szerző kérlelhetetlen kritikával és mély analízissel mutatja 
be egy halálra ítélt társadalom - ebben az esetben a zágrábi plutokrata polgári réteg
- letörését, s egyben a „glembayizmusnak”, ennek a beteg és korhadt jelenségnek a 
halálos vergődését.

A Herceg János kitűnő fordításában megírt szöveget alapos tanulmányozással 
igyekeztek elsajátítani a darab szereplői, akik Garay Bélával, a Népszínház rendezőjé
vel vitték sikerre a darabot.

A szereplők közül elsőnek kell megemlíteni Hirschler Ferencet, Lenbach ezredes 
megszemélyesítőjét, aki szívvel-lélekkel játszott. Tökéletesen megformálta az anya
gilag lezüllött, civil ruhába kényszerült katonatisztet. Barsai Ilona Laurát, Lenbach 
feleségét játszotta. A nehéz és fárasztó szerepet végig biztosan uralta, és a második 
felvonásban a darab lendítő kereke volt. A csábító ügyvédet, dr. Krizovecet Gellér Ti
bor vitte színpadra nagy igyekezettel és tehetségesen. Virágné Zita élethűen domborí
totta ki Madlen Petrovnát, az orosz emigráns asszonyt. Szántó Katalin szobalányként, 
Magosi Károly pedig koldusként csillantotta fel művészi adottságait.

A pazarul berendezett színpadot Kovács Sztrikó Zoltán tervezte. A díszlet festését 
Égető Sándor végezte el művészien.

Április 2-án Tavaszi est címmel vidám műsort adott a Népkör, amelyben a színját
szókon kívül nagy sikerrel szerepeltek az énekesek és a táncosok is.

Április 3-án Kosta Trifkovič, a múlt század jelentős vajdasági írójának A tanfelü
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gyelő című énekes vígjátékát mutatták be - magyar nyelven először. Az egyfelvonásos 
darabot Gajdos Tibor fordította, míg a rendezést Hirschler Ferenc vállalta.

A darab szereposztása a következő volt:
Popovič tanfelügyelő.... Erdélyi István Saveta, a lányuk.... Ikotics Eta
Petrovič falusi tanító.... Virág János Stanko...................  Boros Béla
Kata, a felesége.............  Valihora Ilona Pisarevič...............  Sipos Sándor
A sikeres egyfelvonásos után a Népkör népművészeti csoportja népszokásokat, 

népi játékokat és -táncokat mutatott be.
Ezután került színre Kisfaludy Károly egyfelvonásosa, A vígjáték, amelyet Gajdos 

Tibor dolgozott át és Sutus Sándor rendezett. A vidám darab szereplői voltak: Magosi 
Károly, Ruzman István, Ikotits Eta, Virágné Irén, Hornok György, Gulyás Erzsébet és 
Manga István.

A fiatal színjátszók alosztálya augusztus 19-én Vidám estet rendezett, amelynek 
keretében versek, villámtréfák, táncok és egyfelvonásosok kerültek színre. A népes 
szereplőgárdából kitűnt Sutus Sándor és Bátori Kató, akik alakításukkal nagy sikert 
arattak.

A Népkör vezetősége látta, hogy a színházi munka kissé lanyhult, ezért az idény 
előtt megvitatták a helyzetet. Belátták, hogy azzal nincs megoldva a szabadkai mű
kedvelés helyzete, hogy ha az együttes a betanult darabokkal csupán vidéken vendég
szerepei. A helybeli közönség is igényli az előadásokat. Ezen az értekezleten megala
kult egy héttagú tanács, azzal a feladattal, hogy minden két hétben leüljön a színjátszó 
csoporttal és megtárgyalják a felmerülő problémákat, valamint azokra megoldást 
találjanak.

Már ezen az ülésen elhatározták, hogy műsorra tűzik Jovan Sterija Popović, klasz- 
szikus szerb drámaíró szellemes és aktuális vígjátékát, a Felfuvalkodott tökfejet.

A nyár folyamán a kisgyermekek közkedvelt és szeretett Anna nénije elhatározta, 
hogy újra kezébe veszi a gyermekelőadások irányítását. így is történt. Kiosztotta a 
Hófehérke és a hét törpe című mesejáték szerepeit, és mintegy álló gyermek szorgal
masan látogatta a próbákat. Anna néni fáradhatatlanul foglalkozott velük, leszoktatta 
őket arról, hogy a súgólyukat lessék, és egyéb rossz szokásaikról is, amelyek elvonták 
a figyelmüket a játékról. És végre elérkezett szeptember 7-e, a bemutató napja. A nagy 
színpadon mozgó kis emberkék komoly tehetségről tettek tanulságot. Játékával leg
jobban kitűnt Bátori Kató, Manga Teréz, Vér Ilonka, Kapiszta Ferenc, ifj. Szabó István, 
ifj. Lévay Endre. A mesejáték olyan nagy sikert aratott a kis nézők körében, hogy több
ször is meg kellett ismételni, és mindenkor zsúfolt ház tapsolt a színészeknek.

Évadnyitó előadásként szeptember 16-án mutatták be Jovan Sterija Popović há
rom felvonásos vígjátékát, A felfuvalkodott tökfejet, amelyet Lázár István fordított 
magyarra, rendezését Deutsch József, a Népkör színjátszóinak „old man”-je vállalta el.

A darab szereposztása:
Fema, a gazdag papucsos özvegye............ D. Szellő Maca
Evica, a leánya............................................  Deutsch Judit
Mitar, Fema bátyja...................................... Manga István
Ančica, szolgáló.........................................  Nagy Rózsa
Jovan, papucsos inas.................................. Erdélyi László
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Sára, tányérnyaló Femánál............................  Martinz Karola
Ružičić Svetozar.................................................  Sutus Sándor
Vaso................................................................  Hornok György
Az 1830-as esztendőkben játszódó darabot a Népkör igen szépen feédolgozta, a 

színjátszók lelkes játéka magával ragadta a magyar közönséget, amely sokat tapsolt az 
ügyes szereplőknek.

Október 18-án ismét Műsoros estre került a sor, amelyben a színjátszó csoport
tagjai nagy számban vettek részt. De nemcsak a színjátszók, hanem a népművészeti
csoport is fellépett, és magyar táncaikkal zajos sikert arattak. Közreműködött Csépe 
Imre, szabadkai magyar költő is, aki verseiből szavalt.

Október 26-án Nótaest volt, amelyben az Újvidéki Rádió énekesei, Katona Erika 
és Füstös Katica léptek fel. A Népkör tagjai közül Majorics Erzsébet és Salamon József, 
míg a Népszínházból Bodrogi Lajos énekelt néhány szép magyar népdalt.

Az észak-bácskai magyar írók december 1-jén léptek a szabadkai közönség elé és 
tartottak magas színvonalú Irodalmi estet Herceg János, a Szerbiai írószövetség tagja 
beszélt a magyar irodalom fejlődéséről, majd Hatala Zoltán és Szekula András költemé
nyeiket olvasták fel. Laták István, Borús Erzsébet, Csépe Imre, Urbán János és Borbély 
János két-két költeményt adtak elő. Ezután Herceg János és Brindza Károly elbeszélése
iket olvasták fel. Bodrogi Lajos és Katona Erika énekszámokkal közreműködtek.

A népegyetemi előadások keretében december 7-én Urbán János, a Magyar Szó 
munkatársa tartott előadást Az állam az átmeneti időszakban címmel.

December 10-én a Zenélő óra című mesejáték előadása hozott sikert a kis műked
velőknek, akik nagy igyekezettel és szorgalommal tanulták be Lévayné irányításával 
az előadást. Az eredmény: sok taps, virág, egyszóval nagy siker!

1951

Február 11-én a szerda esti népegyetemi előadás keretében Kuti Gyula beszélt A 
szerbiai népszkupstina választásairól A figyelemre méltó előadás után az egyesület 
színjátszói színes műsorral szórakoztatták az egybegyűlteket.

Az Újvidéki Rádió énekeseinek bevonásával február 21-én Kívánsághangversenyt 
tartottak, amelyben közreműködtek: Füstös Katica, Milykovics Olga, Platz Rózsa, 
Sefosics Mici, Németh Rudolf, Bodrogi Lajos, Koncz Mihály és Silák István. A nagy
szerűen összeállított műsor telt ház előtt folyt le, és a közönség lelkesen tapsolta meg 
az énekeseket.

A színjátszó csoport ősbemutatóra készülődött. Március 24-én bemutatták a Sár
ga rózsa című népszínművet, amelyet Jókai Mór regénye nyomán Toldy György, a 
Népkör színjátszó osztályának tagja dolgozott át színpadra, mégpedig igen sikeresen, 
megőrizve a mű minden eredeti szépségét.

A színjátszók alapos munkával majd öt hónapig készültek a bemutatóra, a komoly 
fáradozásuknak meg is lett az eredménye: színvonalas előadást nyújtottak a közön
ségnek.

A szereplők szép, tiszta kiejtéssel, valamint az énekszámok pontos tolmácsolásá
val járultak hozzá a komoly sikerhez. Ebben elsősorban Nagy Rózsa és Martinz Ka
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róla jártak az élen. A gazdag polgárt Sípos Sándor személyesítette meg tehetségesen, 
de jó alakítást nyújtott Lejkó Béla, a csikósbojtár, valamint Hornok György a gulyás 
szerepében. A számadó gulyást Ruzmann István játszotta a gyakorlott műkedvelő 
biztonságával, az öreg számadó csikóst pedig Manka István.

A juhászok - Kucsmik Béla és Kiliánovics Gyula - főleg juhásztáncukért kaptak 
nyíltszíni tapsot. Marci taligásfiú szerepét Erdélyi László, a lódoktort Magosi Károly, 
a vizsgálóbírót Erdélyi István, a jegyzőt pedig Hegedűs György vitte színre. Huszár 
András és Rác Károly pandúrszerepben léptek a közönség elé.

A zenekart Búzás János vezette szakszerűen, aki a színműbe Kodály- és Bartók- 
gyűjtésű dalokat is beszőtt. Az énekeket Barsy Ilona, a táncokat Szabó Lajosné tanítot
ta be. A jelmezeket Nagy Rózsa készítette, a díszleteket Magyari Domonkos tervezte 
és festette.

A Magyar Népkör úttörő színháza, amelyet Lévay Endréné vezetett, igen komoly 
munkához láttak. Belekezdtek a Hófehérke és a hét törpe mesejáték próbáiba. A darab 
előkészítése körülbelül ötven próbát igényelt, de becsületükre legyen mondva, vala
mennyien kitűnően tudták szerepeiket, és így könnyebben megjegyezhették az utasí
tásokat, amit a fáradtságot nem ismerő rendezőjük, Anna néni adott nekik. A kedves 
mesejáték igen szép és jó előadásban került a termet zsúfolásig megtöltő fiatalok elé, 
akik hálásan tapsolták meg mind a szereplőket, mind pedig a népszerű Anna nénit. 
Az előadást 1951. április 7-én délután 3 órai kezdettel mutatták be.

Az Ifjúsági Alosztály április 8-án Belgrádba utazott. Ezen a napon alakult meg a 
Belgrádi Magyar Kultúregyesület. Az ünnepi alakuló gyűlés után a Népkör fiataljai 
előadást adtak, amelyben szavalatok, ének- és táncszámok, valamint egyfelvonásosok 
szerepeltek, és ezzel is gazdagították a fővárosban megalakult egyesület programját. A 
belgrádi magyarok hálásan tapsolták meg a Népkör előadóit.

Április 28-án hatalmas tömeg gyűlt össze a nagy színházteremben a Nótaestre, 
amelyen részt vettek az Újvidéki Rádió népszerű énekesei, valamint a Népkör tagjai is.

Nagy volt a színjátszók öröme! Ugyanis a vajdasági magyar műkedvelő együttesek 
és amatőrszínházak versenyén a bírálóbizottság a Népkör együttesének az előadását 
ítélte legjobbnak. A kitüntetett előadás a Jókai Mór regényéből dramatizált Sárga ró
zsa című színmű volt. A bizottság értékelése szerint a szereplők a játék folyamán el
mélyültek szerepeikben, látszott, hogy komolyan készültek az előadásra. Különösen 
a mellékszereplők pontos betanításában látszott meg ez a gondosság, mert legtöbb 
esetben épp a lenézett „kis szerepek” szokták elrontani az előadást.

Május 4-én Irodalom és politika a XIX. században címmel Balász Piri Aladár gim
náziumi tanár tartott előadást a XIX. század első felének politikai és irodalmi életéről. 
Ugyanezzel a témával, de a XIX. század második felének irodalmi és politikai helyzeté
vel május 30-án foglalkozott az illusztris előadó.

Május 12-én Irodalmi estre gyűltek össze a helybeli magyarok. Ez alkalommal az 
újvidéki és a szabadkai írók tartottak „seregszemlét”.

Az augusztus 29-ei Operett esten fellépett Petz Marika és Szalma Rózsi, a szabad
kai Népszínház tagjai, valamint Németh Rudolf a szabadkai operarészleg művésze. 
Műsoron Kacsóh Pongrác-, Schubert-, Strauss- és Lehár-dalok szerepeltek. Zongorán 
kísért Búzás János, a színház korrepetitora, konferált Kunyi Mihály.
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Szabó Miklós, a városi népbizottság alelnöke szeptember 5-én az Időszerű politi
kai kérdésekről tartott előadást.

Az október 5-én kezdődő gyermekhét keretében Műsoros előadással rukkolt ki a 
Népkör.

A Népkörben, különösen a nyári hónapokban pangott a kultúrélet. Az őszi idény 
kezdete előtt a vezetőség összeült, hogy megbeszélje a műsortervet és a kivitelezéssel 
járó problémákat. Ügyeltek a terv összeállításánál, nehogy az együttes erejét meghala
dó darab kerüljön a repertoárba, viszont arra is vigyáztak, hogy a darabok alkalmasak 
legyenek a közönség ízlésének csiszolására.

Sokan szóltak arról, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a körülményt 
sem, hogy a mai ifjúság érdeklődését a sport és az amerikai filmek kötik le, valamint 
a slágerdivat is már más irányba halad, ezért nagyjából csak azoknak a daraboknak 
lehet sikerük, amelyeket az idősebb nemzedék ismer. Ügy döntöttek, hogy a könnyebb 
fajsúlyú, szórakoztató színdarabokat tűzik műsorra, azzal a záradékkal, hogy ettől a 
Népkör munkája semmiképp sem süllyedhet alacsony színvonalra. Lépésről-lépésre 
kell visszaédesgetni a fiatalokat az előadásokra, illetve megszerettetni velük a szín
játszást.

Egyenlőre úgy döntöttek, hogy legközelebb Tóth Ede híres népszínművét, a Fa
lurosszát tűzik műsorra. Természetesen hangsúlyozták, hogy ennek az előadásnak 
olyannak kell lennie, hogy a Népkör megtarthassa vele hírnevét mind Szabadkán, 
mind pedig Vajdaság szerte.

A darab rendezésére Sántha Sándort, a Népszínház tagját szerződtették. A szerep- 
osztásba igyekeztek a már tapasztalt, régi műkedvelők mellett sok fiatalt is bevonni. A 
darabot alapos próbákkal el is készítették. Az előadást 1951. november 19-én mutatták be.

December 27-én szerény keretek között pergett le a Népkör ünnepi közgyűlése. 
Zajtalanul, csendben ünnepelték meg a Népkör színjátszásának harmincadik (?!) év
fordulóját. Ez az évforduló igencsak megkérdőjelezhető! Bizonyára az akkori vezetők 
nem néztek utána pontosan a dátumnak, mert a Népkörben - ennek a könyvnek a 
tanúsága szerint is - már 1919-ben megalakult a színjátszó csoport. De ne vegyük 
tragikusnak tévedésüket, hiszen azok, akik a felszabadulás után átvették a zászlót a 
régiektől és folytatták a műkedvelést, megérdemelték ezt a kis ünneplést, ezt a meg
emlékezést.

A közgyűlésen Balla László alelnök meleg szavakkal emlékezett meg azokról, 
akik az utóbbi években a műkedvelő társulat tagjaiként sokat tettek az egyesület ér
dekében. Sutus Sándorral, az akkori rendezővel az élen harmincan kaptak szerény 
kitüntetést a Népkör vezetőségétől. December 31-e a szokásos Szilveszteri vidám esttel 
múlt el. Az egyfelvonásos bohózatokból, vígjátékokból és különféle magánszámokból 
összeállított műsort Sántha Sándor rendezte. Vége-hossza nem volt a kacagásnak, és 
a zsúfolt terem közönsége a legjobb hangulatban köszöntötte az új, 1952-es esztendőt. 
A műsorban egy Karinthy-vígjáték, egy dramatizált Tömörkény-novella, valamint 
Török Rezső egyfelvonásosa, a Viaszkvirág és Nóti Károly Bözsike rendet csinál című 
kis jelenete szerepelt. Mi tagadás, a műsor lehetett volna színvonalasabb is, mert az 
új idők megkövetelték, hogy a függöny előtt és a függöny mögött is helyet kapjon az 
irodalom és a művészi igény.
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A Népkör célja mindig az volt, hogy társadalomnevelő kultúrmunkája ne csak 
az egyesület nevében szerepeljen, ne csak egy ünnepi esten tartson, hanem ez a tevé
kenysége esztendőkön át töltse be az egyesület életét; váljon tartalmává és cselekvő 
munkájává a hétköznapoknak is. Ez a feladat lebegett a vezetőség szeme előtt, amikor 
újra beindította a szerda esti kultúrműsorokat.

Az elsőre január 4-én került sor. Lévay Endre Petőfi koráról beszélt. Rövid előadá
sában foglalkozott a költő életével, munkásságával, ismertette azokat az eszmei és po
litikai körülményeket, amelyek legfőbb jellemzői voltak annak a kornak, és amelyek 
egyben meghatározták Petőfi-költészetét is.

Az előadás keretében hat Petőfi költemény hangzott Kiss Sándor, Martinz Karola 
és Erdélyi László tolmácsolásában.

Január 12-én Balázs Piri Aladár főgimnáziumi tanár tartott előadást A magyar 
nyelv fejlődéséről. Az előadót melegen ünnepelte a közönség.

A január 20-ai Szóljatok kis levelek című rendezvény a népszerű dallamokat él
tette. Olyan volt a műsor, mint egy tavaszi virágcsokor. Új volt ez az est, valami más, 
mint az eddigi nótaesték, amelyeken sokszor csak a régi, elcsépelt dalokat hallhatta a 
közönség.

Fiatal énekesek léptek közönsége elé, köztük elsőként Sántha Puszta Lajos, aki me
leg tenorjával ragadtatta el a közönséget, majd Bauer Attila lépett a lámpák elé, aki 
már érett énekesnek számított. Az est egyetlen női szereplője, Szalma Rózsi meglepő
en szép dikcióval adta elő számait. Schubert örökszép dalát, a Szóljatok, kis leveleket, 
valamint Tosca imáját hallhattuk tőle. Németh Rudolf, a kitűnő baritonista -  aki va
lamikor a Népkör falai közül indult, és a Vajdasági Népszínház Operaegyüttesének 
elismert tagjává küzdötte fel magát -, Schubert- és Verdi-dalokkal lepte meg a közön
séget. Bodrogi Lajos Mendelssohn- és Schubert- dalokat énekelt mély átéléssel.

Az énekeseket Siflis Irma, a kiváló énekpedagógus tanította be és a műsor össze
állításában is érezhető volt szakavatottsága. Az egyes számokat V. Dormann Manci 
kísérte zongorán, míg az összekötő szöveget Sutus Sándor mondta.

A Népkör színjátszó és népművelési alosztályának rendezésében február 23-án 
tartották meg Deutsch József, az egyesület fáradhatatlan tagjának harmincöt éves 
műkedvelői jubileumát. A rendező erre az alkalomra színes és változatos programot 
állított össze. A műsorban az ünnepelten kívül szerepet vállaltak régi munkatársai: 
Garay Béla, a Népszínház Állam-díjas rendezője, Raczkó Ilonka, Németh Rudolf, 
Sántha Sándor, Mamuzsich István, Pálfi Margit, Balázs Janka, Balázs István, Sz. Cseh 
Mária, Szabó István, Szilágyi László, Forgách József, Barátkai Márta. Az epilógust a 
Népkör színjátszóinak kedvence: Martinz Karola mondta el.

Március 2-án, vasárnap este a Népkör Kívánsághangversenyt rendezett, amelynek 
műsorában felléptek: Füstös Katica, Platz Rózsi, Jandek Jolán, Koncz Mihály, Németh 
Rudolf és Bodrogi Lajos. A slágerek és magyar nóták nagy sikert arattak.

Lévayné A. Anna, a fáradhatatlan gyermekbarát, kis szereplőivel heteken keresz
tül szorgalmasan gyakorolta a Hófehérke és a hét törpe című mesejáték egy újabb vál
tozatát és ezzel a darabbal nyitotta meg a gyermekelőadások évadját április 2-án. Ez a
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siker újabb bemutató előkészítésére buzdította fel a Népkör gyermekszínészeit. Csak
hamar megkezdték a Hamupipőke próbáit, ugyancsak Lévayné rendezésében.

Az április 18-ai kultúrest keretében Kuti Gyula lépett fel, aki a helybeli Népbizott
ság iparügyi osztályának megbízottja volt. Előadásának témájaként A társadalmi terv 
szerepelt.

Május 1-jén zajlott a nagyszabású Májusi est. A kitűnő énekszámokból és alkalmi 
költeményekből összeállított műsorral ünnepelték meg a Népkör műkedvelői a dolgo
zók nagy ünnepét.

Vaszary János zenés vígjátékával, a Mókussal vett részt május 16-án a Népkör gárdá
ja a vajdasági amatőrszínházak szemléjén, ahol sikert értek el.

Június 7-én Vidám estet tartottak, amelyen nemcsak a Népkör színjátszói, hanem 
a Proleter és a Bratstvo-jedinstvo kultúregyesületek szereplői is felléptek. A kétnyelvű 
műsoron egyfelvonásosok, villámtréfák, szerb és magyar ének- és táncszámok kerültek 
színre. Az együttes szereplés bizonyítéka volt annak, hogy a testvériség szellemisége 
a kultúrán belül is megvalósítható. A közönség jót mulatott és kitűnően szórakozott.

Másnap, 8-án ugyancsak a fenti egyesületek tagjaiból alakult színjátszó csoport 
adott Népi tánc- és dalestet. 12-én újabb ráadás - más műsorral, de a már említett sze
replőkkel. Ebben az előadásban részt vettek még az ipari tanulók, valamint az úttörők 
is, akik népművészeti számokkal és kitűnő mókákkal vidám szórakozást nyújtottak.

Június 10-én Vidám estet adtak a Népkör és a Proleter kultúrkör műkedvelői. A 
közönség szívesen látogatta ezeket a vegyes műsorokat, hiszen maguk a fiatalok is ke
veredtek már, magyar fiúk szerb vagy bunyevác lányoknak udvaroltak, és fordítva. A 
nemzetiség immár nem volt akadály, ha szerelemről, boldogságról volt szó. Nem egy 
esetben végződött az együttes szereplés házassággal.

Június 14-én a színi együttes előadta Vitéz Miklós Özv. Varga Ábrisné című egyfel- 
vonásos színművét, amely mellett több vidám jelenetet és magánszámot is beiktattak a 
műsorba. Ezzel az összeállítással az együttes bejárta a városkörnyéki településeket, és 
mindenütt nagy sikert arattak.

Az őszi idényben megélénkült a színházi élet. A Népkörben az új tervekről és mű
sorokról folyt kimerítő vita. Ezek a tervek papíron már meg is voltak, sőt már a szöveg
könyvek is ott lapultak valamelyik rendező íróasztalán. Mi készül? -kérdezték egyre 
többen. A műkedvelők türelmetlenül várták a vezetőség döntését, míg a színpadon ko- 
pácsolás zaja hallatszott: javították a díszleteket. Amerre csak nézett valaki, mindenütt 
serény munka folyt. A vezetők jól tudták, a siker reménye nemcsak a műkedvelőket 
buzdítja kitartásra. Mindenki érezte, hogy a közönség nem lesz hálátlan az elkövetkező 
idényben, és ha a darabokat jól választják meg, a bemutatók telt házakkal mennek, a telt 
házak pedig sok-sok tapsot hoznak.

A november 12-ei irodalmi esten B. Szabó György tartott beszámolót a vajdasági 
irodalomról. A műsorban részt vettek: Majtényi Mihály, Fehér Ferenc, Herceg János, 
Csépe Imre, Zákány Antal, Laták István, Urbán János, Kvazimodó Braun István és Lu
kács Gyula. Az összekötő szöveget Juhász Géza mondta.

Boldogan gondoltak a szereplők arra, hogy mire az első bemutatóra felgördül a Nép
kör bordó bársony függönye, a zsúfolt nézőtérről ezernyi szempár meleg tekintete fo
gadja majd az áldozatos munkával elkészült darabot és a szereplőket...
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így is történt. Vukovich Béla rendező 1952. november 18-án indította el Zilahy 
Lajos: Pelikán című darabjának próbáit. Mindenki tudta, hogy a színészi alosztály 
célja fiatal erők toborzása és foglalkoztatása. Utánpótlást pedig csakis azokból lehet 
nevelni, akik szeretik a színjátszást. Az ilyen egyfelvonásos darab bemutatóját ezért 
erőpróbának is lehet nevezni, és a szereplők teljesítményét is úgy kellett értékelni.

A Magyar Szó 1952. november 25-ei számában így írt a Pelikán előadásáról: 
„Vukovich Béla meglehetősen nehéz munkára vállalkozott, amikor fiatal erőkkel 

éppen Zilahy nem könnyű drámáját vette műsorra. Több gondot kellett fordítania 
a szereplők beállítására, mint a dráma mondanivalójának érvényesítésére. Nehézzé 
tette a rendező feladatát a szereplők gyakorlatlansága, mert egy-egy jelenet mozgal
masabban, tömörebben élt a rendező képzeletében, mint ahogy a színpadon történt. 
De ennek dacára dicséret illeti a fiatal rendezőt és hihető, hogy munkája során több 
gyakorlattal fog rendelkezni és felszínre hozza elképzeléseit.

A szereplőkről szólva meg kell említeni Kiss Sándort, aki a férfi főszerepben 
elejétől végig a színpadon volt, ezenkívül ki kell emelni Kranzpiller Annát és Liszy 
Pált. Játékuk megragadta a közönség figyelmét. Komoly igyekezettel szerepeltek még: 
Szöllősy V. László, Vojnics Gyula, Kabai András, Kuktin Mihály, Kucsmik Béla, Hu
szár András, Deutsch Zsuzsa, Szalma József és Szuszmann Mihály”.

A Népkör Gyermekszínháza hosszas előkészület után november 30-án délután 
tartotta meg idénynyitó előadását. Ez volt az első bemutató, de már tervbe volt véve 
egy második is. Sőt annak a próbái is folytak már. A megnyitó előadás műsorán Lévay 
Endre fordításában Mladen Sirola Három kislány című zenés-énekes színpadi mese
játéka került színre Lévayné A. Anna rendezésében. Az egyesület vezetősége gondos
kodott arról, hogy a darab minél fényesebb, látványosabb kiállításban kerüljön a kis 
színházlátogatók elé. A darabnak igen nagy sikere volt.

Hosszú várakozás után a Népkör színi együttese újra megnyitotta kapuit. Erről a 
Hét Nap 1952. december 21-ei számában így emlékezik meg a lap munkatársa:

„Szép kezdés volt Molnár Ferenc Pál utcai fiúk című színművének december 21-ei 
előadása, és erről a megnyitóról annál is inkább szépet kell mondani, mert egy olyan 
darabbal kezdték meg az idényt, amelyet eddig egy műkedvelő színpadon sem ját
szottak Jugoszláviában. Merész vállalkozással fiatal erőket léptetett fel az egyesület 
vezetősége, méghozzá eredeti bemutatóval. Méltán nevezhető eredeti bemutató’-nak 
is, mert Quasimodo-Braun István munkájáról nem szabad azt állítani, hogy csupán 
dramatizálás. Az epikának drámai tömörítése mellett átdolgozást is alkalmazott, és 
ezzel eredeti vonások beszövésével gazdagította a darabot.

Az egyesület vezetősége a darab rendezésére Garay Bélát, a szabadkai Népszínház 
rendezőjét kérte fel, aki ezzel a vállalkozásával nehéz feladat előtt állott. Olyan fiatal 
műkedvelőkkel kellett megvalósítania a darabot, akik közül legtöbbnek ez volt az első 
színpadi szereplése. Alapos, kitartó munka kellett ahhoz, hogy a darab jó előadásba 
kerüljön színre. Ez a törekvés annyi eredménnyel járt, amennyi színpadi készséggel a 
szereplő diákok rendelkeztek.

A szereplők közül első helyen Martinz Karolát kell megemlíteni, aki mögött már 
több éves amatőr gyakorlat volt, és aki aprólékosan kidolgozott előadást nyújtott az 
Anya szerepében. A másik gyakorlott szereplő a Nemecseket alakító Deutsch Judit,
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akire bátran rá lehet mondani, hogy tehetséges. Alakítása több volt mint a mi színpa
dainkon megszokott dicsérő jelzőkkel kitüntetett műkedvelői munka.

Nehéz lenne sorra venni és egyenként értékelni a többi, huszonkét szereplő alakí
tását, így csoportosan jegyezzük meg, hogy komoly igyekezettel és dicséretes szorga
lommal vették ki részüket a sikerből. Mindegyik jól megállta a helyét abban a szerep
ben, amelyet a rendezőtől kapott.

Vidákovics Oszkár, Rudics Béla, Monyák Lajos, Ivkovics Lajos, Matisa Péter, 
Szémi József, Borsos László, Farkas Lajos, Major Sándor, Tóth Ede, Topiák István, 
Mocsnek István, Sott Ferenc, Kálmán Ferenc, Mezei Antal, Dúlits Mihály, Mojzes 
Mihály, Paksi György, Fodor Tibor, Gyurcsevics Antal mind részesei a sikernek.

Nagyon helyénvaló ötlet volt a rendezőtől, az az elgondolás, hogy két különböző 
iskolából verbuválta a szereplőket. Ezek a diákok, - mint a valóságban is - a színpa
don is folytatták a nemes versengést. És minél lendületesebb, minél őszintébb volt a 
verseny, annál jobban sikerült az előadás.”

December 27-én este a fiatalok színészi csoportja - fiatal értelmiségiek és dolgozók 
egyaránt - a Népkör színpadán bemutatták Molnár Ferenc A doktor úr című három 
felvonásos vígjátékát. A darabot Kunyi Mihály rendezte. A szereplők közül különösen 
kiemelkedett Budanov Iván és Oszvald József, de a többiek is megérdemlik, hogy meg
örökítsük neveiket: Kunszabó József, Oszvald László, Vidlicska Ferenc, Kiss György, 
Horvát Jenő, Parti Julianna, Béla Maca, Alács Julianna, Kecskés Eta.

Aznap délután öt órai kezdettel Sinkó Ervin író tartott előadást Jugoszlávia harcá
nak politikai és kulturális jelentősége címmel, amelyet a megjelent társadalmi és politi
kai munkások, valamint a város polgársága érdeklődéssel hallgatott végig. Az előadás 
után a jelenlévők közül sokan kérdéseket tettek fel az előadónak, aki mindegyikre 
kimerítően válaszolt.

Az év a december 31-ei, szokásos szilveszteri Vidám műsorral zárult. A szórakoz
tató műsor tartalmát kitűnően összeválogatták. A nagy számban megjelent közönség 
kitűnő hangulatban mulatott a hajnali órákig.

1953

Már többször szóltunk arról, hogy a Magyar Népkör a múltban is fontos kultúr
intézmény volt. Jelentősége megmaradt az új rendszerben is. Az a nevelő szándékú 
kultúrmunka, amelyet a régi Jugoszláviában folytatott, később is érvényesült. A Nép
kör színjátszása iránymutató volt régebben is és ma is a vajdasági magyar műkedve
lők számára. A komoly színvonalú magyar műkedvelés otthona továbbra is a Népkör 
maradt, mert mind a vezetősége, mind pedig a műkedvelők tudatosan beilleszkedtek a 
demokratikus népnevelés tervszerű munkájába. Ennek a népnevelő munkának egyik 
fő célja az volt, hogy a szórakoztatáson túl irodalmilag értékes és haladó szellemű 
színdarabokat is bemutassanak az amatőrök színpadán. Ezt a feladatot a Népkör igye
kezett maradéktalanul megvalósítani az új társadalmi rendszerben. Persze ez nem 
ment könnyen - nem is álltak rendelkezésre megfelelő darabok -, azonban az évek 
során, lépésről lépésre sikerült ezt a hiányt pótolni, és a közönséget is megszoktatni 
arra, hogy az ilyen darabokat látogassa.
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Ezeket a célkitűzéseket szem előtt tartva határozott úgy a színészgárda, hogy ja
nuár 6-án bemutatják Fodor László Érettségi című vígjátékát Deutsch József rendezé
sében.

„Vidám, könnyű cselekményű darab, amely színházi nyelven mondva: sosem csal. 
Mindig megvan hozzá a közönség. A darabban egy diákcsíny, egy szerelmes levél 
bolygatja fel a leányiskola életét. A papírkosárból előkerülő levél, illetve egy gyerme
ki vallomás rántja le az emberek arcáról a leplet, hogy a maguk igazi valóságában 
megmutatkozzanak. A darab fő cselekménye ennyi, egy jottányival sem több és ha 
hozzátesszük, hogy alakjait a hétköznapi élet, a polgári világ szolgáltatja - reálisabbat 
nem is lehet várni.

Deutsch József érdeme, hogy az előadás egységes volt, a szereplőket jól összefogta, 
képei szemléltetőek voltak, alakjai pedig élő, hús-vér emberek.

A főbb szerepek régi, rutinos műkedvelők kezében voltak. így dr. Máthé Anna 
tanárnő szerepét Barsy Ilona alakította. ízig-vérig élő egyénné formálta dr. Máthé An
nát. Sutus Sándor dr. Kulcsár leányiskolái igazgató szerepét hatásosan és reális szín
padi megfogalmazásban adta. Horváth Kató VlII.b osztályú növendék Deutsch Judit 
alakításában a műkedvelői átlagon felül volt. Ugyanúgy a humanista, csupa szív ma
tematika tanár Bárányi Jenő megfogalmazásában sikeres volt. Kiss Sándor is jól sze
repelt, valamint D. Szellő Maca és Szöllősy V. László egészséges humorral formálták 
meg szerepeiket. Gyurcsics Erzsébet szép színpadi jelenség, alakítását élénk színekkel 
hozta a nézők elé. Egy pillanatra sem halványan, de a kisebb szereplők is: Huszár 
András, Deutsch Zsuzsa, Magosi Kálmán, Kuktin Mihály és Kumcsik Béla is a darab 
hangulatába illő alakításokkal járultak a sikerhez” - írta a Magyar Szó 1953. január
9-én megjelenő számában.

Február 4-én Jovan Jovanović Zmaj, a nagy jugoszláv költő születésének 120. év
fordulója alkalmából rendeztek nagyszabású Kultúrestet. Zmaj életét és munkásságát 
Toldy György ismertette, utána a Népkör színjátszói közül többen Zmaj-verseket sza
valtak.

Baráth Károly, a kerületi népbíróság bírája március 25-én Miért válunk? címmel 
tartott érdekes előadást. A nagyszámú közönség érdeklődéssel hallgatta az előadó fej
tegetéseit.

Népdal- és balladaest volt soron április 18-án. A bevezetőt Lévayné Alacker Anna 
tartotta, majd fölhangzott a gyermekkórus nyitánya. Ötven kislány énekelte el az 
örökszép Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt. És zengett a terem, a közönség velük 
dúdolta a dallamot, velük kacagott... Mert az előadás zsúfolt ház előtt zajlott le, bi
zonyságául annak, hogy a közönség szereti és megbecsüli a magyar népdalt.

A népdalok mellett két népballadát is hallhatott a közönség. A Görög Ilona a 
székely nép egyik legszebb alkotása, amelyet élményszerűen adott elő a tehetséges 
Martinz Karola, a Népkör színjátszó csoportjának tagja, a másik a mi vidékünk bal
ladája, a Vörös Márta. Baranyai ballada, amelyet Lévayné Alacker Anna adott elő te
hetségesen Búzás János zongorakíséretében.

A dalest utolsó száma a páros felelgetős volt Jandek Jolán és Vérségi József előadá
sában. Ezt a számot cigányzenekar kísérte művészien.
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Április 22-én Kun László mérnök a népművelődési alosztály rendezésében vetítés
sel egybekötött előadást tartott Hogyan szervezzük meg az üzemi tervezést? címmel. 
A különböző üzemek dolgozóiból összeverődött nagyszámú közönség érdeklődéssel 
hallgatta és nézte végig az előadást.

A színjátszók szorgalmasan készültek Branislav Nušić: A pénz nem minden című 
ismert vígjátékának bemutatójára. De lássuk, mit írt az április 23-án megtartott elő
adásról a Magyar Szó április 26-ai számában:

„Bár a fordítás csak megközelítőleg adta vissza Nušić humorát, mégis alkalmas 
volt arra, hogy a magyar közönség megismerje ezt a darabot. Jobb lett volna ugyan, ha 
jobb, irodalmibb fordításban mutatja be a színjátszó együttes, de így is sokat mulatott 
a közönség.

A rendezést ezúttal Lajčo Lendvai vendégművészre, a szabadkai horvát együttes 
rendezőjére bízta a vezetőség, aki érdemes munkát végzett, főleg azzal, hogy a szín
padi játékot a legapróbb részletekig kidolgozta. Fiatalok szerepeltek és Lendvai igye
kezett kihozni mindent, ami érték bennük, így ez előadás gördülékeny, élvezetes volt.

A legnagyobb szerep - Života Cvijović - Sipos Sándornak jutott, aki bár nehezen, 
de megbirkózott a sokoldalúságot igénylő szereppel. Mellette Kiss Sándor, Blagoje 
alakjában ugyancsak megközelítette a Nušić-alakot. A jó megjelenésű Kucsmik Béla 
most lépett először színpadra és bátran állíthatjuk, ígéret a színjátszás számára. így 
Gyurcsics Erzsi is, aki szép jelenség, tisztán ejti a szöveget, könnyedén mozog. De a 
többi szereplők is, így: Sipos Sándorné, Vukovich Béla, Deutsch József, Martinz Ka
rola és Kenyeres Anna. Kovács Editke, a hároméves kis művésznő’ is ügyes alakítást 
nyújtott.”

A népművelési alosztály előadássorozatában április 29-én dr. Műnk Arthur író és 
orvos tartott érdekfeszítő előadást Orvosi dolgok címmel. A népszerű és általánosan 
kedvelt orvost figyelemmel hallgatta a közönség.

Május 4-én Gábor Andor neves magyar humorista négy felvonásos komédiája, a Dol
lárpapa került bemutatásra Deutsch József, a Népkör veterán tagjának betanításában.

A szereplők közül a legjobb alakítást kétségtelenül Bárányi Jenő nyújtotta. Egy
szerű eszközökkel dolgozott, s úgy látszik, ő volt az egyetlen, aki alaposan átgondolta 
szerepét. A fiatalok közül Boros Béla emelkedett ki, aki dr. Szekeres Jenő ügyvédet 
játszotta. Érdekes és eredeti figura volt Vukovich Béla főispánja, hasonlóképpen Szűcs 
Piri csitri lányfigurája. A főispán gátlásokkal teli fiát Pertics László sajátos módon 
fogalmazta meg.

Gyenge játékot nyújtott Deutsch Zsuzsa, aki sem gesztusaival, sem dikciójával nem 
tudta megközelíteni a női főszerepet. Partnere Szöllősy V. László volt, akinek színpadi 
rutinja és játékkészsége sok kidolgozatlan jelenetet tett elfogadhatóvá a színen. A da
rab többi szerepeit Balog Magda, Kabai András, Tukarcsi István, Kranzpiller Anna, 
Pardovitzky György, Szöllősy V. Klári, Soós Ferenc, Izetovics Rózsi, Mojzes József, 
Vincer Imre, Kohajda Edith, Turcsányi Anna alakították. A díszleteket stílusosan ter
vezte és festette: Égető Sándor.

Május 6-án érdekes előadásra jött össze a közönség. Nagy Ferenc, a 7 Nap igazga
tója A szövetkezetek átszervezéséről beszélt. Főleg a témában érintettek töltötték meg a 
termet, akik az előadáson sok tapasztalatot nyertek további munkájukra vonatkozólag.
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Az államkapitalizmus volt a témája Olajos Mihály június 23-án megtartott elő
adásának.

Ljubinka Bobić, a Belgrádi Nemzeti Színház ismert és kedvelt művésznője nem
csak kitűnő színésznő, hanem tehetséges drámaíró is. Ezt bizonyította A Bio család 
című három felvonásos vígjátéka is, amelyet dr. Hock Rezső fordításában július 10-én 
mutatott be az együttes. A darab ősbemutatója a Topolyai Járási Magyar Népszín
házban volt, onnan indult el hódító kőrútjára, hogy Vajdaság szerte megnevettesse 
a közönséget. Ez sikerült is mindenütt. A Népkör közönsége is örömmel vette ezt a 
bemutatót, és jót kacagott a szellemes szövegen, amelyet a tehetséges szereplők kitű
nően tolmácsoltak.

Nagy volt a színjátszók öröme, amikor végre felépült az udvarban a szabadtéri 
színpad. A közönségnek és a szereplőknek nem kellett ezután a nyári hónapokban a 
meleg teremben összezsúfolódniuk és izzadniuk. Az augusztus 8-ai megnyitón Tar
ka műsort adtak, amelyben az egyesület műkedvelői egyfelvonásosokkal, kuplékkal, 
táncszámokkal, villámtréfákkal szerepeltek, míg Mezei Anna, a Népszínház tagja Ur
bán, Zákány és Csépe megzenésített verseit énekelte zongorakísérettel.

Nagy szeretettel fogadta a közönség Pálfi Margitot, Raczkó Ilonkát és Bodrogi La
jost, akik operett dalokkal szórakoztatták a közönséget.

Martinz Karola Urbán János Csodálat és Leányfohász a nyárban című verse
it adta elő. Vadnai László bohózatában, a Zsúfolt vonatban Bárányi Jenő, Vukovich 
Béla, Szűcs Piroska, Rizsányi Lajos, Izetovics Rózsi és Deutsch Zsuzsa lépett fel. A 
felvételi vizsga című tréfában Bárányi Jenő és Deutsch Jutka szerepeltek. A Hány óra, 
Zsuzsi? című Móricz-vígjátékban Martinz Karola és Huszár András nevetették meg 
a közönséget. Ezenkívül Raczkó Ilus, Szögi Melinda, Mezei Anna, Kopunovics Péter 
és Bodrogi Lajos, Vadné Dormann Manci zongorakísérete mellett operett részleteket 
énekeltek. Az estet Szabó István rendezte, konferált Mamuzsich István, a Népszínház 
tagja. Az előadásban Rigó Ferenc és népi zenekara közreműködött.

Török Rezső és Magyar Zoltán társszerzők Juhászlegény} szegény juhászlegény 
című operettjét augusztus 22-én már a szabadtéri színpadon mutatta be az együttes 
Deutsch József rendezésében. A szép melódiákat Lili Ljubibratić, a táncokat Kunyi 
Mihály tanította be. Sipos Sándorné, Bedrosián Mária, Boros Béla, Sipos Sándor, Bóka 
György, Szöllősy V. László, Szalma Mihály, Kabai András, Soós Ferenc, Rizsányi La
jos, Szűcs Piroska, Osztheimer Júlia, Izetovics Rózsi, Deutsch Judit, Salamon Zoltán, 
Pertics László, Pardovitzky György, Deutsch Zsuzsa és Turcsányi Anna nagy kedvvel 
játszottak. A közönség sok-sok tapssal hálálta meg a kellemes esti szórakozást és a 
szereplők fáradozását.

Egy hét múlva, augusztus 29-én Operett és dalestet rendeztek Kacsóh Pongrác, 
Strauss, Lehár, Schubert, Jacoby és Huszka zeneszerzők műveiből. A szép dallamokat 
Petz Marika, Szalma Rózsi és Németh Rudolf énekelték nagy sikerrel.

A szerda esti ismeretterjesztő előadások keretében szeptember 18-án Marko 
Horvatski, a városi Népbizottság elnöke A választási törvényről tájékoztatta a jelen
levőket.

Szabó Ida képviselőjelölt október 10-én tartott érdekes előadást. Kül- és belpoliti
kai kérdések címmel ismertette a politikai helyzetet.
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Üzenet Triesztnek címmel futott az új előadás október 14-én. Először Kuti Gyula 
tartott politika beszédet, majd Pataki László és Sz. Cseh Mária, a Népszínház tagjai 
Urbán János és Galamb János verseit szavalták. Végül Lukács Gyula olvasott fel.

A szabadkai horvát és magyar költők közös Irodalmi esten mutatkoztak be nov
ember 5-én. Minden író saját művét olvasta fel a termet megtöltő közönségnek. Az 
estnek - amely a testvériség jegyében zajlott - igen szép sikere volt.

A november 19-ei Műsoros est kitűnő összeállításnak bizonyult. Az előadás után 
táncmulatságot tartottak.

Zsúfolt teremben pergett le a december 18-ai Nótaest, amelyen Raczkó Ilus, Platz 
Rózsi, az Újvidéki Rádió művésze, valamint Csetvei Gyula, Koncz Mihály és Bakos 
István népdalénekesek léptek fel.

December 29-én Operett és dalest címen hirdettek előadást, amelyben a Népkör 
színjátszó csoportjának énekes tagjai szórakoztatták a közönséget és tették kellemessé 
az estet.

1954

Az új esztendő első két hónapjában a drámai szakosztály nem lépett fel új darab
bal, hanem Topolyán, Bajmokon, Oromon, Bácsszőlősön vendégszerepeit. A közönség 
mindenütt szeretettel fogadta őket és meleg tapssal jutalmazta fáradozásaikat.

Az ifjúsági alosztály március 4-én Műsoros esttel lépett a közönség elé, amelynek 
tiszta bevételét a néhány nappal előbbi tűzkár fedezésére fordították. Ennek céljából 
tartották meg a március 6-ai Nótaestet is. Mindkét előadást telt ház előtt tartották 
meg, a magyar közönség így támogatta a balesetet szenvedett Népkört. De mindkét 
est műsora is olyan színvonalas volt, amely megérdemelte a támogatást.

Március 5-én délután a Gyermekszínház tartott bemutatót. Collodi olasz író Pi
nocchio című ifjúsági regényének színpadi változatát adták elő, amelyet Fajankó cí
men Lévay Endre dolgozott át magyar nyelvre.

„Fajankó, a kis makrancos, vásott, rossz gyerek, aki a cirkusztól kezdve a cso
dák országában, a cukorhegyen és a palacsintafák erdején át bejárta az egész világot, 
hogy végre megtalálja azt, amit keresett, a gyermeki boldogságot. Annyi kalandja volt, 
hogy azt föl sem lehet sorolni, most csak annyit mondunk el, hogy nem járt egyedül. 
Vele volt az aranyos Tücsök, mindig mellette a kékhajú Tündér, meg a Macska Marci. 
Anna néni népköri színházának van egy kis gárdája, amely rendületlenül kitart, hogy 
kis pajtásaiknak örömet okozzanak.

A kis Hedrich Márta személyesítette meg Fajankót, mellette Szabó Magda volt a 
Beszélő Tücsök, az idősebbek közül ifj. Lévay Endre meg Takács István, a Róka Rudit 
alakító Majoros Kati - aki azóta kitűnő tagja a szabadkai magyar Népszínháznak,
- no meg Bedroszián Mária, aki a Kékhajú tündért alakította. De a többiek is, hadd 
soroljuk fel őket: Majoros Mari, Muszin Imre, Kurin László, Hedrich Judit, Turcsányi 
Magda, Ormay Esztike, Mácsay Edit, Kunszabó Évi, Kovács Sztrikó Jenő és László, 
Kuti Tibi, Lévay Szilvi, Teodoszin Péter, Mileusznics Radmila, Turcsány Anci, Hege
dűs Marika, Kovács Edit, Burkus Vali, Petrik Tibi, Hegedűs Gizi, Szöllősy V. Klári,
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Zita és Márta, Boros Laci. Valamennyien hozzájárultak a sikerhez” - írta a 7 Nap 
1954. március 7-én megjelent számában.

Március 8-án, a Nemzetközi nőnap alkalmából Ünnepi műsort adott a Népkör. A 
nap jelentőségéről Lendvai Klára emlékezett meg. A színjátszók szavalatokkal, éne
kekkel, táncokkal léptek a közönség elé. A nézők egy kellemes est emlékével távoztak 
a Népkörből.

A Könyvbarátok köre március 17-én, mint az imént említett szervezet alosztálya 
Könyvismertetőt tartott. Herceg János könyvét Lévay Endre, A vajdasági munkásmoz
galom szociálista szakasza című könyvet Kolozsi Tibor, Saffer Pál Utolsó vallomás 
című könyvét Urbán János, míg Zákány Antal Fönt és alant című könyvét Dér Zoltán 
ismertette. A színjátszók a könyvekből részleteket olvastak fel, a szavalok pedig ver
seket adtak elő.

Az elnyűhetetlen Kálmán operettet, a Csárdáskirálynőt mutatta be a színjátszók 
lelkes csoportja. A műfajt szerető közönség zsúfolásig megtöltötte a termet, és nem is 
csalódtak az előadásban, mert az együttes kitett magáért. De lássuk, mit írt a kritikus 
az előadásról a 7 Nap 1954. április 3-án megjelent számában:

„A szabadkai közönség szívesen látogatja az operett előadásokat. Vannak azon
ban operettek, amelyeket klasszikusoknak szoktunk nevezni, s amelyek közé Kálmán 
Imre Csárdáskirálynője is tartozik - ezeket nemcsak szívesen látogatja, hanem szereti 
is. A csaknem kivétel nélkül limonádéjáték sok zenével szépített és mélyített dallamait 
ez a közönség számtalanszor hallotta, melódiái belevésődtek emlékezetébe és szívébe, 
s csak természetes, hogy ezeket az operetteket látni szeretné a maguk egészében. A kö
zönségnek ezt az operettszomját megérezték a Népkör műkedvelői...és mit tagadjuk, 
sikerük volt... Lajčo Lendvai rutinos rendezői keze igyekezett annyit javítani, ameny- 
nyit lehetett. Láttuk, hogy ez a már egyébként letűnt világ nemcsak bornírt, hanem 
romlott is volt...

Ezen az estén egyébként érezhető volt, hogy a hivatásos színház közelsége mennyi
re hasznára lehet a műkedvelőknek. Egyébként a színház bocsátotta rendelkezésükre 
a rendezőt, Lajčo Lendvait, Kunyi Mihályt, aki a táncokat tanította be, és nem utolsó 
sorban a zenekart, amely Bermel Miklós karmester vezénylete alatt Vitte’ a darabot.

Szylvia szerepében F. Szögi Melinda iskolázott hangjával, kedves, közvetlen já
tékával, a csinos Gyurcsics Erzsébet pedig mint Stazi contessa temperamentumával 
vittek erőt alakításukba. Csetvei Gyula, aki tulajdonképpen még vendég a Népkörben, 
kellemes hangjával megérdemelt sikert aratott. Szöllősy és Jandek Jolán a szokottan 
jók voltak, sőt Jandek Jolán a szokottnál is jobb. Vukovich Béla, Bárány Jenő, Szalma 
Mihály és Kabai András, valamint Deutsch József is hozzájárultak a sikerhez. A va
rieté-lányok táncjelenete méltán kapott tapsot és Heilo Olgának, Balogh Magdának, 
Angeli Erzsinek, Szatmári Júliának, Polyákovics Erzsébetnek meg kellett ismételniük 
táncbetétüket. Kisebb szerepekben felléptek még Salamon Zoltán, Mojzes József, Pak
si György, Patyi József, Pertics László, Vörös János, Vincer Imre, Lakk János, Szűcs 
Antal, Turcsányi Anna, Lakk Etel - a Népkör ifjúsága lelkes, kultúraszerető gárdájá
nak tagjai.

Boros Bélát, Bóni gróf alakítóját nem véletlenül hagytuk utoljára. Az új szezon
ban a Népszínház magyar társulata operetteket is műsorra tűz. Boros Béla kiforrott
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táncoskomikus. Intelligens, könnyedén mozog, ügyesen táncol, humora van, s egy 
rendező keze alatt komoly ígéret. Nem is ígéret. Valóság.

Meg kell dicsérnünk Búzás Jánost, aki annyi vesződséggel tanította be az énekeket 
és Égető Sándort szép díszleteiért. Kálmán Imre ezt a zenét nem szerezte, mint a pla
káton olvastuk, hanem szerzette” - fejezte be cikkét a 7 Nap munkatársa.

Július 3-án előadással és kulturális műsorral egybekapcsolt Társas est volt, ame
lyen felléptek az egyesület énekesei, szavalói és színjátszói különféle műsorszámokkal.

A Népkör vezetősége július 31-én nagyszabású Operett esttel kedveskedett a kö
zönségnek. A műsoron Lehár, Strauss, Ábrahám, Jacoby, Buday és Kacsoh Pongrác 
műveiből adtak elő. Közreműködtek: Petz Marika, Szalma Rózsi, Fazekas Piri, Bodro
gi Lajos, Németh Rudolf és Bauer Attila.

A színjátszó együttes augusztus 5-én nyári bemutatót tartott. Lestyán Sándor Po
tyautas című három felvonásos vidám darabját vették elő azzal a szándékkal, hogy 
kifigurázzák a pénzes emberek és a művészek kispolgári világát.

A 7 Nap 1954. augusztus 8-án megjelent számában a kritikus így vélekedett a da
rabról, a rendezésről és a szereplőkről:

„A Potyautas nem más, mint művészi igény nélküli szellemes karikatúra, amelyen 
rengeteget lehet kacagni. Ha erről az oldalról nézzük, akkor fordulatos és eleven cse- 
lekményű nyári színdarabot láttunk, -  érdemes két órára beülni a Népkör nézőterére, 
hogy az ember jól kinevesse magát.

Nagy nyereség az együttes számára, hogy az elmúlt évadban Lajčo Lendvai, a 
szabadkai horvát dráma rendezője dolgozott velük. Lendvai nemcsak rendező, ha
nem színésznevelő is; kevés rendezőt láttam ilyen lelkiismeretes odaadással dolgozni 
a műkedvelői’ színfalak mögött, mint őt. Elevenné és fordulatossá tette a darabot; 
életet lehelt bele, alakjait -  ahol csak tehette - plasztikussá formálta, vigyázott a játék 
és a dikció összhangjára, egyszóval: derék munkát végzett. Részben neki köszönhető, 
hogy a Népkör színpadán műkedvelői színvonalon felüli teljesítményt láttunk, a régi 
bukdácsolás helyett gördülékeny játékot, folyamatos szövegmondást, s olykor szinte 
meglepően életes képeket.

Gyurcsics Erzsi a címszerepben meglepte a közönséget. Ennyi játékkészséget és 
színpadi leleményességet még nem láttunk tőle. Szemtelen fickója komolyabb színpa
don is megállná a helyét. Martinz Karola a Népkör legtehetségesebb komikája. Régen 
láttuk már, rutinos játékának jelenvalósága meg is érződött a színpadon. A hisztéri
kus színésznőről találó karikatúrát adott. A férfi szereplőkről már nem lehet mindezt 
maradéktalanul elmondani. Rizsányi József hajóskapitánya simább és egyöntetűbb 
figura is lehetett volna, - mindenesetre első föllépésével ebben a nagy szerepben jól 
megállta a helyét. Boros Béla újságírója érdekes színpadi alak, - már a szerepénél fog
va is az, -  de több alakítókészséggel is elbírt volna, főleg a sajátos amerikai típusmeg
formálásában. Bárányi Jenő szolid munkát végzett, Vukovich Béla egyre jobban fölta
lálja magát a színpadon. Félszegsége itt néha jól is jött neki. Szalma Mihály könnyen 
fogta föl a szerepet, így könnyű lett az alakítása is.

A közönség tapsolt és kacagott is. Kinevette azokat, akik elvakultan élnek a vi
lágban; nem tudott velük érezni, csak nevetni rajtuk, mint akik nem is voltak mások, 
csak groteszk jelenségei a múltnak.”

144



November 12-én nagy jelentőségű bemutató volt a Népkörben. Moliére Képzelt 
beteg című vígjátékát hirdették a plakátok. A 7 Nap november 20-ai számában közölt 
cikket adjuk át az olvasónak, hogy abból ítélje meg, milyen is volt a klasszikus darab 
a Népkör amatőrjeinek előadásában, illetve, hogy mi volt erről a véleménye a kriti
kusnak:

„A Népkör néhány új, fiatal színjátszójával ismerkedtünk meg ezen az estén, és 
bizonyos, hogy ennek nem kis része volt abban, hogy nemcsak derű és kacagás töltötte 
be a nézőteret, hanem öröm és bizakodás is, hogy Szabadkának ez a gazdag múltú 
színjátszó gárdája elég erős friss tehetségek felkutatására és fejlesztésére. Elsősorban az 
édes kis Turcsányi Magdát említjük, aki táncával és játékával is meleg tapsot aratott. 
Vojnics Z. Imre nem kezdő színjátszó ugyan, de új tagja a népköri együttesnek, és egy
úttal új erőssége is. Szabolcski Verát is most láttuk először nagy szerepben a Népkör 
színpadán. A szemfüles, okos, jóságos Toinette szerepében friss volt, vidám, hangula
tos és talpraesett. Kabai András kabinett-alakítást nyújtott, mint a gügye Thomas meg
személyesítője, és nem látszott rajta, hogy ez volt első nagyobb szerepe. Végül az újak 
közül említjük meg a szintén első nagy szerepét alakító Szűcs Antalt, a képzelt beteget, 
akinek csaknem minden jelenetét végigkacagta a közönség. Nem akarunk hálátlanok 
lenni, nem is lehetünk azok. Vincer Imre, Szabó Ferenc és Matisa Péter mellett, akik si- 
mulékonyan illeszkedtek az előadásba, ott láttuk a Népkör ismert és kedvelt színjátszó
it: Deutsch Jutkát, aki csinos volt mint mindig és könnyedén játszotta a naiva szerepét. 
A mulatságos, megkapó Jandek Jolánt, a gyakorlott Vukovich Bélát és az intelligens 
Boros Bélát. Az ifjúság előadása volt ez a bemutató. Néhány kivétellel a szereplők még 
nem töltötték be huszadik évüket és diákok vagy dolgozók, munkások.

Lajčo Lendvai, a Horvát Népszínház rendezője állította be a darabot, mint mond
ta, tanulmány céljából, a műkedvelők számára. A szereplők pedig elmondták, hogy az 
egyik olvasópróba után Lendvai megmagyarázta nekik Moliére jelentőségét, a kort, 
amelyben élt, s amelyről írt, és a képzelt beteg mélyebb értelmét, a harcot a maradiak, 
pénzéhesek, becstelenek és a haladók, a becsületesek világát előre vivő egyszerű embe
rek között. Az előadásból is és abból is, ami azt megelőzte, láthattuk, hogy a rendező 
komoly, művészi, nevelő munkát végzett.

A simán gördülő előadást a közönség végigkacagta. Moliére humora nem egy he
lyen vaskos, megfelel kora szellemének, és ha a nézők az első pillanatban talán meg
hökkentek, hamar túltették magukat a problémán, és felszabadultan nevettek Argan 
boldogságán, amikor a hashajtó hatására ijedt mozdulatokkal rohant ki a színről.

Egyébként Argan-Szűcs Antal vitte a darabot. Tizennyolc éves szobafestőinas. Az 
előadás előtt beszélgettünk vele és elmondta, hogy még egy évet sem töltött eddig a 
színfalak között, de Lendvai megpróbálkozott vele és sikerült.

Ez a fiú meg tudta magyarázni a darab jelentőségét, beszélt arról a századról, 
amelyben a haladó tudomány ezer akadályba ütközött. Ő már a szocializmus-nevelte 
munkásifj úság képviselője...”

December 10-én a kultúrcsoport egy szép Irodalmi esttel lepte meg a közönséget, 
amelyet a Könyvbarátok csoportjával karöltve rendezett.

Irodalmunk barátai nagy számban jöttek össze a szerda esti előadásra, amely 
egyben író-olvasó találkozó is volt. De volt még valami nagyon szép ezen az estén.
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Ugyanis szerb és magyar költők és írók együtt léptek fel, és egységesen szóltak a test
vériség, valamint a szocializmus eszméjéről.

Majtényi Mihály, Slobodan Berberski, Kvazimodo Braun István, Jovan Putnik, 
Csépe Imre, Németh István, Galamb János és Fehér Ferenc előadott munkái ezt az 
egységes szellemet sugározták. És erről beszélt Lévay Endre is az estet átfogó előadá
sában.

A kiadóvállalatok könyvárusítást rendeztek, az írók pedig készségesen látták el 
kézjegyeikkel a vásárolt könyveket.

December 18-án Nótaestre került sor az egyesület nagytermében. A Népkör éne
kesein kívül felléptek a Népszínház énekesei is és számos népdallal ragadtatták el a 
nótakedvelő közönséget.

A gyermekeket nagyon szerető Lévayné Alacker Anna, a kicsinyek Anna nénije 
december 10-én újabb bemutatóval lepte meg a gyereksereget. Délután három órai 
kezdettel a Piroska és a farkas, meg A három kismalac című mesejátékot mutatták be 
nagy sikerrel.

Barátságos hangulatban folyt le ez a kedves előadás. A gyerekszereplők bájosan 
gyermekiek voltak, de ugyanakkor komoly művészek is. Az a három-négyszáz gyerek, 
akik végignézték az előadást, hol elszorult torokkal, hol örömtől csillogó szemekkel, 
de elejétől végig átélték a színpadon lejátszódottakat. A gyermekek által előadott da
raboknál sohasem szabad a művészi teljesítmény magaslatait keresni, hanem a boldog 
és önfeledt játékot, amelynek öröme teljesen átjárja az apró nézőket is.

A rendező fő érdeme, hogy a kicsikből nem akart „nagy színészeket” varázsolni. 
Meghagyta őket gyermeki mivoltukban, és éppen ez volt az érdekes és jó.

De soroljuk fel a szereplőket. Elsősorban három kislányt kell megemlíteni, akik 
valóban tehetségesek. A három kislány játszotta a három kismalacot: Turcsányi Mag- 
dus tűzzel, hévvel alakított, Hedrich Márta üdén csicsergett, míg Buzogány Kati az 
előbbi kettőnek az ellentéte volt -  komoly, dolgos, fegyelmezett malacka. Barta János, 
mint Farkas, Dózsái Lívia, mint Piroska kedvesen adták vissza a mese szövegét. A 
nagymamát Hupkó Margit elevenítette meg, az erdőőr és a vadász szerepében pedig 
Harnyas Sándor és ifj. Lévay Endre jeleskedtek. A dalbetétek zenéjét a kis Harnyas Sa
nyi szerzette, sőt a ruhaterveket és a táncokat is maguk a gyerekszereplők készítették. 
Siker volt, megérdemelt siker.

December 23-án Lévay Endre, a 7 Nap szerkesztője tartott előadást a Jugoszláviai 
magyar irodalomról Az előadáson nagy számban jelentek meg az irodalomkedvelők.

December 31-án szilveszteri Ünnepi műsort tartottak a Népkörben, amelynek 
keretében egyfelvonásosok, villámtréfák, táncok, magánszámok és más vidámságok 
kerültek színre. Hatalmas tömeg árasztotta el a Népkör helyiségeit, és a legjobb han
gulatban várták meg az újévet.

1955

Január 8-án mutatta be a Gyermekszínház a Koldus és királyfi mesejátékot Lé
vayné Alacker Anna rendezésében. A darab rendkívül nagy sikert aratott az ifjúság 
körében. A 7 Nap január 16-ai számából idézünk:
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„Új nevek, új kultúrmunkások, ahogy mondani szokták: új erők jelennek meg 
előadásról előadásra a Népkör színpadán és ezek az ifjak és lányok, ez az új ifjúság, 
mely számban is, teljesítményben is állandóan gyarapszik, valóságunkhoz a régiek jó 
részénél közelebb álló felfogásával új életet, lüktető munkát visz be ebbe a kultúrintéz
ménybe, mely már-már úgy látszott, egyszerű dominózók-klubjává készült változni.

Ipari és középiskolai tanulók és tanuló lányok alakításában láttuk ma egy hete 
életre kelni Mark Twain halhatatlan meséjének alakjait, és a két tucat színpadon sze
replő dolgozó és tanuló ifjú közvetlenségével, egyszerűségével magával ragadta a né
zőközönséget.

Goteszman Miklós, Szűcs Ilona, Hupkó Margit, ifj. Lévay Endre és László, Kurin 
László, Teodoszin Péter, Takács István, Majoros Kati, Horvát János, Turcsányi Anci, 
Vincer Imre, Harnyas Sanyi, Kabai András, Szűcs Antal, Szabó Ferenc, HofFman Kar
csi, Majoros Mari, Szabó Rózsi, Kongó Gyöngyi, Burkus Vali. Nagy részüknek neve 
eddig ismeretlen volt a nagyérdemű közönség előtt, amely hálásan derült a szereplők 
néha groteszk, de mindig közvetlen alakításán.

Nehéz lenne, de talán nem is cél minden egyes szereplővel külön foglalkozni, 
hiszen csaknem mindegyik egyformán fontos* volt az együttesben, mégsem lehet 
szó nélkül elmenni a két címszereplő mellett. Különösen Hupkó Margit oldotta meg 
ügyesen feladatát, mint ahogy Majoros Kati is feltalálta magát az elkényeztetett, ját
szani vágyó királyfi szerepében. Goteszman Miklós és ifj. Lévay Endre már annyira 
élethűek voltak, hogy (bár ez kulisszatitok) a főpróbán, a nagy vívójelentben, melyet 
még Douglas Fairbanks is megirigyelhetett volna, majd kiszúrták egymás szemét.

A négy felvonás keretei közé sűrített mesejáték igyekszik minél plasztikusabban be
mutatni a Koldus és királyfi történetét és szereplőit, kora szellemét és jellegzetes alak
jait. Ha a műkedvelés fő feladata elsősorban a szereplők nevelése, Lévay Anna segítsé
gével a szereplő ifjúság, a színészi teljesítmény mellett valóban megismerkedhetett az 
abszolutizmus korának számos karakterisztikájával. De nem csak a szereplők, hanem 
a nézők, a hallgatóság is szembetalálta magát a XVI. század Angliájával, Towerével, 
koldusaival, rablóival, lázadó főuraival és alázatos lakájaival. Az örökéltű mese édes- 
vidám romantikája mögött minden felvonásban kirajzolódott a történelmi valóság is.”

A Népkör Könyvbarátok körének alosztálya február 16-án Könyv, film, színház 
címmel rendezett ismeretterjesztő előadást. A könyvről Kvazimodo Braun István, 
míg a filmről Galamb János tartott érdekes értekezést.

Ugyancsak az ismeretterjesztő előadások keretében tartott február 23-án 
Crnjaković Dezső, a Társadalmi Biztosító Intézet főtisztviselője értékes előadást, 
amelynek témája: A mezőgazdasági munkások, alkalmazottak és a nyugdíjasok társa
dalombiztosítása volt. Az előadást nagyszámú érdeklődő hallgatta végig.

Mikszáth Kálmán regényének színpadi változatát a Vén gazembert tűzték műso
rukra a színjátszók február 24-én. A 7 Nap március 6-án megjelent számában így 
foglalkozott ezzel az előadással:

„A MŰKEDVELÉS időnként jelentkező sikere egészen komoly utat mutat az ama
tőrszínjátszás előtt. Kilép az egyesületesdi szűk keretei közül és olyan magas színvo
nalúra emelkedik, ahol már a műkedvelő játék nem önmagáért való, hanem a társa
dalom ízlésének, szemléletének és szépérzékének fejlesztője.
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Igaz, ritkán találkozunk ilyen jelenségekkel és meg tudjuk számolni a fél kezünkön, 
hogy Vajdaságban hány műkedvelő együttes jutott el erre a szintre, - de ha ez a kevés is 
újabb ilyen tanúságtétellel jelentkezik, mindjárt fölujjong bennünk a köszöntés öröme, 
mintha csak azt akarnánk mondani: ez az a játék, amit mi egyesületi színpadainkon 
látni akarunk.

Jelen esetben a Népkör színjátszó együttesének bemutatójáról van szó. A lelken- 
dezés hangja egy kicsit korai lenne még, mert fiatal ez az új gárda, vannak közöttük 
olyanok is, akik most ismerkednek a színpadi játék mesterségbeli titkaival, ám az elis
merés mégis csak kijár, mert a szokványos műkedvelői tolmácsolások és a merev, iskolás 
szavalatok helyett az emberábrázolást szépen megközelítő alakításokat láttunk.

A színlapon Mikszáth Kálmán nevét olvassuk. A Vén gazember című regénye került 
műsorra Harsányi dramatizálása nyomán. Kicsit jóindulatúan kuncogtató vígjáték ez, 
amelyben az író megmutatja az elhaló nemesi világot. A fáradt, unott magyar nemesi 
társadalom alakjai vonulnak föl benne, báró Inokay, báró Balassa és a többiek, mind
megannyi visszataszító képe a múltnak, amelybe a bárói család fiatal lányának üdesége 
és nagyot akaró fiának naiv tettrekészsége sem hozhat többé tartós, igazi életet. Ezt a 
kártyabarlangokból kikandikáló bárót nem a nép, hanem a pénz választja meg képvise
lőnek és Borly jóhiszeműsége menti meg az egész családot a pusztulástól.

Mamuzsich István rendező a színmű beállításában ezeket a gondolatokat igyekezett 
érvényesíteni. Alakjai - kivéve a fiatal bárókisasszonyt - nem idealizáltak, hanem a 
történelmi tablóban a maguk helyére kerültek. Nagyon jól tette a rendező, hogy nem 
hagyta a vígjátékelemet fölülkerekedni, ennek folyamán a drámai részletek is helyen
ként kiegyensúlyozottan hatottak. Az első és a második fölvonás jelenetein érzett a ki
dolgozás nyoma; a darab életre kelt és valóban betöltötte a színpadot.

Műkedvelő együttesnél nem könnyű dolog egy személyre épített darabot színpadra 
vinni, de Sípos András rutinja elhárította ezeket az aggodalmakat. Hangulatot terem
tett, mert átélte a szerep legkisebb részletét is. A második fölvonás nagy zárójelenete túl
haladta a műkedvelői teljesítmény vonalát: színészi munka volt. Síposné öreg Perkálnéja 
egyszerű eszközökkel, szépen megrajzolt parasztasszony; Deutsch Jutka bárókisasszony 
lírai jelenség, könnyed játéka összhangot tudott teremteni a meglehetősen szövevényes 
jelenetekben is, és magával vitte partnereit; Kanizsai Júlia bárónője ugyancsak lírai alap
hanggal inkább érzelmes, mint harcos aláfestéseket adott; Turcsányi Anci parasztlánya 
csupa élet volt. ő  a legfiatalabb ígérete a társulatnak. Boros Bélát most láttuk először 
ilyen szerepkörben, a próza fegyelmet követelő hangjában is szépen megállta a helyét; 
Matisa Péter és Vukovich Béla egy-egy sikerült bárói karikatúrát hozott a színpadra, a 
többiek: Vinczer Béla, Szalma Mihály, Kabai András, Pardovicki György, Szabó Ferenc, 
Hegyaljai Ferenc, Kerékgyártó Zoltán, Bognár Ferenc és Rizsányi Lajos - mindenki a 
maga helyén - a darab sikerét emelő teljesítményt adott.”

Petőfi, Vajda, Ady és József Attila gyűjtőcím alatt rendezett irodalmi estet a Népkör 
ifjúsági alosztálya március 9-én, amelyen dr. Balázs Piri Aladár beszélt a négy magyar 
költőről. Az előadáson felléptek a Népszínház tagjai is felolvasásokkal, szavalatokkal.

Dr. Szvoboda Károlyné, a neves szabadkai gyermekorvos Gyermekeink védelme 
című előadása következett március 16-án, amelyet nagy számú közönség hallgatott 
meg. A szülők igen sokat tanulhattak a szakelőadáson.
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Liszt Ferenc életéről tartott április 1-jén Hermec Judit, a Zeneiskola tanárnője elő
adást, amelyen közreműködött Pataki Cora zongoraművésznő, valamint a Szabadkai 
Filharmonikus Zenekar is. Fellépett még Bauer Attila ismert szabadkai bariton éne
kes is, akinek énekszámai nagy sikert arattak a zeneértő közönség előtt.

Április 6-án tudományos előadás következett. Ez alkalommal Kiss Tibor tartott 
előadást Az atomenergia felhasználásáról címmel. Két rövidfilmet is bemutattak az 
atombomba robbanásáról. Az előadáson több mint 400 hallgató vett részt, akik érdek
lődéssel figyelték a magas színvonalú tudományos előadást.

Az ifjúsági alosztály színjátszói és énekesei április 16-án Kabar év al kedveskedtek a 
szabadkai közönségnek. A nívós, szórakoztató előadáson egyfelvonásos vígjátékokat, 
magánszámokat adtak elő a tehetséges fiatalok.

A Könyvbarátok alosztálya április 20-án Irodalmi estet rendezett. Felléptek: Josip 
Klarski, Laták István és Lukács Gyula. Lévay Endre írását Lévayné Alacker Anna ol
vasta fel, míg Lazar Merkovć Írásait Kopunović Géza, a Népszínház horvát együtte
sének színésze mondta fel. Urbán János és Mácsai István saját verseikből olvastak fel, 
míg az összekötő szöveget a tehetséges Galamb János írta és mondta el. Az irodalmi 
esten a könyvbarátoknak kiosztották a Testvériség-egység könyvkiadó az évi illet
ménykötetét.

Mernyák Ferenc, a városi Népbizottság alelnöke a szerda esti ismeretterjesztő elő
adás keretében A kommunáról tartott érdekes értekezést. Az előadásnak nagyszámú 
érdeklődője volt.

A május 21-ei Nótaesten felléptek: Fazekas Piri, Platz Rózsi, Jandek Jolán, Vérségi 
József és Koncz Mihály. A termet zsúfolásig megöltő nótakedvelők hálás tapssal jutal
mazták az énekeseket.

Az Újvidéki Rádió Vidám est című műsorának szereplői június 12-én délelőtt 
kitűnő számokból összeválogatott matinét adtak. Az előadás iránt városszerte nagy 
volt az érdeklődés, és hatalmas tömeg jelent meg a Népkörben, hogy meghallgassa az 
újvidéki művészeket, akik a Gál László, Bogdánfi Sándor, Majtényi Mihály, Saffer Pál, 
Németh István és Gombos Péter által írt szellemes jeleneteket adták elő.

Felléptek: Gerich Endre, Ádám Olga, Kiss Júlia, Boross Mirjana és Nagy József. A 
tánckedvelők szórakoztatásáról Milykovics Olga, Boross István és Gubik Mira, a rá
dió népszerű táncdalénekesei és a Dusán Janié által vezényelt zenekar gondoskodott.

Az előadást este a palicsi szabadtéri színpadon megismételték.
A színi együttes június 25-én a hosszadalmas, alapos próbák után jó előadásban 

hozta színre Gárdonyi Géza A bor című népszínművét.
A népszínmű körül mindig sok a vita. A rendezők éveken keresztül olyan mód

szerrel dolgozták fel azokat, mint amikor a szobafestők az előre elkészített, papírmin
ták alapján mázolják be a falakat. A népszínműnek is vannak sablonos alakjai: a nagy
gazda, a jegyző, a bíró, kisbíró, béres, szolgalegény, zsellér, hajdú, kacér menyecske, 
szegény árva, gazdag özvegy stb. Lélekábrázolás azonban nem társul ezekhez a figu
rákhoz, mintha nem is hús-vér alakokról mintázták, hanem kartonból vágták volna 
ki őket. A szerzők sem ábrázolták hitelesen őket. A színen civakodtak, perlekedtek, 
duhajkodtak, majd megbékéltek, énekeltek, és a végén megtartották az elmaradhatat
lan lakodalmat.
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Jöttek azonban igazi költők, tehetséges írók, akik meglátták az igazságot és realista 
módon keltették életre a népszínmű alakjait. Ezek közé az írók közé tartozott Gárdo
nyi Géza is, akinek írói tehetsége új mondanivalókkal tört elő. Épp időben, mert a ma
gyar színpadi irodalomnak szüksége volt olyan írókra, akik új színt, új mondanivalót 
hoztak ebbe a műfajba.

Épp ideje volt, hogy jöjjön valaki, aki megmutassa a magyar falu valós hétköz
napjait, és ott húzássá a cigánnyal a bús és vidám nótákat, ahol kell: a korcsmában. A 
bor volt a címe Gárdonyi első nagysikerű darabjának, amelyet a szerző nem nevezett 
ugyan népszínműnek, de mégis az volt, mert a műfaj főbb jellemvonásai tökéletesen 
kirajzolódnak. Gárdonyi nem rúgta fel teljesen a régi hagyományos szokásokat. Nála 
is a bor mellett van értelme a cigánymuzsikának, a nótának, de egy épkézláb, kedves, 
mulatságos, történet keretében. Az egyszerű cselekményt a szereplők gazdag belső 
világának tökéletes ábrázolása ellensúlyozza, művének szerkezete kristálytiszta, me
séje meggyőző, nyelvezete tökéletes. A darab főszereplője, Barass Imre mintha vasból 
volna, olyan szilárd egyéniség. Felesége mintha márványból lenne kifaragva. Igazi, 
nagy drámafigurák, akiknek minden szava, minden mozdulata élmény. De a Matyi és 
Rozika kettős is kedves, vonzó, akárcsak az öreg lódoktor, Ceglédi alakja is. Feltűnik a 
darabban Gárdonyi három nagyon ismert alakja: Göre Gábor, Durbints sógor, meg a 
Kátsa cigány is, akiknek kedélyessége derűs színnel vonja be a jeleneteket.

A darab humora színarany, mert életbölcsességre alapozódik: nem való az anti
alkoholista fogadalom a sűrűvérű magyar parasztnak, és nem való a gőg a magyar 
parasztasszonynak, aki válni akar a férjétől. Hogy miért? Mert verést kapott az urától. 
De viszont a verés a férj forró szerelmi vallomása. Lehet, hogy ez nem helyes, mert ha 
helyes volna, akkor Baracsné sem lázadozna ellene. De a magyar paraszt konzervatív 
felfogása ezt így találja helyénvalónak.

A bor parasztjai inkább nehéz nyelvűek, mint szócifrázók, de ebben is milyen szé
les skálája van a jellemző beszéltetésnek! A borban is énekelnek, azonban nem bari
tonista ad elő egy betanult éneket a karmester beintésére várva, hanem egy berúgott 
paraszt énekel úgy, ahogy énekelni szokott. Felhevülten a bortól (amelyet rég nem 
ízlelt), elragadva a társaságtól, jókedvűen, majd keserves búsultságban. Itt az ének re
alisztikusan épül be a jelenetbe. Gárdonyi kiváló megfigyelő. Alakjai élők, nem pedig 
papírmasé figurák. Megtaláljuk bennük a nagy erényeket éppúgy, mint a súlyos em
beri indulatokat.

A bor megjelölte azt az utat, amelyen a népszínműnek haladnia kell, hogy egyen
rangú tagja lehessen az értékes drámai művek családjának, dísze és büszkesége a ma
gyar irodalomnak és színpadnak.

Az előadást nagy gonddal készítették elő Mamuzsich István rendező és munka
társai. A közönség nagy megelégedéssel látta a törekvést, amellyel az ifjú és lelkes szí
nészcsoport ezt az ízig-vérig magyar darabot előadni igyekezett. A darab szerepeit: 
Horváth József, Kanizsai Julianna, Szöllősy V. Zita, Kucsmik Béla, Kis Torma Erzsi, 
Martinz Karola, Szalma Mihály, Turcsányi Anna, Szöllősy V. László, Szellő Maca, 
Vincer Imre, Vén János, Pardovicki György, Hegyaljai Ferenc, Kabai András, Heiló 
Olga, Szűcs Ilonka, Szabó Rózsa, Tumbász Ági, Turcsányi Magda, Gömbér Károly, 
Paksi György, Patocskai Magda, Szűcs Antal, László Teréz alakították és a termet zsú
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folásig megtöltő közönség tapsviharral hálálta meg törekvéseiket.
Meg kell említeni az énekszámok gondos és pontos betanítóját: Deutsch Jutkát, 

valamint Égető Sándort a stílusos magyar falu díszlettervezéséért és megfestéséért. A 
darab nemcsak városunkban, hanem a környező helységekben is nagy sikert ért el a 
vendégszereplések során.

Ezután Thomas Brandon angol író vígjátékát, a Charley nénje című darabot mu
tatta be a színi együttes augusztus 13-én. A Mamuzsich István által rendezett előadá
son felléptek: Vukovich Béla, Szabó Ferenc, Szabó Rózsi, Heiló Olga, Szabolcski Vera, 
Hupkó Margit, Boros Béla, Vojnics Z. Imre, Vén János, Bognár Ferenc, Lakk János, 
Balázs Gizi és Deutsch József, akik mindent megtettek a siker érdekében. A Népkör 
nagytermét megtöltő közönség végigkacagta a helyzetkomikumokkal gazdagon tar
kított előadást.

„Igaz, ez a bohózat könnyű darab, bohókás, játékos, de üdén, hangulatosan és 
könnyedén bemutatni nem olyan egyszerű dolog. Mamuzsich István rendező, aki 
ennek az együttesnek nemcsak tanítója, de őszinte barátja is, ezúttal olyan munkát 
végzett, amely mellett nem lehet szokványos jelzőkkel elmenni. Nem is jelző kell ide, 
hanem annak elismerése, hogy ilyen baráti közvetlenséggel és önzetlenséggel kell a 
műkedvelőkkel dolgozni.

Az együttesből, mint egészről is ilyen elismerő hangon kell szólnunk. Komoly 
erők, ígéretek, akikre építeni lehet. Olyan az ő munkájuk, mint egy valóban új arcú 
műkedvelés iskolája, amelyből kinőhet majd egy egészen szép színházi élet. Igen, egy 
színházi élet, mert nemcsak előadókat, de egyben a maga erejéből közönséget is gyűjt 
magának.

De beszéljünk magukról a szereplőkről is.” - írta a 7 Nap 1955. augusztus 21-ei 
számában a kritikus, majd így folytatta:

„A szombati bemutatón a jól betanult szerepmondáson kívül jó alakítást is láttunk. 
Szabó Ferenc oxfordi ügyvédje, Bognár Ferenc szolgája és Szabolcski Vera Donna Lu
ciája élő alakok voltak a színen, hitelesek, emberiek, akik amit mondtak, nem azért 
mondták, mert betanulták azt, hanem úgy mondták és azért mondták, mert átélték 
azt. Boros Béla rutinja és kedves humora helyenként szinte magával vitte (noha kissé 
túlzásokba is vitte) a darabot, Vojnich Imre és Vén János új nyeresége a társulatnak, 
ugyanezt mondhatjuk Heiló Olga, Szabó Rózsi és Hupkó Margit kedves jelenségéről. 
Üde, szép színekkel gazdagították a színpadot. Vukovich Béla szolid, fegyelmezett já
téka a maga egyszerű színeivel kiegészítette a fiatalok tablóját” - írta beszámolójában 
a 7 Nap kritikusa.

Jovan Sterija Popovićra emlékeztek a Népkörben szeptember 18-án. Ez alkalom
mal a Makrancos feleség című vígjátékot mutatták be. Az előadásról Lévay Endre, a 7 
Nap 1955. szeptember 24-ei számában ezeket írta:

„Ez a színházi évad a nagy évforduló jegyében zajlik le. Az 1955/56-os évadban 
ünnepli az ország valamennyi színháza Jovan Sterija Popović, a szerb drámaírás atyja 
születésének 100. évfordulóját. A mi színházi életünk ünnepe is. A Népkör színházi 
együttese bekapcsolódott az ünneplők sorába és Sterija egy vígjátékának bemutatásá
val emlékezik meg az íróról. Pár esztendővel ezelőtt, 1950-ben A felfuvalkodott tökfej 
című vígjátékát mutatták be ezen a színpadon először magyar nyelven, most, e jubile
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umi ünnepség keretében a Zla žena került színre Makrancos feleség címmel, Weigand 
József fordításában.

Fogadja a közönség olyan melegen e művet, mint amilyen meleg köszöntéssel fo
gadott nem egy kiemelkedő darabot ebben a színházban -  ezekkel a szavakkal kö
szöntötte a nézőket dr. Toldi György, a színjátszó együttes elnöke.

Elismerésre méltó a Népkörnek ez a vállalkozása, ebben az évadban immár a má
sodik bemutató, s ezzel valóban túlemelkedett a műkedvelés szokványos színvonalán. 
A fiatal együttes fegyelmezett, szolid játékkal lépett színpadra. Virág Mihály, a Nép
színház rendezője még a kezdő szereplőkben is komoly színjátszókat kapott. Öröm 
volt velük dolgozni - amint maga mondta a rendező -, így hát érthető, hogy hat hét 
alatt eléggé érett darabot hozott a közönség elé. Virág Mihály lefaragta a komédia 
fiatalos túlzásait és igyekezett hangsúlyt adni az alakrajzoknak. Gyurcsics Erzsi Szul- 
tána szerepében eleven és állandóan cselekvő játékos volt. Hangossága derűt keltett, s 
mozgásban tudta tartani az egész színpadot. így a játék ütemében törést nem is érez
tünk, mert ezeket is át tudta hidalni. A csizmadia figurájának találó megfogalmazá
sában erősen kiemelkedett Szabó Ferenc. Nemcsak játszik, de alakítani is tud: igazán 
érdemes rá figyelni. Karikatúra helyett méltóságos gesztusokkal játszott Kucsmik 
Béla a gróf szerepében. Deutsch Zsuzsa jó vaskosan játszotta a csizmadia feleségét. 
Már maga a maszkja is vígjáték volt. Aki látta, jókat nevetett. Még két fiatal szereplő 
volt a színpadon: Gilich György és Patócskai Magda. Mindkettő játékából kiéreztük 
az igyekezetet.”

Nemsokára az idény harmadik bemutatójára is sor került. Török Rezső és Ernőd 
Tamás társszerzők zenés vígjátékát, a Harapós férjet mutatták be október 27-én 
Mamuzsich István rendezésében. A rendező ügyesen oldotta meg feladatát és kihasz
nálta a lehetőségeket, hogy a közönség jó előadást kapjon. A táncokat Kunyi Mihály, 
az énekeket Lili Ljubibratić tanította be, míg a zenekart Bermek Miklós vezényelte 
lendületesen.

Ez már nem is volt műkedvelés, amit ezek a fiatalok csináltak, hanem bátran ne
vezhetjük színházi munkának, hiszen egész hónapon át játszottak, nyolc-tíz, vagy 
még ennél is több előadást tartottak a vidéki vendégjátékokkal együtt és mindig lelkes 
közönségük volt, akik megszerették és becsülték a népköri színházat. A 7 Nap novem
ber 4-ei beszámolóját idézzük:

„Komoly és színpadi rutinnal kidolgozott alakítást nyújtott Martinz Karola Lina 
szerepében, viszont Ciliké szerepét Turcsányi Anna formázta meg kedvesen. Ő az egye
sület gyermekszínházából nőtt bele’ a felnőtt csoportba és sokat nyert vele ez a csoport. 
Szabolcski Vera bájos színpadi jelenség volt és közvetlenül játszott. A férfi szereplők kö
zül kiemelkedő alakítást nyújtott Horváth József, aki a címszerepet alakította. Szöllősy 
V. László ízes mikszáthi alakot hozott, míg a többi szereplők közül ki kell emelni Vojnics 
Imrét, Kabai Andrást, Pardovicki Györgyöt, Rizsányi Lajost, Fecskés Istvánt, Deutsch 
Zsuzsát, Gyömbér Károlyt, Pardovicki Ferencet. A lányok kara is nagyon látványosan 
szerepelt: Hupkó Margit, Izetovics Rózsi, Heiló Olga, Szűcs Ilonka, Botyák Vera. Kedves 
volt a tízéves kis Turcsányi Magda, aki az együttes komoly ígérete.”

November 20-án került műsorra Louis Verneuil francia színész és író vígjátéka, a 
Párizsi szerelmek. A darabnak a szórakoztatáson kívül nem volt semmi jogcíme a szín-
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rehozatalra. A 7 Nap 1955. november 26-ai számában a cikkíró erről így vélekedett:
„Szép dolog a színházi életet eleveníteni, de az engedékenység hátsó ajtaján besur

ranó közönségdarab néha még annál a közönségnél is rossz visszhangot talál, amelynek 
a kedvéért a színpadi mu színlapra kerül. Valahogy így jártunk most Louis Verneuil 
színjátékának nevezett darabjával, amelyből még Virág Mihály rendező sem tudott egy 
érdeklődésre számot tartható darabot kihozni... Ezen valahogy segített egy keveset a 
színjátszók igyekezete. Deutsch Judit lengyel egyetemista leánya el tudta hitetni velünk 
szerelmét. Az ifjú művész szerepében Vén János jelentkezett. Jó színpadi jelenség, kel
lemes orgánuma van és játékkészsége is. Adottságai ígérik, hogy a hősszerelmes sze
repkörben vele fejlődőképes színjátszót kapunk. Sípos Sándor, akit eddig csak paraszt 
szerepkörben láttunk, most egészen új oldaláról mutatkozott be előttünk. Delabudeliére 
szerepében könnyed, jó humorú alakot hozott. Bárányi Jenő a gróf tévesen értelmezett 
és megfogalmazott alakját jelenítette meg, elég sima, gördülékeny játékkal. Külön kell 
szólnunk Paksi Györgyről. Leleményes és talpraesett színjátszóként mutatkozott be ez
úttal is - nemcsak játszik, hanem alakít is. Sípos Sándorné szép igyekezettel tolmácsolta 
Julién szerepét, Kiss Jánosról és Gilich Györgyről hasonlóképpen kell emlékeznünk.”

December 26-án az ismeretterjesztő előadások sorozatában Bori Imre középiskolai 
tanár Irodalom és társadalom címmel tartott színvonalas előadást. A termet a középis
kolák felsős diákjai, valamint az irodalomkedvelők töltötték meg.

December 31-én a szokásos évzáró ünnepséget, a Műsoros szilveszteri estet tartották 
meg.

1956

Február 9-én Monezy-Dureaux-Heltai három felvonásos operettjét, az Ezred apját 
mutatták be Mamuzsich István rendezésében. A darab szereplői: Szabó Ferenc, Sala
mon Zoltán, Gyömbér Károly, Vojnics Imre, Deutsch Zsuzsa, Bognár Ferenc, Sípos Sán
dorné, Kranzpiller Anna, Deutsch József, Heiló Olga, Szabolcski Vera, Boros Béla, Paksi 
György, Sípos Sándor, Kabai András, Kucsmik Béla és Balázs Gizi. A zenekart Bermel 
Miklós vezényelte, az énekeket Lili Ljubibratić tanította be. Az előadás nagy sikert ara
tott nemcsak a városban, hanem a környékbeli helységekben is.

Blaško Ivić mérnök február 10-én filmvetítéssel egybekötött mezőgazdasági elő
adást tartott a Szőlőtermelésről.

Brazília őserdeiről tartott február 23-án és 24-én előadást Székely Tibor, a jugoszlá
viai származású világutazó. Első nap délután 3 órakor szerb nyelven a gyermekeknek, 
este pedig a felnőtteknek, míg másnap délután és este magyar nyelven tartotta meg elő
adását.

„Zilahy Lajos Tűzmadár című drámáját február 25-én mutatták be Virág Mihály 
rendezésében. Ez a dráma komoly színpadi felkészültséget követel és ezt Virág Mihály 
rendező jól tudta és fokozott követelményekkel lépett a társulat tagjai elé. Mozgalmas 
életet hozott a színpadra és az olykor vontatottaknak tűnő párbeszédeket játékban ol
dotta föl.

A komoly sikernek egyik főrészese a húsz éves amatőr-jubileumát ünneplő Martinz 
Karola, aki messzire kimagaslott a többiek közül. Amit ő nyújtott, az bármely színház
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bán is komoly alakítás lehetett volna. Mindenben érezni lehetett, hogy mélyen átélte 
az anya tragédiáját” - írta a 7 Nap 1956. február 26-ai számában a kritikus, majd így 
folytatta:

„A polgári benyomásoktól szakítani óhajtó lányt Deutsch Jutka adta, Vén János is jó 
volt, mert nem elégedett meg csupán a szöveg tolmácsolásával. Bárányi Jenő egy síkon 
mozgott szerepében, míg Turcsányi Anna egy röpke jelenetben érzékeltetni tudta az 
elhagyott színésznő érzelmeit. A mellékszereplők közül meg kell említeni: Gilich Évát, 
Vincer Imrét, D. Szellő Macát, Franzer Annát, Szűcs Ilonkát, Erdélyi Júliát, Betyák 
Verát, Szalma Mihályt, Kiss Jánost, Gilich Györgyöt, Gregorcsik Imrét és Hegyaljai 
Ferencet, akik kiegészítették a dráma hangulatát.”

A 7 Nap ebben a számában külön cikkben foglalkozott Martinz Karolával. Itt kö
zöljük teljes egészében a róla megjelent méltatást:

„Martinz Karoláról meg kell emlékezni, hiszen a Népkör egyik tehetséges és lel
kes amatőrjéről van szó, akinek húszéves jubileuma mellett nem mehet el szó nélkül 
a krónikás.

Karola már kisiskolásként is az egyik legjobb szavaló volt és azután bekapcsolódott 
a Népkör mesedélutánjaiba, gyermekelőadásaiba. Ettől kezdve a mesedélutánokon 
mesélt és szavalt a többi gyereknek. A gyermekelőadásokon volt boszorkány, gonosz 
mostoha, tündér stb...

Az iskola után szakmát tanult, de estéit a Népkörben töltötte és a színi gárdában 
forgolódott, amelynek tagjai közül nem egy ma már a Népszínházban játszik. Ő is le
hetett volna hivatásos színész, amikor a Népszínházát szervezték, de nem ment, nem 
hagyta el a Népkört, nem lett hűtlen az egyesülethez. Nem jöhetett számításba egy 
szerep sem, amit Karola ne vállalt volna. És húsz év alatt sokat, nagyon sokat szerepelt.

Szerepléseivel nemcsak magának, hanem az együttesnek és az egyesületnek is sok 
elismerést szerzett. Több műkedvelő versenyről díjat hozott haza.

Mint az elején elmondtuk, nemcsak kitűnő színjátszó, hanem tehetséges szavaló is. 
Ha ő szaval, a népballadák és költemények életre kelnek kellemes orgánumán.

Közben naponta megjelenik munkahelyén és ledolgozza a nyolc órát, sőt többször 
még ezt az időt is túllépi.

Színjátszó társai, a kör vezetősége és a Népkör közönsége meleg ünneplésben része
sítette, a krónikás sem maradhatott hát ki az ünneplők sorából, és ezért vállalta, hogy 
méltatja Martinz Karola értékes munkáját.”

A népköltészet keletkezése és fejlődése volt a címe annak az érdekes előadásnak, 
amelyet március 7-én Juhász Géza középiskolai tanár tartott. Közreműködtek: Martinz 
Karola, Deutsch Judit, Hupkó Margit, Paksi György és a Tanítóképző énekkara.

A május 20-ai Dalesten felléptek: Bedrosián Mária, Boros Béla, Franzer Anna, 
Csetvei Gyula és Vojnics Imre, akik a legkedveltebb magyar nép- és táncdalokat adták 
elő zenekari kísérettel. A zenekart Bermel Miklós vezényelte. A bemondó szerepét Bo
ros Béla töltötte be.

A Népkör vezetősége ezekben a napokban úgy határozott, hogy június 2-ától 
kezdve minden hét szombatján Vidám hétvége címen műsort ad a szabadkai közön
ségnek. Ezeket a társas estéket az udvarban épített szabadtéri színpadon, rossz idő 
esetén a teremben tervezték megtartani. Az estek műsorán rövid jelenetek, szavalatok,
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ének- és táncszámok, valamint más szórakoztató szövegek szerepelnek majd. Ezt kö
vetően táncvigalom lesz.

Egy élet dokumentuma címen filmet mutattak be május 16-án Titóról. Az előadást 
zsúfolt nézőtér fogadta. Bevezetőt Kvazimodo Braun István író mondott.

Žak Konfino, a neves szerb humorista Szerdán esküszünk című bohózatát június 
3-án tűzte repertoárra az együttes. A darabot Garay Béla fordította magyar nyelvre, a 
rendezést Szabó István, a Népszínház tagja vállalta. A szerepeket Horváth József, D. 
Szellő Maca, Vinczer Imre, Szöllősy V. László, Kiss János, Pardovitzki Ferenc, Kani
zsai Júlia, Gilich Éva, Deutsch József és Balázs Gizi alakították. A színdarab mind
végig kacagást váltott ki a nézőkből, nagy sikere volt, és több ízben is színre került 
nemcsak helyben, hanem a vidéki vendégszereplések során is.

Szeptember 19-én dr. Györe Kornél tanár tartott előadást az Időszerű iskolakérdé
sekről Az előadást széleskörű vita követte.

Szeptember 27-én mutatta be az együttes Drégely Gábor A kisasszony férje című 
vígjátékát, amelyet az író Az utolsó Verebély lány című regényéből alkalmaztak szín
padra.

A Magyar Szó 1956. október 3-ai számában Lévay Endre így vélekedett a darabról 
és az előadásról:

„...A darab édeskésen anekdotázó csevegései, szentimentálisán és jó adag roman
tikával megrajzolt alakjai vidáman járnak-kelnek a naiv mesében és szépeket mon
danak a régi kúriákról, a ’jóvágású’ szoknyavadász képviselőkről, az eszes és szép 
földbirtokos asszonyról... A vígjáték női főszerepét Gilich Éva kapta. Szép színpadi je
lenség volt és igazán erény, hogy szívesebben használ egyszerű eszközöket, mint a már 
annyira ismert, szokványos színpadi hatásokat, úgy véljük igényesebb darabban tőle 
még többet várhatunk. Turcsányi Anna már jó rutinnal rendelkezik, éppen olyan üde 
és könnyed volt, amilyennek szeretjük látni. Szöllősy Klári, az együttes legfiatalabb 
kis műkedvelőnője bájosan játszotta a kicsi lányt: valósággal betöltötte a színpadot.

A férfi szereplőkről ezúttal hasonlóképpen kell szólnunk. Horváth József igyeke
zett olyan hangulatot teremteni, amilyent a rendező kért tőle. Fegyelmezett műked
velők közé tartozik. Pardovitzki György egészen jó komikusnak bizonyult. Kucsmik 
Béla jóvágású Gáthy Pálja néha kissé hangosabb volt a kelleténél. Szöllősy V. László az 
ilyen deresedő hajú após szerepekben megtalálja a legízesebb hangokat. Jó mulattató. 
Heiló Olga, Erdélyi Juliska kisebb szerepet kapott. Rizsányi Lajos viszont a kis sze
repből is jelentőset alkotott és ő volt az egyetlen, aki karikírozásával kiemelkedett...”

Október 10-én dr. Licht Antal egészségügyi felügyelő tartott előadást a Gyermek- 
paralízisről. Az előadást negyvenhat (46) néző hallgatta végig. Ezt a Magyar Szó új
ságírója az október 24-ei számban fel is rótta a közönségnek, főleg a szülőknek, hogy 
ilyen fontos előadáson nem jelentek meg. Sőt voltak olyanok is, akik az előadás alatt a 
szomszéd teremben dominóztak. „Úgy látszik, ha a Spartacus-Partizan, vagy a Haj- 
duk-Spartacus mérkőzéseiről lett volna szó, akkor talán az előadás alatt nem csör
gették volna a dominót a szomszéd teremben, hanem a mérkőzéseket nézték volna...”
- jegyezte meg a cikkíró.

November 3-án este az újonnan alakult Rajkó-zenekar a Népszínház és a Népkör 
énekeseinek közreműködésével Népdalestet rendezett. A Rajkó-zenekar ezzel a köz
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reműködésével óhajtotta viszonozni a Népkör vezetőségének azt a szívességét, hogy a 
termet a próbák céljaira díjmentesen átengedte.

A Népdalesten a Rajkó-zenekar készülő műsorából adott ízelítőt magyar és szláv 
népdalok interpretálásával. Felléptek: Heck Paula, Platz Rózsa, Marica Temunović, 
Jandek Jolán, Franzer Anna, Nedeljka Radulović, Vérségi József és Luka Matković. A 
vegyes összeállítású műsornak frenetikus sikere volt.

Az amatőr színjátszás irányítói, részvevői a reális életszemlélet hirdetőiként és en
nek harcosaiként jöttek össze ismét Újvidéken, hogy szövetségbe tömörüljenek. Vaj
daság minden járásából majdnem száz küldött vett részt az alakuló közgyűlésen. A 
színpadról történő nevelési feladat lehetősége és továbbfejlesztése, az ezzel kapcsolatos 
nehézségek megoldása volt napirenden.

Vajdaság amatőr színházai és színházi csoportjai országos viszonylatban már ed
dig is szép sikerekre tekinthettek vissza. Az akkori adatok szerint több mint négyszáz 
amatőr színház vagy színjátszó csoport működött a Vajdaságban. Ezeket a színját
szókat kellett volna tevékenységükben támogatni a megalakulandó szövetségnek. 
Ugyanakkor a Vajdaság dolgozói is olyan kulturális nívóra emelkedtek, hogy jogosan 
követeltek megfelelő színpadi műveket, színvonalas alakításokat, röviden szólva szo
cialista színjátszást.

A színjátszók szövetségének megalakítását megelőző vita összességében meghozta 
az eredményt. Megalakult a szövetség, amely feladatául az amatőr színjátszó szemlék 
megrendezését tűzte ki.

1957

Györe Kornél középiskolai tanár január 9-én, a szerda esti ismeretterjesztő eladá
sok keretében Hazánk szépségei címmel érdekes előadást tartott vetítéssel egybekötve.

Kosztolányi különös szépségű írása, az Édes Anna ma már nemcsak magyar köz
kincs. Több idegen nyelvre is lefordították. Tárgyánál fogva a XX. század társadalmi 
betegségeiről szól.

Egyes vélemények szerint az Édes Anna dramatizálása megbocsátandó írói téve
dés. A színpadi hagyományok szemszögéből nézve talán jogos is ez az álláspont, de 
mint ismeretes, Kosztolányi tudatos újításokat vitt be a vers-, a regény- és az újság
írásba. S noha a drámában a hangulat, a cselekmény leírása más technikával történik, 
mint a regényben, az Édes Anna színpadi változatában ugyanúgy érezhető az a fojto
gató légkör, amely a regényt belengi.

A Népkör január 31-ére tervezte a premiert, amelynek rendezésére Virág Mihályt, 
a szabadkai Népszínház rendezőjét hívta meg. A rendezőnek nehéz dolga volt. Nem
csak a színműben rejlő nehézségek, hanem a rendelkezésére álló szereplők miatt is. De 
mégis kicsikart mindent, amit a szövegből és az együttesből ki lehetett hozni.

A szereplőkkel ismertette Kosztolányi életét és munkásságát, értelmezte a regényt 
és a dramatizált változatát, bemutatta a jellemeket. Végül mindenkit elkapott az alko
tói láz, és valamennyien azon voltak, hogy minél jobban és alaposabban tolmácsolják 
a szabadkai származású illusztris szerző művét.
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A szereplőket a színlap szerinti sorrendben soroljuk fel: Szöllősy V. Klára, Rajta 
Margit, Szalma Mihály, Nemes Ketty, Szűcs Ilonka, Bedrosián Mária, Horváth József, 
B. Szellő Maca, Mojzes József, Szöllősy V. Klári, Pardovitzkcy Ferenc.

A kitűnő díszletet Égető Sándor tervezte és festette.
Február 6-án este dr. Baráth Károly törvényszéki bíró Az ifjúság és a házasság 

címmel tartott tartalmas előadást a nagyszámú hallgatóság előtt.
Igen érdekes kezdeményezés született február közepén, miután a városi közműve

lődési bizottság a nemzetiségi kultúregyesületek együttműködésére tett javaslatot. A 
Nyomdász Otthon fel is ajánlott a Népkörnek egy ilyen együttműködési lehetőséget, 
amelyet a Népkör vezetősége elfogadott. Hamarosan a Nyomdász Otthon zenekara a 
Népkörben vendégszerepeit, majd pedig a Népkör színjátszói viszonozták a látogatást 
egy vidám műsorral. Természetesen más kultúrcsoportokkal együttműködve is sor 
került a kölcsönös, baráti vendégszereplésekre.

Március 12-én Sport és egészség címmel, vetítéssel egybekötött előadást tartott dr. 
Réhm Alfréd orvos a nagyszámú hallgatóság előtt.

Február 14-én került műsorra Curt Götz svéd színpadi szerző már-már klasszi
kus darabja, a Hókuszpókusz, amelyet Mamuzsich István állított színpadra -  rész
leges sikerrel, egyrészt az együttes adottságai, másrészt a darab szatirikus tartalma 
miatt.

Bár a szereplők közül nem mindenki találta fel magát, mégis meg kell említeni 
Kiss Jánost, aki fiatalsága ellenére a védőügyvéd szerepében eredeti figurát alakított. 
Vukovich Béla kevésbé tudta megoldani feladatát, bár minden igyekezetét latba ve
tette. Viszont Kucsmik Béla vidor, talpraesett alakítással örvendeztette meg a közön
séget és megfelelő hangulatot teremtett. Turcsányi Anna is kedves volt a szerelmes 
asszony szerepében. Természetes és egyszerű. Vojnics Imre ügyésze méltó ellenfele 
volt a védőnek, és a jogászi perpatvarban megállta a helyét. A fiatal Gilich György a 
lakáj kettős szerepében komoly alakítókészségről tett tanúságot. Pardovitzky György 
és Gilich Éva, valamint Pertics László is mindent megtettek a siker érdekében. Vég
eredményben a közönség egy kedves, derűs est emlékével távozott a Népkörből.

Március 7-én összeült a Kultúrközösségek Tanácsa Újvidéken, ahol Nagy József 
elnök kifejtette, hogy kultúréletünk új feladatok előtt áll, s az adott föltételek meg
követelik, hogy túllépjen az idejét múlt, megmerevedett szokásokon. Új programot 
dolgoztak ki, és ezzel a kultúrközösség kitárta kapuit a fejlődés útjai felé. A prog
ram szerint szabadon kell fejlődniük az amatőr színházaknak, népegyetemeknek és 
a zenei együtteseknek. Ez az önállóság majd lehetővé teszi törekvéseik, kísérleteik, 
nagyobb és merészebb vállalkozásaik kibontakozását, munkaterületeik eredménye
sebb kiszélesítését. Megállapítást nyert az a tény is, hogy mindezek a célkitűzések 
legkönnyebben a színjátszás terén érhetők el. Csak az a kérdés, merre visz az út, ame
lyen a falusi műkedvelők haladhatnak. Mert például az egyik bánáti községben egy 
idényben hat színdarabot mutattak be ugyan, de mind a hat szerzője a múlt század
ból való. A rendezők, a vezetőség olyan darabokat és témákat választottak, amelyek 
visszafelé húztak...

Néhány felszólaló utalt arra, hogy támogatni kellene valamiképp a műkedvelőket 
abban, hogy megfelelő szövegkönyvekhez jussanak. Ezért úgy határozott a Tanács,

157



hogy pályázatot hirdet új színművek írására, hogy ezáltal is ösztönözze az írókat, szín
padi szerzőket mai művek alkotására. Egyben határozatot hoztak tanfolyamok, sze
mináriumok megszervezéséről, a kultúrmunka eszmei síkon történő előrelépéséről...

Harsányi Zsolt-Mikszáth Kálmán-Fráter Loránd vígjátékát, az Akácvirágot már
cius 28-án vitte színpadra Deutsch József, a Népkör veterán műkedvelője. Az ének
tanítás munkáját Bedroszián Mária vállalta, míg a szerepeket Horváth József, Kecs
kés István, Szöllősy V. László, Bedroszián Mária, Szöllősy V. Klára, Rizsányi Lajos, 
Pertics László, Pardovitzky Ferenc, Szalma Mihály, Kranzpiller Anna, Bognár Ferenc, 
Pardovitzky György, Kugler Zoltán, Varga Jolán, Takács Mária, Szöllősy V. Márta, 
Erdélyi Júlia és Szabó Ferencné játszották. A darab szép sikert aratott és a közönség 
örömmel hallgatta Fráter Loránd magyar nótáit.

Május 31-én Csépe Imre szerzői estjére került sor az író új könyvének, a Tarisznyás 
embereknek a megjelenése alkalmából. Az estet a Népegyetem, a Népkör népművelő 
alosztálya, valamint a szabadkai Irodalmi Tribün rendezte. Ez alkalomból már dél
utántól könyvvásárt szervezett a Minerva Könyvkiadó, amelyen az érdeklődők meg
vásárolhatták a Tarisznyás embereket és dedikálhatták a szerzővel.

A szerzői esten Bori Imre középiskolai tanár mondott bevezetőt. A szerző versei
ből és novelláiból szavaltak és felolvastak: Raczkó Ilus, Szabó István és Szilágy László, 
a Népszínház tagjai, valamint Burkus Valéria, Bedroszián Mária, a Népkör tagjai. A 
termet zsúfolásig megtöltő közönség soraiban nemcsak a város kulturális életének 
képviselői jelentek meg, hanem azok az olvasók is, akik Csépe Imrét a napilapokból és 
folyóiratokból ismerték meg és szerették.

Mladen Širola, a neves horvát ifjúsági író Három jó barát című mesejátékát Garay 
Béla fordításában és rendezésében június 2-án hozták színre a Népkör gyermekszín
játszó csoportjának tagjai. A kedves és tanulságos történet igen nagy sikert aratott és 
több előadást is megért.

A sok dráma után a színjátszók vezetősége egy vígjátékra voksolt: Paul Schurek 
osztrák író Utcai muzsikusok című darabjára, amelynek rendezését Virág Mihályra, a 
Népszínház rendezőjére bízták. A színművet június 9-én mutatták be. A vendégren
dező hozzáértéssel és türelemmel olyan értékeket hozott felszínre a színjátszókból, 
amilyenekkel elődei nem igen dicsekedhettek. Gördülékeny, kacagtató zenés vígjáték 
született, annak ellenére, hogy az énekek olykor-olykor fékezték a tempót, ám a prózai 
rész kifogástalanul működött.

A darab bizonyos mértékben rokonságot tart Zilahy Lajos Zenebohócok című 
darabjával, csak nyersebbek a színei és mélyebb a világa. A szegénység tragikomé
diáját láttatja a nézőkkel új feldolgozásban - a kacagó maszkon áttörő könnyekkel. 
A diszkrét romantika vörös villanykörtéi néha talán inkább a hazug holdat juttatták 
eszünkbe, mintsem a tiszta igazságot idéző napot. A szegénység vihardúlt fészkében 
sok minden szóba került. A bonyodalmat a költői igazságszolgáltatás nevében egy út
ban lévő gyermek bogozza ki. Neki és anyjának játsszák el a legszebb dalt -  életük 
remekművét - az utcai zenészek. A három muzsikus közül Horváth József nyújtotta a 
legelfogadhatóbb alakítást, Mojzes József kissé leegyszerűsítve, de szimpatikusán ol
dotta meg feladatát. Bedroszián Mária igen kedves, bájos, talpraesett teremtés. Nemes 
Ketty temperamentumosán játszotta szerepét. Szöllősy V. László Tónija sima alakítás.
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Szalma Mihály rongyszedője sikeres figura, megérdemelte a tapsot. Pertics László is 
igyekezett jól beilleszkedni az együttes játékába.

A zenei részek tökéletes kidolgozása V. Dormann Manci és Bermel Miklós zene
szerzői tehetségét dicsérik.

Az őszi idény kezdetén, októberben átrendezve, kicsinosítva, új öltözetben várta a 
Népkör a látogatókat - főleg az ifjúságot.

A nyári szünet alatt teljesen rendbe hozták, átrendezték, átépítették az egyesület 
helyiségeit, több termet kaptak, és az egyesület egyes alosztályai kellemesebb mun
kakörülményekhez jutottak, nyugodtabb légkörben és alkalmasabb helyiségekben 
dolgozhattak.

A színjátszó alosztály már az idény kezdetén megkezdte Török Rezső vígjátéké
nak, a Meztelen embernek a próbáit és szorgalmas munkával, nagy lelkesedéssel ké
szültek az október második felére tervezett bemutatóra. Sok új színjátszó tehetség is 
csatlakozott az együtteshez, úgy hogy már a munkába vett darabon kívül kiosztották 
Molnár Ferenc bohózatának, a Doktor wrnak a szerepeit is.

A helyiségek átalakítása mindenféle szórakozási igény teljesítését lehetővé tette 
a Népkör falai között. Sakk, teke, könyvtár, napi- és hetilapok várták a látogatókat. 
Ezenkívül tervbe vették az énekkar újjászervezését. Sok fiatal jelentkezését várták, 
ezért rögtön kapcsolatba léptek a Főgimnázium és a Tanítóképző tanulóival.

A vezetőség elgondolása szerint a Népkör kellemes otthont kellett, hogy nyújtson 
a fiatal költőknek és íróknak is.

Október 16-án beindították az újjászervezett ismeretterjesztő előadásokat. Első
ként Kovács Sztrikó Zoltán, az Újvidéki Tanárképző Főiskola tanára tartott előadást 
Mesterséges bolygó a világűrben címmel. Az izgalmas előadáson nagyszámú érdeklő
dő jelent meg.

Török Rezső három felvonásos vígjátékának, a Meztelen embernek október 29-én 
tartották meg a bemutatóját. Ebből is látható, milyen komolyan dolgoztak a színját
szók, hogy a tervezett időre kihozták a darabot.

A Magyar Szó 1957. november 6-ai számában ez olvasható:
„Az őstehetség útja inkább drámába, mint vígjátékba kívánkozik, de a drámához 

sokkal több őszinteség és sokkal több művészi hűség szükséges, mint amennyi Tö
rök Rezsőben van. Ezért rajzolta meg oly groteszkül Bárány Péter alakját a Meztelen 
emberben. Hogy milyen hamis ellentmondások vannak ebben a darabban, elegendő 
csak a paraszti sorsból elindult Dührert vagy Saljapint említenünk. Tehát a kacagtató 
komédiázás kedvéért a polgári vígjátékíró túlzásokra is képes, és a végén azzal ad 
megbékítő magyarázatot, hogy ha a paraszt megmarad az eke szarvánál és nem kí
vánkozik a fellegekbe’, akkor az életben sem érheti vereség.

Virág Mihály, mint vendégrendező érintetlenül hagyta a szövegkönyv sikamlós 
naturalizmusát, jóllehet, megfelelő ’húzás’ elviselhetővé szelídíthette volna a darabot. 
A kihasznált helyzetkomikum hatott, kacagtatott, lehet, hogy éppen azért, mert az 
alakok harsány színe az idillikus jelenetekből úgy kivirított, akár a búzatáblából a 
pipacs...

...A Népkör műkedvelői lelkes emberek, s ettől az adott szövegtől eltekintve igye
kezetükért dicséret jár. Horváth József néhány fegyelmezett jelenetében megmutatta,
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hogy milyen emberi figurát lehetett volna faragni ebből az őstehetségből, ha megfe
lelő szöveget kap a kezébe. Turcsányi Anna bájos kis parasztlány volt és őszintén ját
szott, Sípos Sándor és Sípos Sándorné hasonló szerepkörben az együttes fő erőssége. 
Mindkettőt szívesen köszöntötte a közönség újra a Népkör színpadán. Kiss Éva most 
közelebb lépett a természetes játékhoz. Kucsmik Béla is ebben ért el sikert. Kiss Já
nosnak, a tehetséges műkedvelőnek viszont nem való a parasztgazda szerepe. A többi 
szerepekben D. Szellő Maca, Katona Lajos, Rizsányi Lajos, Varga Jolán léptek föl. A 
táncbetétekben bemutatkozott az egyesület fiatal táncegyüttese. A darab énekszámait 
Medres János tanította be, míg az előadást a zenekarral Piontek József vezette le.”

A Könyvnapok keretében november 5-én Irodalmi estet rendeztek, amelyen Csépe 
Imre, Galamb János és Urbán János verseket, Kopeczky László humoreszket, Lévay 
Endre és Josip Klarski elbeszélést olvasott fel. Zákány Antal és Burkus Valéria költe
ményeit Heck Paula, a Népszínház művésznője adta elő. Laták István műveiből Laták 
András olvasott fel. Marica Temunović és Sántha Puszta Lajos megzenésített verseket 
énekeltek Vadné Dormann Manci zongorakíséretében. Az Iparos dalárda tiszavidéki 
dalokat énekelt, konferált Vujkov Géza.

Annak ellenére, hogy a Népkör színjátszó alosztálya egy hivatásos színház kö
zelségében végzi munkáját, mégis mozgalmas életet él. Lehet, hogy éppen ez a tény 
okozza, hogy minden idényben újult erővel lát munkához, és darabjaival igyekszik a 
műkedvelő színvonal fölé emelkedni. Vannak, akik a hagyományoknak tulajdonítják 
ezt az erőt, de lehet annak az eredménye is, hogy a fiatal színjátszók itt találnak ma
guknak lehetőséget, hogy játékkészségüket és tehetségüket bemutathassák. Ki tudja, 
hányféle indítéka van ennek az együttesnek, hogy minden esztendőben változatos 
műsorral lepje meg a szabadkai közönséget? Azt a közönséget, amelynek szívéhez nőtt 
a régi műkedvelő színjátszás és megszerette az új erőket is. Ez az együttes a legnehe
zebb körülmények között is teljesíti magasztos feladatát, a háború utáni nehéz eszten
dőkben még hideg, fűtetlen teremben is próbáltak, dolgoztak, mert fűtötte - fűti őket 
a fiatalos hév és az ügy iránti lelkesedés.

December 7-én Molnár Ferenc Doktor úr című vígjátékét mutatták be teljesen 
új szereposztásban. Ezt a szellemes művet, amely sokkal inkább maró karikatúra, 
mint szelíd vígjáték érdemes komoly próbákkal, alapos munkával színpadra állíta
ni. Mamuzsich István megértette ezt, amikor hozzáfogott a darab rendezéséhez, és 
az előbbire tette a hangsúlyt. Ha az együttes minden tagja olyan jól fogta volna föl 
feladatát, mint Kiss János, a fiatal színjátszó, akkor még magasabb színvonalú Mol- 
nár-bemutatóhoz lett volna szerencséje a közönségnek. Kiss János Puzsért játszotta. 
Egy ilyen szerephez nem minden évben jut hozzá még egy hivatásos színész sem, hát 
még egy műkedvelő. Neki szerencséje volt, de szerencsés volt a közönség is, hogy Kiss 
János kapta a szerepet, és ki tudott emelkedni alakításával. Nagy István (Bertalan 
ügyvéd) volt a másik, aki alakítását elfogadhatóvá tette. Jó komikusnak bizonyult és 
Szabó Ferenc is, aki könnyed és természetes játékkal oldotta meg szerepét. Szabó Ró
zsiból, ha komolyan foglalkozik a színjátszással, úgy látszik, jó komikát faraghatnak 
a rendezők. Bárányi Jenő, Bozóki Ferenc, Heiló Olga, Muhi Marika nagy igyekezet
tel játszottak, mellettük fölléptek még: Vukovich Béla, Deutsch Zsuzsa, Hajnal Rózsi, 
Kontra István és Barta János.
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Ebben az időben sokan hangoztatták a műkedvelés válságát, többen az amatőriz
mus megszűnését emlegették, meghúzták a lélekharangot a szabadkai Népkör szín
padán is. De akadt vagy harminc fiatal, akik nem hagyták, hogy ezeknek a borúlátók
nak legyen igazuk, hanem újra és újra nekifogtak dolgozni. Csupa tehetséges emberek, 
akik közül sokan a Népkör gyermekszínjátszó csoportjában váltak „felnőtt” színésszé. 
Ők továbbra is játszani, szerepelni akartak, nem hagyták magukat... Felkarolta őket 
az idősebb, tapasztalt Mamuzsich István, akit magával ragadott a fiatalok heves tenni 
akarása, és belekezdtek Szilágyi László-Kellér Dezső 3:1 a szerelem javára című ope
rett próbáiba.

Mamuzsich igyekezett kiaknázni a darab játéklehetőségeit. A szellemességgel szí
nesített jelenetekkel gördülékennyé tette az előadást és megteremtette a fiatalokkal az 
egységes vidám hangulatot.

Az énekszövegeket Medres János írta, a zenét is ő szerezte és tanította be a sze
replőkkel. Kunyi Mihály kitűnő táncokkal gazdagította az előadást. A szereplők kö
zül Deutsch Zsuzsa jó komikának bizonyult és a leányintézet növendékei is bájosak 
voltak.

A játék egységes ritmusáért nagyrészt Boros Béla dolgozott meg, aki született 
táncos komikusként vitte a darabot. Méltó társa volt Szabó Ferenc, aki széles skálájú 
játékával hozzájárult a sikerhez. Talán nem is műkedvelőt, hanem hivatásos színészt 
láttunk magunk előtt. De Kucsmik Béla sem maradt el mögöttük. Könnyed volt, élte 
a szerepét, nem játszotta. Öreg gazdaként Bognár Ferenc is kitűnően alakított. Azon
ban nem szabad szó nélkül hagyni Lakk János, Laták András, Rizsányi Lajos, Buri- 
án László, Katona Lajos, Szabó Rózsi, Turcsányi Magda, Muhi Marika, valamint a 
kezdők, Takács Mária, Tóth Ági, Kranzpiller Anna, Tóth Janka, Varga Joli, Huszár 
András, Varga Imre és György igyekezetét sem.

Az újonnan felfedezett Tóth Piroska ahogy belépett a színpadra, máris meghó
dította a közönséget. Közvetlen, természetes és kiváló játékos, mintha már éveken át 
szerepelt volna a színpadon. Pedig ez volt az első, ám igen sikeres bemutatkozása.

A Népkör már az elmúlt évek során több sikeres gyerekelőadást adott gyermek
színészek közreműködésével, és több hazai író művét ismertette meg a szabadkai 
fiatalokkal. Az elért eredmények, valamint az iskolai ifjúság további érdeklődése 
szükségszerűen felvetette a gyermekszínjátszás felelevenítésének kérdését. Az 1958. 
évi közgyűlésen is szóba került ez a téma. Megállapítást nyert a felismerés, hogy igen 
sok gyermekszínjátszó nem érvényesítheti színjátszó tehetségét, mert nincs szakava
tott vezetőjük, aki rendszeresen foglalkozna velük. Ezért a választmány olyan döntést 
hozott, hogy bizottságot alakít, amelynek feladata a gyermekszínjátszás kérdésének 
kivizsgálása, továbbá egy gyermekszíndarabokból álló műsorajánlat kidolgozása és 
felterjesztése a vezetőség elé. A tervek elfogadása után felvételi vizsgát hirdetnének a 
tehetséges gyerekek számára, és ezáltal elkezdődhetne a rendszeres munka.

Nagy fába vágta a fejszéjét a színjátszó csoport, amikor műsorára tűzte és március 
8-án bemutatta Branivoj Đorđević Sarokház című drámáját Garay Béla átdolgozásá
ban. A 7 Nap március 22-ei számában ezt olvashattuk a darabról és a szereplőkről:

1958
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„A Népkör színjátszó alosztálya ismét a fiatal erők gyűjtőhelye lett. Örömmel mond
hatjuk: fokozottabban és ígéretesebben, mint a közelmúltban volt. És ez a toborzás, úgy 
látszik, nemcsak lelkes fiatalokat, de lelkes közönséget is hoz az egyesület színháztermé
be, amely ma vagy holnap valóban amatőr kamaraszínházzá fejlődhet.

Ám nemcsak a vállalkozásokat és nemcsak a közönség toborzását kell itt dicsérni, 
hanem a minőséget is.

És ez a szép, ez a haladást jelentő lépés ebben a munkában.
A színjátszó alosztály most hazai szerző művét tűzte műsorára, Gyorgyevics Borivoj 

Sarokház című drámáját Garay Béla ültette magyar nyelvre. Merész hangú és emberileg 
mélyen átélt színpadi játék, nem is játék, hanem egy darab élet, egy darab történelem, és 
történelmünknek ez a drámai darabja megdöbbentő közelségbe került hozzánk Virág 
Mihály rendezésében. Virág leegyszerűsített eszközökkel dolgozott, nem kereste a han
gos színpadi hatásokat, sem a műkedvelőknél már olyannyira ismert dekoratív eleme
ket, hanem igyekezett minél őszintébb, minél emberibb alakokat formálni a színpadon. 
És ez sikerült is neki, a még nyersnek és kiforratlannak tűnő erőkből is.

Lendvay Márta (Danka, a gyógyszerésznő) olyan szerencsés alkat, színpadi jelenség, 
akiben egyszerre megérzi az ember a fejlődés távlatait is. A szükséges színpadi rutin 
még hiányzik, de azt meg lehet szerezni, de megvan, amit nem lehet megszerezni: a 
tehetség! Ezt láttuk szombat esti játékában.

Barta János egy kamaszt alakított, de olyan érett és olyan eredeti fölfogásban, hogy 
nagy jeleneteiben valósággal meghökkentett bennünket. Honnan ennyi alakító készség 
egy hatodik gimnazistában?! Érdemes ezen a kérdésen újra és újra elgondolkozni...

Horváth József a férfi főszerepben szolid, fegyelmezett játékot nyújtott. Skálája szé
lesedik és újabb színekkel gazdagodik. Sípos Sándorné és Sípos Sándor ezúttal egészen 
új szerepkörben lépett elénk. Mindketten gazdagították azt a tablót, amelyet Virág Mi
hály rendező annyi leleményességgel elébünk tárt ebben a drámai játékban. De nem 
lett volna teljes ez a színpadi kép, ha a társulat többi tagja nem emelkedik föl az említett 
erők mellé. Ilyen kiegyensúlyozottságot ritkán láthatunk amatőr színpadon, köszön
hető ez Takács György ökonomikusán kihasznált orgánumának, Bozóki József derék 
igyekezetének, hogy szaggatott jeleneteiben töretlenül egységes képet nyújtson nekünk 
a rokonszenves őrnagyról. Laták Andrást most láttuk először nagyobb szerepben: dere
kasan megállta a helyét, s ugyanezt kell elmondanunk Bárányi Jenő, Szöllősy V. László, 
Szöllősy V. Lászlóné, Rizsányi Lajos és Burián László alakításáról is. Rukavina Ilona 
zenei aláfestése teljessé tette azt a drámai hangulatot, amelyet az együttes csaknem 
maradéktalanul megteremtett a színpadon.”

Március 18-án, a választási előkészületek során a szabadkai Népszínház művészei, a 
Népkör színjátszói és a helybeli újságírók közreműködésével Élőújság volt a Népkörben, 
amelyen nagyszámú közönség jelent meg.

Az ismeretterjesztő előadások keretében április 16-án Carmen estet rendeztek, 
amelynek előadója Varga Péter, a Tanítóképző agilis zenetanára volt. A zenekedvelők 
nagy táborából összeverődött közönség élvezettel hallgatta az előadást.

Április 24-én a Gyermekszínház érdekes bemutatót tartott. Szilágyi László rendezé
sében színre került a Tamás bátya kunyhója. Az előadásról ezt írta a Magyar Szó április 
29-én megjelent számában:
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„Jóleső érzéssel tölti el az embert a tudat, hogy olyan műkedvelő együttesünk is 
akad, amely a közönség igényeivel és kívánalmaival lépést tud tartani. Mert - valóban
- ideje már, hogy színházaink ifjúságunkra is gondoljanak és olyan darabokat tűzze
nek műsorukra, amelyeknek hősei a fiatalok képzeletvilágában élnek. Ismerik őket, 
a könyvekből már rég megbarátkoztak velük, s most szívesen látják hőseiket meg
elevenedni a színpadon.

A Népkör műkedvelő társulata ilyen indíttatásból tűzte műsorára H. B. Stowe Ta
más bátya kunyhója című ifjúsági regényének színpadi változatát. A színpadi szöveg
könyvet a regény nyomán Garay Béla írta. A négy képbe sűrített cselekmény a romanti
ka érzelmes hangján tárja elénk az amerikai négerek szenvedéseit az Egyesült Államok 
déli államaiban - száz esztendővel ezelőtt... Az előhang, amely emlékeztet a még ma is 
fennálló négerüldözésekre, hatványozott időszerűséget ad a darabnak, elmondja a mű 
jelentésének lényegét, éppen ezért a bemondónak az elsietett szövegmondás helyett az 
epikus előadásmódhoz kellene folyamodnia.

A darabot Szilágyi László, a szabadkai Népszínház tagja rendezte. Hasonló ifjúsá
gi előadásokkal rendezőként már jelentkezett a színpadon, és elmondhatjuk, kivéte
les érzéke van hozzá, hogy képzeletével egészen megközelítse az ifjú néző lelkivilágát. 
Jelenetei elég mozgalmasak voltak, s az előbbi elgondolás alapján megformált alakjai 
megközelítették a Stowe-regényből ismert négerek életét.

A címszerepben Szöllősy V. László meglehetősen nehéz szerepre vállalkozott, hi
szen Tamás bátya voltaképpen az egész cselekmény hordozója. Nehézkessége itt he
lyénvaló volt. Ha ezt határozottabb játék és kiegyensúlyozottabb szövegmondás egészí
ti ki, akkor műkedvelői pályájának legkiemelkedőbb alakítását nyújtja.

Kiss János (Haley rabszolgakereskedő) mint mindig, most is élt a játéklehetőségek
kel, s ezért nem tűnt mesterkéltnek az az alak, aki dollárhatalmával és harsogó hangjá
val rettegésben tartja a néger lelkeket. Szabó Ferenc alakítása (Sam Legree, ültetvényes) 
elgondolkoztató. Tud hangulatot teremteni és tud hangulatot állandósítani a színpa
don. Kevés műkedvelő közelíti meg ilyen hiteles emberi ábrázolással azt a játékstílust, 
amit mi ma már a műkedvelő színpadtól is elvárunk. Bognár Ferenc túlzottan érzelmes 
volt, s nagyobb jeleneteinek hatását ez csökkentette. Komoly igyekezetet láttunk Kiss 
Éva, Vén János, Lendvay Márta, Szöllősy V. Lászlóné és Szöllősy Lilla (bájos gyermeki) 
játékában, de Szabó Rózsa, Katona Lajos, Hegyaljai Ferenc, Szöllősy V. Klári és Huszár 
András is őszintén törekedett arra, hogy a rendezői elgondolásnak eleget tegyen.

A játék színpadi megoldásáról kell még szólnunk. A modern, leleményes díszlete- 
zés látványossá tette a darabot. Medres János versei és zenei aláfestése - néger rabszol
gák dala - hatásaiban sokban fokozta a Népkör műkedvelőinek teljesítményét.

Jó lenne, ha iskoláink erre a bemutatóra fölfigyelnének és a szervezett előadások 
egész sorát biztosítanák az ifjúság számára - mert ez a színpadi játék valóban az ifjú
ságnak szól...”

Csirkepaprikás a címe annak az énekes vígjátéknak, amelyet a színjátszó együttes 
május 17-én mutatott be. Idézzük a Magyar Szó május 24-ei számában megjelent kriti
kát, amelyben a krónikás szóról szóra ezt írta:

„Azzal a szándékkal tűzte műsorára a színjátszó alosztály ezt a zenés bohózatot, 
hogy a tavaszi verőfényes napokra valami igénytelen szórakoztató darabot adjon a
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közönségnek. Kacagtató, vidám hangulatot akart a nézőtéren teremteni, s főleg azt, 
hogy a közönség a jó mulatság megelégedett érzésével távozzék.

Szabó István mint vendégrendező ezt a szempontot nem tévesztette szem elől, 
amikor a szövegkönyvet kezébe vette, de föltétlenül javára kell írni, hogy nem elé
gedett meg ezzel a könnyű feladattal. Szántó Armand és Széchen Mihály bohózata 
nagyszerű alkalmat nyújt a parvenű polgárság karikírozására. A fölfelé kapaszkodók 
görbe tükre ez a játék, a nyárspolgári ostoba életstílus kipellengérezése olyan kör
nyezetben, amely csupán arra jó, hogy kikacagjuk. Ha a táncszámokban a sztereotip 
koreográfia érzelmei helyett Kunyi Mihály is jobban érvényesítette volna a karika
túra elemeit, akkor ez a bemutató teljes egészében elérte volna azt a célt, amelyre a 
rendező törekedett. így is láttunk egynéhány sikerült karikatúrát - megérdemelten 
fölzúgott értük a taps.

Nyolc szereplő olyan mozgalmas játékot teremtett a színpadon, mintha legalább 
is kétszer annyian lettek volna. Sípos Sándor mint félszeg, együgyű vezérigazgató 
ebben a bohózatban is jó erőnek bizonyult. Az új szerepkörben is föltalálta magát. 
Sípos Sándorné parvenű anyósa éppen darabosságánál és vaskosságánál fogva volt 
eredeti alakítás. Kucsmik Anna szobalánya temperamentumos, hangulatkeltő figura 
volt: legújabb alakítása nyomán is elmondhatjuk, hogy mind komolyabb ígéretként 
jelentkezik. Nagy István, a népköri együttes tehetséges komikusa, Guszti, az inas sze
repében (a darab leghálásabb szerepében) az est sikerének legfőbb hordozója. Hor
váth József bármilyen föladatra vállalkozik, megállja a helyét. így Mister Kennedy 
amerikai milliomos figurájában érett és kidolgozott játékot nyújtott. Kucsmik Béla 
először mutatkozott be előttünk, mint komikus (az orvosprofesszort karikírozta), s 
ez a bemutatkozása valóban sikerrel járt. A kisebb szerepekben Horváth Józsefné és 
Tóth Piroska játszottak fiatalos igyekezettel.

A darab zenéjét Medres János szerzette. A hangulatos és érzelmes zene és ének
számok igaz, hogy nem mindig egyeztek a bohózat hangulatával -, de mindenesetre 
színesebbé és változatosabbá tették ezt a szórakoztató színházi előadást.”

Sok-sok kisgyerek arca ragyogott fel, amikor megtudták, hogy bemutatóra készül 
a népköri gyermekszínház. Hosszú hallgatás után június 1-én tartották meg a Csip
kerózsika mesejáték előadását, amelynek fáradságos betanítási munkáját Szekrény 
Katalin óvónő vállalta. Az előadásról a Magyar Szó június 5-ei számában Burkus 
Valéria így vélekedett:

„Végig élénk érdeklődés kísérte az előadást. A gyerekek együtt aggódtak a király- 
lyal és királynővel Csipkerózsika szomorú sorsa felett. Az udvarmester és a balga 
szakácsa párbeszéde hangos kacagást váltott ki a nézőkből. Amikor pedig a tündérek 
bájos tánca után a bölcsőben fekvő Csipkerózsikát jókívánságaikkal halmozták el s 
egyszerre, mintha a föld alól jönne, előbukkant a gonosz tündér - a gyerekek sora
in végigmorajlott a szörnyülködés. Jaj, mi lesz most?[...Megfigyeltem egy kislányt a 
második felvonás alatt. Annyira beleélte magát a darabba, hogy egy izgalmas jelenet
nél fölugrott, mintha legszívesebben a színpadra futott volna, hogy kitépje a gonosz 
kezéből a halálos álmot hozó orsót...

A rendezés fáradtságos munkáját Szekrény Katalin óvónő vállalta és lelkiisme
retesen el is végezte. A sikerhez sokban hozzájárult Nagy István tetszetős, mesébe
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illő kulisszatervével és a díszletek dekoratív elkészítésével. Az énekszámok szövegét 
Medres János írta és a zenét is ő szerzette.

A kis szereplők nagy igyekezettel játszottak és sokszor egészen beleélték ma
gukat a szerepükbe, mint például a gonosz tündért játszó Urbán Kató és Kerekes 
Sándor az ifjú szerepébe. Burián László -  az agg , Szeiler Ildikó - Csipkerózsika, 
Budai Anna - a királynő, Bubori József - a király, Kati Tibor - az udvarmester, 
Bódis Imre -  a szakács, Papp Dénes és Országh László az udvaroncok szerepében 
jól megállták helyüket. Bájosak voltak a tündérek: Bódis Ibolya, Budai Ági, Burkus 
Vali, Ceglédi Anna, Országh Edith, Oszmán Alisz, Ruszki Mária és Vigh Éva, és a 
kis tündérek: Denc Etelka, Franc Katalin, Kladek Magdi, Kovács Zsuzsa, Lehman 
Magda, Stadler Edithke, Varga Mártha, Varga Éva, Varga Erzsi és Vojnics Erzsiké. 
Udvarhölgyek: Fehér Mária, Jenovai Jutka, Kerékjártó Katalin, Mák Mártha, Mák 
Ibolya, Papp Mária, Piúkovics Mária, Udvardi Magda. Súgó: Balázspiri Mária, az 
ügyelő Kuti Mária volt.”

Kissé megkésve, már az iskolai szünetben újból megnyílt a Népkör kapuja a vá
ros kicsinyei előtt. A Gyermekszínpad új bemutatót tartott. Ez alkalommal a Kekec 
című nagysikerű hazai film színpadi adaptációját adták elő Buksi címen Garay Béla 
fordításában. A darab fordulatos, érdekes meséjével végig lekötötte a közönség fi
gyelmét. A Magyar Szó június 25-ei számában a tudósító ezeket írta:

„A gyerekek nagy izgalommal követték a főhőst bátor vállalkozásában, hogy jó 
útra térítse a hegyek között élő félelmetes vadorzót, akitől az egész vidék retteg. S 
amikor ez a negyedik felvonás végén sikerül is neki -  persze egy kis csalafintasággal
- a nézőtéren megelégedetten és boldogan verődtek össze a kis tenyerek...

...Külön erőssége az előadásnak, hogy a szereplőket jól válogatták össze. Jó ala
kítást nyújtottak: Kerekes Sándor, Terék Mária, Kati Tibor, Turcsányi Magda és 
Balázspiri Mária”.

A darabot Szekrény Katalin és Kuti Mária tanították be. A zenei rész vezetése 
Medres János tehetséges munkáját dicsérte.

Az őszi idény elején a Népkör és a Tanítóképző ifjúsági szervezete mesedél
utánok szervezésén munkálkodott. A gondolat nem volt új. Már az előző években 
is felvetődött és ebben az idényben szerették volna megvalósítani. Úgy tervezték, 
hogy hetenként egy meghatározott napon tarka gyermekműsort adnának, amely- 
lyel felkeltenék a legfiatalabbak érdeklődését. A különféle meséken, énekszámokon, 
szavalatokon, jeleneteken, mesejátékokon kívül olyan nevelő hatású műveket is re
pertoárra tűznének, amelyeket a tudomány, a technika területéről dolgoznának fel.

Az előadások a Tanítóképző hallgatóinak is jól jönnének, mint hasznos gyakorlati 
ismeretek, mert így közelebb kerülnének a gyermekekhez, jobban megismernék őket, 
kipróbálhatnák leendő hivatásukat, a gyermeknevelést.

A szeptember 25-e mozgalmas, izgalmas nap volt a Népkörben. Erre a napra hirdet
te meg a felvételi vizsgát a Népkör színjátszó alosztálya, hogy meghallgassa azokat, akik 
tehetséget éreznek magukban, és akiknek kedvük van a színjátszásba bekapcsolódni. 
Ismeretlen arcok, ismeretlen nevek sorakoztak egymás mellett.

Dr. Toldi György, a Népkör színügyi tanácsának és pályázati bizottságának elnöke 
rövid bevezetőjében ismertette a jelentkezőkkel a felvételi vizsga jelentőségét, a kultúr
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kör munkáját és a felvételi vizsga anyagát. A jelentkezőknek egy ismeretlen szöveget 
kellett első látásra felolvasniuk, majd egy verset elszavalniuk. Végül Markovics János, 
a Népkör zeneszakértője zongorához ülve felmérte a jelentkezők hangterjedelmét. A 
„felvételi vizsga” egy kis szorongással töltötte el a jelentkezőket, azonban a zsűritagok 
tréfás megjegyzései és közvetlensége csakhamar feloldották merevségüket.

A jelentkezők közül különösen kivált Simonka István énekhangjával. Előrelátha
tólag már az őszi idény elején közönség elé léphet. Külön említést érdemel még Suics- 
Táncsics Ivánka sikkes balett-tánca és Csik Elvira szavalótehetsége. A többi jelentkező: 
Palusek Lajos, Homolya Erzsébet, Janócki István, Kovács Ferenc, Bencsényi Klára, Sörös 
Mihály, Micsik József, Talay Mátyás, Görög Ilona, Gál Teréz, Gulyás Edit, Schlemmer 
József, Blahó Etelka, Rózsa László, Sztojánovics Dimitrije, Vidákovics Vitomir, Cson
ti János, Szloboda Margit és Barta Magda szintén kivívták a bizottság elismerését. A 
vizsga befejezésekor dr. Toldi György megköszönte a jelentkezőknek a részvételt és jó 
munkát kívánt nekik. Orbán János, a bizottság egyik tagja pár szóval megemlítette, 
hogy minden munkában vannak nehézségek, de felelősségérzettel le lehet győzni azo
kat. Végül Szabó Ferenc, az ifjúsági alosztály titkára ismertette a munkatervet.

Edward Childe Carpenter angol vígjátékíró az Agglegény apa című művében csipke
lődve bírálja kora társadalmának visszáságait. Ezt a darabot mutatta be október 12-én a 
Népkör színjátszó együttese.

A szórakoztató, humoros színmű a kor „agglegény apái”-t kritizálja: mennyire 
nem ismerték a családi otthon melegét és a boldogságot az evésben-ivásban, a szóra
kozásokban keresték. Ám törvénytelen gyermekeiket igyekeztek számon tartani, há
zukba meghívni. Amikor megjelennek a gyerekek, keletkezik is nagy zűrzavar, és a so
rozatos helyzetkomikumok teszik még élvezhetőbbé a darabot.

A vígjátékban felléptek: Szabó Ferenc, Bárányi Jenő, Kiss Éva, Tóth Emma, Vén 
János, Kiss János, Vukovich Béla, Hegyaljai Ferenc, Tóth Irén, Rózsa László. Közremű
ködtek még: Balázs Gizi és Deutsch József.

A darabot Kiss János és Szabó Ferenc rendezték. Nagy István, a színjátszó csoport 
ifjú tagja tervezte és készítette el a díszleteket.

Október 16-án nagyszabású szavalóversenyt tartottak a könyvhónap alakalmából. A 
verseny iránt meglepően nagy volt az érdeklődés. Negyvenen jelentkeztek.

A selejtezők után, szombaton este 27 szavaló lépett közönség elé. A verseny jól 
sikerült. A szavalok alaposan felkészültek. A bírálóbizottságnak nem volt könnyű 
dolga. A kiegyensúlyozott mezőnyből nehéz volt kiválasztani a legjobbakat. Végül is 
Kiss Magda, a gimnázium tanulója vehette át a 3000 dináros díjat. Kiss Magda nagy 
átérzéssel tolmácsolta József Attila Kései sirató című versét. A 2000 dináros jutal
mat Krtinics Mirko kapta meg. 1000-1000 dinárral jutalmazták Ogrizevics Radmilát, 
Crncsics Júliát, Bakoss Lajost, Balassa Évát és Kablár Zsuzsát. Dicséretet érdemeltek: 
Mándics Ilona, Bakoss Luka, Fontányi Ilona, Kolurics Mária, Zélics Julianna, Sárvári 
Jenő, Gál Teréz, Bodolanov Nikola és Szeles József.

Október 19-én délután a Népkör Gyermekszínháza közkívánatra felújította a Ha
mupipőke című mesejátékot, amelyet Szekrény Katalin állított színpadra. A darab 
dallamos zenéjét Medres János szerzette Burkus Valéria szövegeire. A kedves mesejá
tékban felléptek:
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Terék Mária, Pap Dénes, Turcsányi Magda, Burkus Valéria, Urbán Katalin, Feke
te Károly, Drágics László, Országh László, Farkas Károly, Bubori József, Mihájlovics 
Ilona, Laszák Péter, Balázs P. Mária, Apró Gizella, Nagy H. István, Garaba Piroska, 
Nimcsevics Mária, László Margit, Majsztorovics Kató, Miklós Ilona, Balaton István, 
Farkas Károly Mackó Ernő, László József, Velencei János, Lógó László, Kladek Ildikó, 
Suics Ivánka, Budai Anna, Budai Ági, Siflis Editke, Kákonyi Anna, Hajdú Éva, Takács 
Kató, Varga Marika, Károlyi Klára.

Este felnőtt színjátszók tartottak bemutatót. Szilágyi László-Eisemann Mihály: 
Zsákbamacska című operettje került a közönség elé Mamuzsich István rendezésében. 
Szerepeltek: Tóth Piroska, Kecskés István, Nagy István, Szabó Rózsi, Blahó Etelka és 
Bognár Ferenc. A Kunyi Mihály által betanított táncokat Gidimann Kató, Muhi Mari
ka, Takács Mária és Tóth Irén táncolták. Az Eisemann-számokat Medres János hang
szerelte.

December 11-én rendezték meg a szabadkai kultúregyesületek a közös Népdal- és 
táncestet. Magyar, horvát, szerb, bunyevác, macedón, szlovén énekek és táncok válta
kozva kerültek színre a Népkör színpadán. Az est valóban a testvériség-egység szelle
méről szólt.

1959

Érdekes kísérlettel kezdte meg az ifjúsági színjátszó csoport az új esztendőt. Január 
10-én kollektív rendezésben mutatták be Lakatos László és Bródi István fordításában 
Jean René Leques francia író Ki-ki magának című bohózatát. A darab csupán a nézők 
nevettetését szolgálta és az alanti szereposztásban került színre:

Lia.................................................  Takács Mária
André............................................. Vén János
Silvestre......................................... Nagy István (kettős szereposztás)

Szabó Ferenc
Szobapincér..................................  Hegyaljai Ferenc
Maria............................................. Tóth Piri
Babette........................................... Tóth Irén
Fridolin.........................................  Boros Béla
Gragomanné.................................  Nemes Kató
Portás............................................. Takács György
Február 5-én ősbemutatót tartottak: színre került Pásztor Ferenc helyi szerző Kita

gadottak című színműve. Sem a közönség, sem a sajtó nem helyeselte a darabválasztást. 
Jóllehet a szereplők mindent megtettek a siker érdekében, az mégis elmaradt. A szerző 
nem volt tisztában a színpadi dramaturgia legelemibb követelményeivel, a színpadi ki
fejezési eszközök is ismeretlenek maradtak a számára. Mindenesetre a színházi veze
tőség nagyobb figyelemmel olvashatta volna a darabot, és szakemberek bevonásával 
javíthatott volna a szövegkönyvön. így azonban sem Sutus Sándor rendező, sem a jobb 
sorsra érdemes szereplők nem tudták élvezhetővé, elfogadhatóvá tenni az előadást.

Felléptek: Szöllősy V. László, D. Szellő Maca, Kiss János, Tóth Emma, Szabó Rózsa, 
Szöllősy V. Lászlóné, Lendvay Mártha, Vinczer Imre, Szabó Ferenc, Szöllősy V. Zita.
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A balsikeres ősbemutató után operettet vettek elő. Március 22-én bemutatták Báróti 
Géza-Dékány András-Farkas Ferenc: Zeng az erdő című művét. Azonban ez sem hozott 
sikert Mamuzsich István rendező minden fáradozása ellenére. Az operett nem azt a stí
lust képviselte, amelyet a mi közönségünk szeretett. A darab szerepeit Sípos Sándorné, 
Kecskés István, Kucsmik Anna, Ürmös Erzsébet, Sípos Sándor, Kucsmik Béla, Bognár 
Ferenc, Takács Mária, Molnár Teréz, Tóth Irén, Turcsányi Magda, Balázs P. Mária, Mol
nár Gizella, Muhi Veronka, Hegyaljai Ferenc, Vén János, Janocki István, Balog József, 
Galac Mátyás, Sörös Mihály, Kovács Ferenc, Micsik József, Gilich György és Deutsch 
József alakították. A táncokat Gresli Simon állította be, míg a zenei vezetés Medres János 
feladata volt.

Néhány vidéki vendégszereplésre is sor került, melynek során a közönség hálásan 
fogadta a darabot, és végül az együttes erőfeszítéseit siker koronázta.

Április havában a Járási Kultúrközösség a színjátszó együttest az elért eredménye
kért Oklevéllel tüntette ki, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át a Népkör műked
velőinek.

Nagy örömet szerzett városunk kis magyarjainak a Gyermekszínház, amikor május
10-én színre vitte Vojmil Rabadan kedves gyermekszíndarabját, a Varázshegedűt Szek
rény Katalin óvónő rendezésében. A főbb szerepekben kitűntek játékukkal és énekükkel: 
Terék Mária, Turcsányi Magda, Nagy Edit, Urbán Kató, Burkus Valéria, Papp Dénes, 
Fekete Károly, Farkas Károly és Országh László, de nagyon kedves látványt nyújtottak 
a virágok, pillangók, bogarak, manók, favágók és erdészlányok szerepében: Balázs Piri 
István, Szabó László, Bogasics János, Bicskei Éva, Kladek Ildikó, Gálics Lívia, Mackó 
Mártha, Miklós Ilona, Hajdú Éva, Siflis Edit, Jónás Anna, Budai Ági, Szeiler Ildikó, Ki
rály Anna, Szalai Melinda, Sturcz Ági, Brucsek Kató, Széli Rózsi, Kladek Magdi és Budai 
Stefi.

A darab zenéjét Medres János szerzette és Nagybali Károly hangszerelte.
Az előadás végén a Népkör vezetősége minden szereplőt egy-egy tábla csokoládéval 

ajándékozta meg.
A színjátszó alosztályok és az amatőr színházak járási szövetsége több ízben is fog

lalkozott már a városi gyermekszínház megalakításának gondolatával és lehetőségével. 
Annál is inkább sürgetőnek bizonyult a probléma megoldása, mert a Népszínház vezető
sége érthetetlen okokból elhanyagolta a gyermekelőadásokat, holott ez a közönség után
pótlását szolgálta. A fiatalok ezáltal szeretnék meg a színházat és válnának színházláto
gatóvá, mint valamikor régen. A városi bábszínház olyan kis személyzettel rendelkezik, 
hogy képtelen a darabok megválasztásánál tekintettel lenni arra, hogy minden igényt 
kielégítsenek.

A Népkörben már évek óta működött a gyermekszínjátszó együttes és évente két-há- 
rom bemutatót és más rendezvényt is (például mesedélutánt) tartott. A Gyermekszínház 
azonban csak magyar nyelven tartott előadásokat. A színjátszó alosztályok és az amatőr 
színházak járási szövetsége javaslatára pályázatot hirdettek a kétnyelvű gyermekszínház 
megalakítására. Felhívták a gyermekeket, hogy jelentkezzenek minél nagyobb számban 
a Népkörben. Csak azok a tanulók jelentkezhetnek - szólt a felhívás -, akik az iskolában 
jó tanulmányi eredményt mutattak fel és tehetséget éreztek a színjátszáshoz. A jelentke
zőknek egy verssel, egy dallal kellett készülniük, emellett szövegolvasásból is vizsgáztak.
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A Népkör vezetősége abban reménykedett, hogy a következő őszi idénytől kezdve 
már kétnyelvű előadásokat tarthat.

A színügyi bizottság május 16-ára szavalóversenyt hirdetett. A felhívásban felszó
lították a fiatalokat, hogy csakis forradalmi és mozgalmi versekkel jelentkezhetnek, 
mivel a Kommunista Párt akkor ünnepelte 40. évfordulóját, és a versenyt ennek a 
jubileumnak a jegyében hirdették meg. Az egyesület körlevelet intézett az iskolákhoz, 
amelyben hangsúlyozta, a magyar és szerbhorvát nyelvű versenyen középiskolások és 
munkásifjak egyaránt részt vehetnek.

A vezetőség azt is elhatározta, hogy az őszi idényben újra megkezdi működését a 
Gyermekszínpad, ezért felhívták az érdekelteket, jelentkezzenek a felvételi vizsgára az 
egyesületben. Az új tagok beiktatását szeptember 28-án tartották meg. Csakis azok a 
tehetséges gyerekek csatlakozhattak a színészgárdához, akik tevékenységükhöz meg
kapták a szülői beleegyezést, továbbá az iskolában kitűnő tanulmányi eredményt mu
tattak fel.

Az évad első bemutatójaként Mamuzsich István: Tündérország-meseország című 
mesejátékát tűzték műsorra.

A Népkör Gyermekszínháza a gyermekhét keretében, október 8-án délután ki
tűnően összeállított Mesedélutánt rendezett a gyerekeknek, amelyben felléptek a Ta
nítóképző növendékei is. Az előadásnak olyan sikere volt, hogy október 29-én újabb 
Mesedélutánnal örvendeztették meg a gyermekeket. Ezen az előadáson is felléptek a 
Tanítóképző növendékei, akik énekszámokkal szórakoztatták a kicsinyeket. A gyerekek 
együtt énekeltek a szereplőkkel. A Mesedélutánnak az volt a külön érdekessége, hogy 
azok a gyerekek, akik az iskolában vagy otthon megtanultak egy-egy verset, éneket, 
felléphettek a műsorban. Egyéb érdekes és szórakoztató szám mellett a műsorban fellé
pett Nagy Károly bűvész és zenebohóc is, akit Vadné Dormann Manci kísért zongorán.

Az előadást több mint nyolcszáz néző izgulta végig. A siker arra ösztönözte a ren
dezőket, hogy november 5-én megismételjék az előadást, amely ugyancsak zsúfolt ház 
előtt folyt le.

November 14-én az Újvidéki Rádió fennállásának tizedik évfordulója alkalmából 
a rádió munkatársai ellátogattak Szabadkára is, és a Népkör nagytermében jubileumi 
Vidám estet rendeztek.

Farkas Nándornak, a rádió igazgatójának bevezetője után Szabadka Sándor, Ádám 
Tibor, Balázspiri György, Fejős István, Fehér Ferenc, Gyula Károly, Laták István, Lé
vay Endre, Saffer Pál, Sulhóf József, Szalai István és Umek Miklós olvastak fel írása
ikból. Gubik Mira, Baross István, Hertyán Aranka és Boross Mirjana énekszámokkal 
léptek fel. A vidám jeleneteket Gerich Endre és Ferenczy Jenő, a rádió együttesének 
komikusai adták elő. Közreműködött a rádió zenekara, míg a bemondó szerepét 
Bedekovics Mária töltötte be.

December 10-én a Gyermekszínház tagjai bematatták Mamuzsich István Tündér
ország-meseország című mesejátékát, amelyet ő is rendezett. Zenéjét szerzette: Medres 
János, a táncokat Gresli Simon tanította be. Bevezetőt Fábián Gábor mondott.

A darab első felvonása egy alföldi országút mentén történik. A második és a har
madik felvonás első képe Tündérország virágoskertjében, a harmadik felvonás továb
bi része ismét az országúton játszódik.
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Felléptek: Urbán Kató, Király Mária, Bubori József, Miklós Ilona, Papp Dé
nes, Burkus Valéria, Szebenyi Ilonka, Terék Mária, Farkas Károly, Országh László, 
Csobanov Natália, Varga Lívia, Szabó László, Budai Ágnes, Firányi Ibolya, Hubai 
Ilona, Hubai Erzsi, Jakobovics Júlia, Karlicsek Matild, Kuruc Klára, Liliom Erzsi, 
Molnár Emma, Nagy Gyöngyi, Pivovarcsik Ibolya, Patyi Júlia, Rudics Mária, Sipos 
Szilvia, Siflis Edith, Szabó Anikó, Szerezla Rozika és Takács Katalin. Ügyelő: Bubori 
József, súgó: Szalai Luca volt.

December 18-án Király Ernő, az Újvidéki Rádió zenei osztályának vezetője tartott 
előadást Forradalmi és munkásdalok címmel. Az előadást magnetofon- és hanglemez- 
felvételekkel színesítette.

Karinthy Frigyes A nagy ékszerész című komédiáját december 20-án mutatták 
be a Népkör színpadán. Ezzel a darabbal az amatőr színjátszók szemléjére készültek. 
Rendező Mamuzsich István volt, míg a szerepeket Vén János, Gilich György, Bárányi 
Jenő, Sipos Rózsa, Bognár Ferenc, Nemes Kató, Hegyaljai Ferenc, Takács György, Ta
kács Mária, Tóth Teréz, Jandek Jolán, Szalai Luca és Nagy István alakították. A súgó 
Takács Olga, az ügyelő Deutsch József volt.

1960

A színjátszás az elmúlt idényben általános fejlődést mutatott, nemcsak a Népkör
ben, hanem a járás más helységeiben is. A színjátszó alosztályok és amatőr színházak 
szövetsége komolyan foglalkozott a műsor gondosabb előkészítésével. Nagy segítséget 
nyújtottak azok is, akik jó darabok fordításával segítették az amatőröket. A játszható 
színművek felkutatása és átdolgozása mind a felnőtt színjátszóknak, mind pedig a 
Gyermekszínház szereplőinek sokat jelentett. Sőt, a gyermekszínjátszás terén látható 
előrehaladásnak lehettünk szemtanúi. Az iskolareform bevezette a szabad foglalkozá
sokat, aminek következtében szinte minden tanintézményben öt-hat csoport műkö
dött, köztük a színjátszó és irodalmi csoport is.

A Népkör újabb bemutatóval kedveskedett a kicsinyeknek. Január 10-én került 
színpadra Mladen Širola Piripócska című, öt képből álló énekes mesejátéka. A darabot 
Kiss János fordította és rendezte, a zenéjét Medres János szerezte, az énekeket is ő 
tanította be, sőt a zenekart is vezényelte. A táncokat a gyermekek régi ismerőse, Simi 
bácsi, azaz Gresli Simon gyakoroltatta be.

A darab szereplői: Szabó Zsinóriás Péter, Jelacsik Tibor, Mackó Ernő, Göncöl Jú
lia, Nimcsevics Márta, Drágics László, Tisity Imre és Bogasics János voltak, míg a 
törpék szerepében Kollár Károly, Balázs László és Kamarás István léptek fel. Udva
roncok: Tisity Imre, Bogasics János, Török Gábor, Balázs Jenő. Udvarhölgyek: Alács 
Viktória, Budai Katalin, Pósz Valéria, Dudás Éva, Olajos Erika, Kabai Ilona, László 
Ilonka, Velter Anna és Sarolta, Kamrás Ilonka, Nimcsevics Magda, Fehér Mária. Fel
léptek még: Eke András, Király Tibor, Barabás Ágnes, Brinner Magda, Kabaics Mária, 
Jónás Anna, Jónás Jolán. Súgó: Balázs Gizi. Ügyelő: Budai Gizi. A díszleteket tervezte 
és készítette: Nagy István.

A szabadkai Járási Közművelődési Közösség keretében működő színjátszó alosz
tályok és amatőrszínházak szövetsége a Kommunista Párt 40. évfordulója alkalmából
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színjátszó szemlét rendezett, amelyen főleg időszerű művek kerültek színpadra. A 
szemle befejező ünnepségén kihirdették a jutalmazottak névsorát, és ez alaklommal 
a Népkör színjátszói közül Bognár Ferenc és Nemes Kató pénzjutalomban részesül
tek. Mindketten Karinthy: A nagy ékszerész című vígjátékában nyújtott epizódszere
pükért érdemelték ki a jutalmat. A díjazottakon kívül valamennyi résztvevő dicsérő 
oklevelet kapott.

A találkozón a szemle szervezőbizottsága javaslatot tett a jövőre vonatkozólag, 
miszerint a szemle előkészítését kissé gyorsabbá kellene tenni, hogy az egyesületek 
idejében megtarthassák előadásaikat, s utána a legjobb együttesek benevezhessenek 
az amatőr színházak tartományi találkozójára.

Január 23-án délután kedves, csivitelő hangok hallatszottak a Népkör helyiségei
ben. A Tüdérország-meseország és a Piripócska gyermekdarabok szereplői jöttek ösz- 
sze társas délutánra. A Gyermekszínpad vezetősége megvendégelte a kis szereplőket, 
akik vidám hangulatban fogyasztották el a gazdag uzsonnát, utána pedig narancs- 
szörpös üvegeikkel koccintottak. Amikor felhangzott a zene, a fiúk és lányok összeka
paszkodtak, és estig ropták a táncot. Felejthetetlen volt számukra a délután, de felejt
hetetlen volt a szervezők számára is, látva az örömtől ragyogó szemeket, arcokat. Ezt a 
jutalmazási módszert hagyományossá kellene tenni Szabadka kis magyarjai számára.

A felnőttek hosszas előkészületek után február 7-én bemutatták Meilhac-Miltand: 
Nebáncsvirág című négy felvonásos operettjét Evva Lajos és Rákosi Viktor fordításá
ban. Zenéjét Hervé írta. Rendezte: Lajčo Lendvai. A karnagyi teendőket Pinkává Iván 
látta el.

Szereplők:
Denise........................  Tóth Piroska Loriot őrmester.. Virág János
Fejedelemnő.............  Sípos Sándor né Róbert................. Tucity László
Celestin.....................  Boros Béla Gustave............... Sörös Mihály
Őrnagy......................  Sípos Sándor Kutyamosó.........  Bognár Ferenc
Samplatreaux............  Kalmár László és Kapusnő.............. Cz .Tóth Piroska

Takács György
Primadonna..............  Nemes Kató Gimbletta............ Sípos Éva
Színigazgató..............  Vukovich Béla Lídia.................... Remete Éva
Rendező.....................  Nagy István Szilvia.................. Takács Olga
Felléptek még: Tóth Janka, Molnár Teri, Tóth Ági, Molnár Gizi, Sipos Rózsa, 

Bakota András, Vinczer Antal, Kecskés István, Kovács Ferenc, Balog József, Magyar 
József.

A táncokat Gresli Simon tanította be, a ruhákat Parti Irén készítette, a díszleteket 
Micskó János festette. Ügyelő: Deutsch József. A darabnak nagy sikere volt.

A testvériség jegyében folyt le Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk (Dečaci Pavlove ulice) 
ifjúsági regényének szerbhorvát nyelvű színpadi változata Đurđica Dević zágrábi szí
nésznő átdolgozásában. Rendezte: Josip Ormai. A díszleteket Petrik Pál tervezte. A 
Magyar Szó február 20-ai számában így írt az előadásáról:

„Kissé elfogultan ültünk be a nézőtérre, mert akad-e vidékünkön olyan ember, 
aki gyermekkorában ne élte volna át a ’grund’ birtoklásáért vívott harc izgalmait 
a Pál utcai fiúk és a vörösingesek között. Ne könnyezte volna meg a kis közlegény,
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Nemecsek tragikus hősiességét. Már az első pillanatokban, a függöny felgördülése 
után felfigyeltünk: az előtérben óriási könyv állt, a regény ismert fedőlapjával, majd 
két fiú felnyitotta ezt a nagy könyvet, s belsejében a szereplők és a rendező nevét 
olvashattuk. A prológus után megvilágosodott a színpad, s mi ott voltunk a ’grund’- 
on. És kezdődött a játék, a művészi alakítás. Mert valóban művészi alakítás volt az, 
amit néhány gyerek nyújtott. A kisgyerekek teljesen beleélték magukat szerepeikbe, 
úgy hogy a néző megfeledkezett arról, hogy mindaz, amit lát nem valóság, s a kis 
Nemecsek Josip Ormai rendező utasítására kap a melléhez köhögési roham köz
ben...

Valamennyien, akik olvastuk annak idején ezt a regényt, magunk elé képzeltük 
a környezetet, melyben lejátszódik, így Petrik Pál festőművész is. S most minden 
gyermekkori fantáziája kicsordult belőle, amíg a díszleteket készítette. A magas fa
rakások élethűen álltak egymás mellett, s a Füvészkert üveggel fedett melegházát is 
így valahogy képzeltük el.

A bemutatót sok száz gyerek nézte végig, és lelkesen tapsoltak a kis szereplők
nek, a rendezőnek és a szép díszleteknek.”

A darabot több ízben megismételték és az előadás a becsei, valamint a kikindai 
szemlén oklevelet kapott.

Március 6-án ősbemutatót tartott a Gyermekszínház. Ekkor mutatták be 
V. Lippay Etelka szabadkai szerző Pingvinvásár című mesejátékát, amelyet Vujkov 
Géza rendezésében játszottak el a kis színészek. Segédrendező Deutsch József volt, 
a zenét Medres János szerezte és ő is vezényelte a zenekart, míg a táncokat Gresli 
Simon tanította be stílusosan. Felléptek: Zvekán Róbert, Jelacsik Tibor, Szabó Lász
ló, Kovács Ilona, Szabó Erzsébet, Farkas Károly, Grujics Sándor, Kabadics Mária, 
Szedlák Katica, Jónás Jolán, Szebenyi Ibolya, Szabó Anikó, Berkes Ágnes, Deutsch 
József, Takács György, Vujkov József, Szabó Antal, Bognár Ferenc, Bubori József, 
Perlaki Béla, Kamrás István, Perlaki Nándor, Király Mária, Terék Mária, Pecsenka 
Mária, Csőke Ilona, Granyák Aranka, Szabó Rózsi, Fátyol Ilona, Szabó Anna, Budi 
Gizella és Katalin, Alács Vali, László Ilona, Velter Sarolta, Nimcsevics Mária, Velter 
Anna, Göncöl Júlia, Kérékjártó Nada, Kamrás Ilona és Fehér Mária.

A darabot a csantavéri szemlén is bemutatták, onnan került a becsei szemlére, 
ahol oklevelet nyert.

Hogyan világosítsam fele gyermekemet? címmel április 6-án a Népegyetem szer
vezésében előadás hangzott el a nemi életről. Az előadást dr. Licht Antal orvos és 
Újhelyi Zoltán pedagógus tartották.

Április 17-én mutatta be a színjátszó alosztály Zilahy Lajos A szűz és a gödölye 
című színművét, amelyet az amatőrszínházak járási szemléjén adtak elő. A rendező 
Virág Mihály, a Népszínház tagja volt.

Megszokott dolog volt már, hogy a Népkör színpadán minden idényben jó né
hány bemutatót tartottak, s a színre kerülő szórakoztató és könnyű, zenés darabok 
között egy-egy komoly - társadalmi problémákkal foglalkozó -  művel is találkozott 
a közönség. Ilyen darab volt Zilahy Lajos színműve is, A szűz és a gödölye. A darab 
cselekménye a második világháború előtti időkbe vitte vissza a nézőt, egy kispolgá
ri kereskedő házába, ahol a családtagok látszólagosan a legnagyobb egyetértésben
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élnek. A szép külcsín mögött azonban romlott erkölcsök, önzés, kapzsiság húzódik 
meg a megfelelő pillanatra várva, hogy brutális erővel törjön felszínre.

A közönség szeretettel üdvözölte Martinz Karolát, aki hosszabb szünet után 
ismét fellépett. A családjáért élő, családjáért rajongó, aggódó, kisemmizett özvegy 
szerepében alkalma nyílt megmutatni tehetségét. Virág Zita különösen azokban a 
jelenetekben volt jó, ahol mozdulatokkal, arcjátékkal fejezhette ki érzéseit, gondo
latait, Nemes Kató is komoly alakítást nyújtott a titkárnő rövid szerepében, ezzel is 
bizonyítván, hogy egy jó alakítás nem a szerep hosszúságától függ.

Nagy meglepetést keltett Gilich György. Meggyőzően játszotta el a félénk, ka
masz fiú első szerelmi bánatában vergődő alakját. Virág János impozánsan, megfon
toltan személyesítette meg a családfőt, két fia szerepében pedig Kiss János és Kecskés 
István mutattak kielégítő alakítást. Nagy István is jó lett volna, ha kevesebb torzítás
sal játssza meg a festőt. Takács György kellemes külföldit mutatott be, Vén János a 
diák szerepében volt közvetlen, Bognár Ferenc és Vinczer Imre az inas szerepeikben 
sokban hozzájárultak a sikerhez.

A díszleteket Petrik Pál tervei alapján Égető Sándor festette meg művészien.
Április 19-én a hivatásos színházak szabadkai találkozója alkalmával a vajdasági 

magyar írók összejövetelt tartottak a Népkörben. Ezen az összejövetelen - amelyet 
a Népegyetem szerevezett - az írókon kívül az irodalom- és színházbarátok is meg
jelentek szép számban.

A Népkör Ifjúsági Tribünje április 20-án szavalóversenyt rendezett. A verseny 
iránt mind a résztvevők, mind a hallgatók részéről nagy volt az érdeklődés.

A szavalóversenyen felléptek: Kalmár Antal, Kakas József, Simon Piroska, Far
kas Károly, Sándor Matild, Csík Elvira, Némedi Katalin, Balkó Mácsai Edith és 
Hegedűs Aranka a Tanítóképző, Sztójics Edith, Fekete Mária, Bálint Júlia, PfeifFer 
Márta, Sós Klára, Véber Károly a gimnázium, Harnyas Sándor és Kladek Magda a 
műszaki iskola tanulói, valamint Vén János munkás, Martinz Karola és Nagy István 
tisztviselők.

A bírálóbizottság az első díjat - hosszas egyzeztetés után Fekete Máriának ítélte 
oda Zákány Antal: Készültem hozzád és Radnóti Miklós: Hetedik ecloga című verse
inek tolmácsolásáért. A második díjat Martinz Karola kapta Urbán János: Köztár
saság és JuhászGyula: Hajnalban a naphoz című versének előadásáért. A harmadik 
díjat Bálint Júlia kapta Dóró Sándor: Óda az örök élethez és Radnóti Miklós: Erőlte
tett menet című költeményének megzenésített változatáért.

Április 27-én az Ifjúsági Tribün szavalóversenyének hat legjobbja lépett fel a Nép
körben.

Május 8-án ismét ősbemutatót tartott a Gyermekszínház, Pásztor Ferenc: Miénk 
a játszótér című ifjúsági játékát adták elő. Nem volt könnyű dolga Mamuzsich Ist
ván rendezőnek, amikor elvállalta ennek a darabnak a betanítását, s hogy fáradalmait 
mégis siker koronázta, azt legjobban a bemutató közönségének őszinte tetszésnyilvá
nítása bizonyította. A 7 Nap május 13-ai számában így írt az előadásról:

„A Népkör gyermekszínpadának kis szereplői ezúttal is kitettek magukért. Kama
rás István mint Csöpi, a felderítőcsapat vezetője pattogó vezényszóval, határozott fel
lépéssel irányította és vezette csapatát, melynek soraiból kitűnt Jelacsik Tibor (Kukus)
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és Vujkov Józsi (Puci), akik nem egyszer élénk derültséget keltettek a nézőtéren. A 
Maszatosok rongyos, csapzott csapatában, Suli Sanyi szerepében Farkas Károly érde
melt ki játékával néhányszor nyíltszíni tapsot. Ezenkívül jó alakítást nyújtott még Ur- 
bán Kató (Foci Feri), Szabó László (Csuzli Csibi) és Király Tibor (Sárkány Simi). Bubori 
József meggyőzően személyesítette meg Tóbiás bácsit, a csupaszív, mindenkiben csak a 
jót látó öreg parkőrt, aki magatartásával és bizalmával nemcsak a Maszatosokra van jó 
hatással, hanem még a zsugori, almáit féltő Mari nénit (Miklós Ilonát) is megszelídíti. A 
végén aztán csupa jó gyerek üli körül a tábortüzet és énekel együtt baráti egyetértésben.

Külön kell megemlíteni, hogy a kis szereplők ezúttal kivétel nélkül csupa jó hangú 
gyerekek, úgyhogy az üde szép hangoktól csak úgy zeng a színpad és az egész színházte
rem. Az előbb említett szereplőkön kívül ehhez sokban hozzájárult még: Ország László, 
Király Mária, Tisity Imre, Budai Ági, Patyi Júlia, Mák Árpád, Szebenyi Ibolya, Budai 
Klára, Budai Gyöngyi, Jakobovics Júlia, Kabadics Mária, Király Mária, Mackó Márta 
és Nagy Tilda.

A darab dalbetéteit Medres János írta és tanította be, a rendező Mamuzsich István 
pedig mint társszerző is szerepel a színpadon. Pásztor Ferencnek, a darab szerzőjének 
ez már második ősbemutatója a Népkör színpadán. Darabjainak egyik fő erőssége, hogy 
alakjait és a cselekményt a mából merítette. Örömmel vennénk, ha a gyermekszínpadon 
még sok ilyen és ehhez hasonló darabot láthatnánk.”

A darab előadását a Járási Kultúrközösség kitüntetésben részesítette és oklevéllel 
jutalmazta.

Május 22-én a Népegyetem Vasárnapi találkozás címmel rendezett vidám műsort, 
amelyen fellépett a csantavéri gyermekzenekar, a Népkör gyermekszínészei, az iskolák 
kisszínészei, továbbá Gyapjas János, az Újvidéki Rádió tagja.

A Vasárnapi találkozásnak olyan nagy sikere volt az ifjúság körében, hogy május 
29-én meg kellett ismételni.

A Népkör és az Életjel közös estjére került sor július 8-án, amelyet a Magyar kabaré 
ötvenéves évfordulója alkalmából tartottak. A műsort Gábor Andor, Ernőd Tamás, Hel- 
tai Jenő, Karinthy Frigyes, Nagy Endre, Vadnai László és Nádor Mihály legsikerültebb 
kabaré jeleneteiből és számaiból állították össze. A kabaré történetéről bevezetőt Lévay 
Endre mondott. A műsor keretében felléptek: Majoros Katica, Remete Károly, Vujkov 
Géza, Kunyi Mihály, Tóth Éva, Gönczy Sára, Takács György, Szabó János, Szőllősy V. 
László, Nagy István, Tóth Piri és Gönczöl Júlia. A műsort Kunyi Mihály és Vujkov Géza 
rendezték. Konferált Kvazimodo Braun István, zongorán Lutz Irén kísért.

A Népkörben a nyári hónapokban sem szünetelt a munka. Ha nem is tevékenyked
tek olyan serényen az alosztályok, mint télen, azért dolgoztak. A színjátszó alosztály 
szorgalmasan vendégszerepeit a környező helységekben, településeken, a könyvtár is 
dolgozott, a tekézők sem lustálkodtak, estefelé pedig a sakkozók vették birtokukba a 
termet.

A színjátszó alosztály már eldöntötte, hogy Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsi
kaszó nélkül című színművét készítik elő. Hamarosan ki is osztották a szerepeket, sőt a 
próbákat is megkezdték, még ha nem is abban az ütemben, ahogy télen, de mégis össze
összejöttek és foglalkoztak a darabbal.
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A Gyermekszínház tagjai is arról folytattak vitát, mit tűzzenek a műsorukra.
Augusztus 13-án délután és este vendégeket fogadott a Népkör. A doroszlói 

Gyöngyösbokréta táncosai léptek fel zsúfolt ház előtt. Hatalmas tapsviharral hálálta 
meg a közönség a látottakat.

A községi népbizottság művészeti tanácsa gyűlésre hívta a szabadkai kultúregye- 
sületeket. Ezen az összejövetelen főleg a gyermekszínjátszó csoportok problémáival 
foglalkoztak.

A Népkör műkedvelői augusztus 27-én Bajmokon vendégszerepeitek. Vidám esttel 
léptek fel a színjátszók és az énekesek.

Hawaii melódiák címmel hirdette meg az egyesület Szabó József, ismert gitármű
vész előadását, melyet szeptember 9-én tartottak meg telt ház előtt.

Október 4-én jól sikerült Mesedélután volt, melynek műsorában sok tanulságos és 
szórakoztató szám szerepelt.

Október 2-tól Gyermekhét kezdődött Szabadkán, amelyen a város összes kultúr
intézménye részt vett, mesedélutánokat vagy gyermekdarabokat adtak elő a kicsi
nyeknek, de nemcsak a belvárosban, hanem kilátogattak a kültelki iskolákba is, és ott 
is szórakoztatták a gyerekeket.

Élő riport címmel október 19-én azok az újságírók tartottak estet, akik részt vettek 
a Rómában lezajlott Olimpiai játékokon. Kolozsi Tibor, Varga László, Harangozó Vil
mos, Nagy László és Tilly Ernő mesélték el élményeiket a több száz főnyi hallgatóság
nak. Olyan dolgokat mondtak el, amiről sem az újságok, sem a televízió vagy a rádió 
nem számolt be. Az élő riportot Girizd László, a Magyar Szó szerkesztője vezette.

Móricz Zsigmond kitűnő színműve, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül 1960. nov
ember 6-án került színre a Népkör színpadán. Érdekesen rajzolta meg az író a nyírségi 
dzsentri család házi mulatságát, amely már három napig tartott. Bizony, a tarka borjú 
csak úgy menekült meg a levágástól, hogy a háziasszony megelégelte a tivornyázást, és 
nem marasztalta tovább a távozni készülő vendégeket. Mindenkinek elege volt már a 
mulatságból, csak a férjének nem, aki nem élhetett muzsikaszó nélkül, és csak húzatta 
tovább a falusi bandával. Hát hogyne keletkezett volna igazi családi perpatvar, ami 
nem volt ugyan veszekedés, de elegendő ok arra, hogy az asszonyka kapja magát, és 
hazameneküljön éjszakának idején a nevelőszüleihez, a három vén hölgyhöz. Persze 
mégsem lett válás a vége ennek a családi perpatvarnak. A férj utánamegy a fiatal me
nyecskének, nótázik még egy keveset a szemben lévő kocsmában, aztán megszökteti 
asszonykáját a vénkisasszonyoktól. És szent a béke...

Móricz Zsigmond mesterien értett ahhoz, hogyan kell ezt a témát úgy színpadra 
állítani, hogy a közönség végigkacagja az előadást. Még egy-egy könnycsepp is kicsor
dult - természetesen a nevetéstől. Vagy talán nem is attól?....

Nos, a Népkör gárdája ebből a színműből kerekített ki egy igen kedves előadást 
Mamuzsich István rendezésében. A műkedvelők megérezték a darab lelkét, de meg
érezték a nézők is, és jól mulattak, szívből kacagtak.

A szereplők névsora: Kecskés István, Engi Mária, Kanizsai Júlia, C. Tóth Piroska, 
Szöllősy V. Klári, Bárányi Jenő, Muhi Marika, Tóth Irén, Molnár Gizi, Bognár Ferenc, 
Tóth Teri, Turcsányi Magda, Farkas Irma, Bubori József, Balog József, Vincer Imre, 
Szabó László, Király Mária, Balázs P. Mária, Sipos Rózsa, Vojnics Erzsi, Szárics Mag
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da, Szöllősy V. Klára, Kanizsai Rózsi, Urbán János, Szabó János, Matkovics Ferenc, 
Sörös Mihály, Kovács Ferenc, Nagykanász János, Szabó Rác Pál, Balázs Gizi.

Az énekeket Medres János tanította be.
Beszéljünk a szerelemről volt a címe annak az előadásnak, amelyet november 9-én 

dr. Steinfeld Sándor tartott a Népkörben. A „Négyszemközt az orvossal” népszerű 
rovat vezetője a hallgatóság által feltett kérdésekre is válaszolt. Persze a diszkrét kér
déseket előre le kellett adni a Népkörben vagy a Népegyetemen.

Medres Jánosnak, a Népkör karmesterének és népszerű zeneszerzőjének november 
16-ai szerzői estjén felléptek: Jandek Jolán, Tóth Piroska, Ürmös Erzsébet, Vukovics 
Kálmán, Balassa Vince, Boros Béla, Kecskés István, Bognár Ferenc, Virág Zita, Vincze 
Anna, Terék Mária, Szebenyi Ibolya, Kabay Ilona, Király Mária, Nimcsevics Magda 
és Mária, Bitó Mária, Szöllősy V. Klára, Liliom Erzsi, Grujics Sándor, Farkas Károly, 
Móra Ferenc, Szabó János, Szabó Károly, Szabó László, SzabóAntal, Halász Zoltán, 
Balázs László, Kucsmik Béla.

A Kultúrpropaganda-központ november 24-én tartott gyűlést, amelyen megvitat
ták a gyermekszínház kérdését. Elemzésre került a városi Bábszínház munkája is. Az 
egymással ellentétes vélemények miatt nem alakult ki egységes álláspont az említett 
napirendi pontokkal kapcsolatban, ezért a gyűlést még néhány összejövetel követte.

Szóba került az is, hogy a Népkörben miért szűnt meg a Vasárnapi találkozás című 
rendezvénysorozat. Hol töltsék most a vasárnap délelőttjeiket a gyermekek? -  tették 
fel néhányan a kérdést.

November 29. alkalmából Ünnepi akadémiát tartottak a Népkörben, amelyen al
kalmi műsorral szórakoztatták a közönséget. Szavalatokkal felléptek a Népkör tagjai 
és a gimnázium felső osztályainak legjobb versmondói. Ezután a Népkör énekesei al
kalmi dalokat, a színjátszók pedig drámarészleteket adtak elő.

December 18-án Nóták, dalok, slágerek hangzottak el Mamuzsich István rende
zésében. Közreműködtek: Jandek Jolán, Virág Zita, Tóth Piroska, Ürmös Erzsébet, 
Vincze Anna, Balassa Vince, Bognár Ferenc, Boros Béla és Kecskés István. A zenekari 
kíséretet Medres János vezényletével a Népkör zenekara nyújtotta.

Az év végén a helybeli kultúregyesületek elkészítették költségvetési terveiket, 
amelyben felvázolták azt is, hogy milyen méretű támogatásra tartanak igényt. A Nép
kör 1960-ban ötszázezer dinár községi támogatásban részesült. Ebből az összegből 
fizették ki az alkalmazottak járandóságait, a többi kiadást pedig a rendezvények, az 
előadások bevételéből fedezték. Az évi zárszámadás elkészítésénél kiderült, hogy az 
egyesület kétszáznegyvenezer dináros mínuszban van - annak ellenére, hogy egyes 
színdarabok, így például a négy gyermekelőadás több mint huszonegy reprízt ért meg, 
mégis ráfizetés jelentkezett.

A kultúrközösség gyűlésén fölmerült a kérdés, hogy mindezen tények ismeretében 
vajon a Népkör feladata-e, hogy a gyermekszínpadot fenntartsa? Habár a gyermekelő
adások nem hoztak anyagi hasznot, meg kell említeni, hogy ebben az évben a becsei 
ifjúsági találkozón a Népkör színjátszói lettek az elsők. Mindezek arra késztették az 
egyesület vezetőit, hogy a következő, 1961-es idényre jelentősebb anyagi támogatást 
kérjenek a községtől. Nem szeretnék - mondták - a gyermekek által megszeretett elő
adásokat beszüntetni, hiszen a Népszínház ezt a kérdést -  érthetetlen módón -  elha
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nyagolja, pedig az ifjúság nevelése, színházlátogatásra szoktatása éppen a Népszínház 
feladata lenne.

1961

Január 21-ére esett az új év első élőadása. A Nótaesten a Népkör énekesei a legújabb 
slágereket és a legszebb magyar népdalokat énekelték. A nótakedvelő közönség sokat 
tapsolt az előadóknak. A zeneszámok betanítását Medres János zeneszerző-karnagy 
végezte.

Az új esztendő első gyermekelőadását a Népkör január 22-én mutatta be a kicsi
nyeknek. Bakonyi-Kacsóh-Heltai három felvonásos daljátékával, a János vitézzel ruk
koltak ki. A darabot Medres János dolgozta át az ifjúsági színpadra, a rendezést Szek
rény Katalin óvónő vállalta. A díszleteket Szabó Károly készítette, amelyek kedvesek, 
stílusosak és a gyermekfantáziához közelállók voltak.

Főszereplők: Terék Mária, Grujics Sándor, Miklós Ilonka, Szabó János, Jelacsik Ti
bor, Szabó László, Mák Árpád, Farkas Károly, Tóth Ági, Szabó Károly, Szebenyi Ibolya, 
Orovec István, továbbá nagyszámú kardalos, legény, lány, huszár, tündér vonult fel a 
színpadon. A darabot több ízben megismételték.

Február 26-án Geyer Siegfried három felvonásos énekes vígjátékának, a Gyertya- 
fénykeringőnek a premierjét hirdette meg a Népkör. A vígjátékot Szántó Armand és 
Szécsen Mihály dolgozták át magyar színpadra. Rendezte: Mamuzsich István. Az éne
keket Csincsák Adél, a táncokat Greschli Simon tanította be, míg a zenei vezetés Med
res János kezében volt, aki simán, szakszerűen végezte el feladatát.

A rendező a szereplőket jól válogatta össze. Felléptek: Balassa Vince, Ürmös Erzsi, 
Virág János, Tóth Irén, Virág Zita, Boros Béla, Bognár Ferenc, Szabó János és Urbán 
Ferenc. A súgó Balázs Gizi volt.

A darabot március 4-én megismételték. Az előadás után házi ünnepséget rendezett 
a Népkör vezetősége. Jutalomban részesítették azokat a szereplőket, akik már hosszabb 
ideje önfeláldozóan részt vettek a Népkör munkájában. így a Gyertyafénykeringő és a 
Nem élhetek muzsikaszó nélkül szereplői közül tizenhatan részesültek kitüntetésben. 
A Népkör titkárnője Bárányi Jenőnek, Boros Bélának, Deutsch Judithnak, Kecskés 
Istvánnak, Deutsch Zsuzsának, Kucsmik Annának, Sutus Sándornak, Sipos Máriá
nak, Szöllősy V. Klárának, Sipos Sándornak, Szöllősy V. Lászlónak, Vinczer Imrének, 
Vukovich Bélának és Virág Jánosnak nyújtott át emléklapot. Előadás után társas est, 
majd tánc következett.

Március 8-án Harangozó Vilmos, a kitűnő sportember, aki épp akkor érkezett 
haza távol-keleti útjáról, előadást tartott Japánról. Az érdekes előadást nagy figyelem
mel hallgatták végig a megjelentek, majd hálásan megtapsolták.

Március 18-án zárthelyi kabarén vigadtak az egybegyűltek, majd utána batyubálat 
rendeztek. A kabaréban valamennyi színjátszó fellépett és sikeresen szórakoztatta a 
közönséget.

A népfelszabadító háború évfordulója alkalmából üléseket, visszaemlékezéseket, 
előadásokat tartottak és kiállításokat nyitottak meg a városban. Ennek keretében áp
rilis 10-én az egyesület Emlékezzünk... címmel rendezett egy két részből álló ünnepi
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előadást. Az előadás első részében Kizúr Eta, a Szocialista Szövetség járási vezetősége 
elnökségének tagja, Sofija Spahić, az aggok házának igazgatónője és Jontovics Rudolf, a 
Jugoszláv Néphadsereg ezredese elevenítették fel emlékeiket.

Pataki László, Marko Martinovié, Hech Paula szavalatai, Vérségi József énekszámai 
és Vadné D. Manci zongorakísérete színesítették az előadást. Fellépett a Tanítóképző 
énekkara is. Az előadást Szilágyi László rendezte.

A színjátszó csoport május 21-én Beöthy László egyik ritkán játszott bohózatát, a 
Béni Bácsit vitte színre. A darabot Mamuzsich István rendezte. A darab énekszámait és 
zenéjét Medres János írta.

A szereposztás a következő volt:
Sziporka Béni................................  Sipos Sándor
Vass Béla.......................................  Vén János
Ella, a felesége...............................  Engi Mária
Kecsege..........................................  Pardovicky Ferenc
Rebeka, a felesége.........................  Sipos Sándorné
Krapulics.......................................  Bognár Ferenc
Tipka, segédtanár.........................  Vukovich Béla
Őrnagy..........................................  Virág János
Vigh...............................................  Hegedűs Tibor
Végh...............................................  Sárkány Dezső
Vágh...............................................  Hegyaljai Ferenc
Vighné...........................................  Turcsányi Magda
Vághné..........................................  Sipos Rózsa
Véghné..........................................  Balázs Piri Mária és

Korponai Piroska
Reőf................................................  Szabó Károly
dr. Csöröge.................................... Muszin Imre
Varga Tóbiás..................................  Szöllősy V. László
Melánia, a felesége........................  Szöllősy V. Klári
Viktorka, a kisfiúk........................  Sipos Szilvia
1. hordár és 2. hordár..................... Vinczer Imre és Eke Mihály
Portás.............................................  Bubori József
Pincér............................................  Urbán Ferenc
Felléptek még: Miklós Ilonka, Vojnics Erzsi, László Ilonka, Welter Sári, Welter 

Anna, Szöllősy V. Klárika, Pardovicky Ferencné, Szebenyi Ibi, Király Mária, Szabó Er
zsi, Pilip László, Sarnyai János, Kuti Péter, Szabó Rác Pál, Vénics László, Német András, 
Nagykanász János, Oravec István, Apró László, Kovács Ferenc, Sipos László, Farkas Ká
roly, Szabó László.

A Községi Közművelődési Közösség sorozatos megbeszéléseket tartott, hogy a köz
vetlen érdekeltekkel elemezzék a fennálló helyzetet, és létrehozzanak egy pénzügyi ala
pot. A tanácskozások anyagát feldolgozták és a városi vezetőség elé terjesztették.

Június 28-án az Újvidéki Rádió és a Népkör közös szórakoztató műsort rendezett.
A közönség számára nagy meglepetést jelentett, hogy minden belépőjegy egyúttal 

sorsjegy is volt, de a szervezők azt titokban tartották, hogy mit lehet nyerni velük. Azt 
csak este, az előadáson közölték a nézőkkel.
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Az est kitűnően sikerült, kellemes szórakozást nyújtott a nagyszámú közönség
nek. A rádió tagjai közül felléptek: Ádám Olga, Bogdánfi Margit, Ferenczy Ilonka, 
Fülöp Kató, Gyapjas Mária, Jordán Erzsébet, Faragó Árpád, Ferenczy Jenő, Gerich 
Endre, Gyapjas János, Horváth József, Lőrinc Lajos, Sántha Sándor, Sinkó István, a 
Vidámest műsorainak tagjai, továbbá Hertyán Aranka, Gubik Mária, Sántha Puszta 
Lajos énekesek és Bogdán Dimitrijević szórakoztató zenekara. A népkörösök közül 
felléptek Balassa Vince, Ürmös Ilonka és Vén Ilonka énekesek. Konferált Nagy József.

Június 29-én a Palicsi nyár ősbemutatóját láthatta a szabadkai közönség, amelynek 
szövegét és zenéjét Medres János írta. Rendezte: Vukovich Béla és Szabó Ferenc. A 
táncokat Gresli Simon tanította be, míg a díszletet Nagy István és Vén János tervezték 
és készítették.

A darab ebben a szereposztásban került színre:
Milán, zenetanár........................... Balassa Vince
Piroska, nevelt lánya....................  Ürmös Erzsi
Farkas Péter................................... Kecskés István
Leves, üzletvezető.........................  Virág János
Fűzfa, pincér.................................. Bognár Ferenc
Éva, kenyereslány..........................  Miklós Ilona
Mr. Hood......................................  Vukovich Béla
János, a díszfaiskola igazgatója.... Szabó Ferenc
Rózsa, színésznő........................... Lenner Júlia
Ágnes, színésznő........................... Jandek Jolán
Közreműködtek a zeneművészeti főiskola növendékei: Prokec Margit, Vén János, 

Bús Rózsi, Hegyaljai Ferenc, László Ilona, Urbán Ferenc.
Palicsi nyaralók: Engi Mária, Eke Mihály.
Ebből is látható, hogy a Népkör színjátszói nem gondoltak a nyári pihenőre, ha

nem szorgalmasan készültek a könnyű és szórakoztató operett bemutatójára. A kö
zönség nem keresett mélységet az előadásban, örömmel lazított. Az együttes minden 
tagja igyekezett a tőle várható legjobbat adni. Kiegyensúlyozott, szép előadásban ke
rült színre a helyi szerző műve. Medres nem ismeretlen a vajdasági közönség előtt, 
hiszen szerzeményeit állandóan közvetíti az Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége. A 
közönség számtalanszor felcsendülő, nyíltszíni tapssal köszönte meg a kellemes estét, 
amelynek egyik fő számát - a darab címét is viselő Palicsi nyár dalbetétet - pár nap 
múlva már minden gyerek vidáman fütyülte az utcákon.

Kedden és szerdán, július 4-én és 5-én versenyt tartott az Újvidéki Rádió Mutasd 
meg mit tudsz! címmel, amelyen szavalok, humoristák, zenekarok, valamint népdal- 
és táncdalénekesek léptek fel. A nagyszámú versenyző közül döntőbe jutott a szabad
kai Népkör tehetséges komikusa, Muszin Imre is.

A szabadkai Járási Közművelődési Közösség elnöksége elkészítette az év második 
felére szóló munkatervét, és kimerítően foglalkozott az amatőr színjátszás kérdéseivel.

A színjátszó csoport augusztus 5-én Nevető naptár címmel nyári kabaréestét ren
dezett. Villámtréfák, egyfelvonásosok, magánszámok és -táncok váltakoztak a mű
sorban, amelyet a színjátszó csoport tagjai adtak elő. Az énekszámokat Medres János 
zenekara kísérte, de fellépett a Népkör ifjúsági dzsessz együttese is.
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A Nevető naptárnak olyan nagy sikere volt, hogy szeptember 16-án meg kellett ismé
telni. Ekkor is telt ház tapsolt az előadásnak.

Dr. Steinfeld Sándor közismert orvos Nemiség és sors címmel tartott november 1-jén 
tanulságos előadást. Ezt az előadást a Népegyetemmel kölcsönösen rendezte meg a Nép
kör.

A Népegyetem a Népkörrel és más kultúregyesületekkel karöltve egy pionir tribün 
megalakításáról tárgyalt. Ennek az lett volna a célja, hogy a már megkezdett, de abba
hagyott vasárnap délelőtti tarka műsorokat ismét megrendezzék. Annak idején ezeknek 
a műsoros délelőttöknek mindig nagyon sok látogatója volt. Most is elhatározták, hogy 
mielőbb akcióba lépnek, és újból megindítják a vasárnap délelőtti előadásokat, továbbá 
havonta kétszer élőújságot tartanak.

Dr. Szekér Lajos, a Járási Egészségügyi Tanács titkára november 17-én a Szabad or
vosválasztás kérdéseiről tartott népegyetemi előadást a Népkörben, amelyet nagyszámú 
közönség hallgatott végig.

Baranyi József, a Zombori Járási Népbizottság tervhivatalának igazgatója december
21-én az Ipari termékek árának alakulásáról tartott értekezést, annak alkalmából, hogy 
megalakult a termelést és a munkatermelékenységet serkentő állami intézmény. A ven
dégelőadó ennek az intézménynek a célkitűzéseit vázolta fel.

1962

Ha az ember figyelmesen kíséri a Népkör működését, észreveheti, hogy az 1961-62- 
es idényben pangás állt be az amatőr színjátszó tevékenységben. Bizonyos, hogy a mű
kedvelés korszerűbb munkaformákat követelt, mert a nézők is, akik az előadásaikat 
látogatták már új kívánalmakat támasztottak az amatőrök iránt. Nyilvánvaló, hogy a 
felmerülő problémákat csakis az önkéntes színjátszók kulturális színvonalának emelésé
vel lehetett megoldani, ez lendíthette csak előre az egyhelyben topogó csoportot. A kor
szerű színházi technikai eszközök beszerzése mellett a hivatásos színházi szakemberek 
tudásának, tapasztalatának igénybevételére is szükség volt. Csak így lehetett minőséges 
előadást szervezni és közönséget toborozni.

Tanácskozásra gyűlt hát össze az amatőr színházak szövetségének vezetősége a szín
házak küldötteivel, és abban állapodtak meg, hogy hosszú távú együttműködési tervet 
kell kidolgozni minden hivatásos színházzal, hogy az amatőr színjátszók rendszeres tá
mogatást kapjanak a szakemberektől. Nem kétséges, hogy ott, ahol már aktívan működ
tek a színházkedvelők klubjai, nem mutatkozott fennakadás sem az amatőrök tevékeny
ségében, sem a hivatásos színházak vendégszereplésében. így a közönség művelésének, 
szórakoztatásának ez a fontos otthona, az amatőr színház - mint például nálunk a Nép
kör - mindig eseményekben gazdag volt.

A Népegyetemek egyre intenzív munkája kihatott a Népkör ismeretterjesztő előadá
sainak gyakoriságára is. A régebben igen népszerű rendezvények száma megcsappant, s 
csak néha-néha hívott meg a Népkör egy-egy szakembert. így január 23-án Umek Mik
lós, az Újvidéki Rádió munkatársa tartott előadást Utazás a föld körül címmel. Világ
körüli utazásának élményeit - amelynek során többek között ellátogatott az Amerikai 
Egyesült Államokba, Kolumbiába és Japánba is - vetítéssel egybekötve mesélte el.
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A Járási Közművelődési Közösség is foglalkozott az amatőr színházak és színjátszó 
csoportok nehéz helyzetével. Január 27-én tartott tanácskozást a közösség elnöksége, és 
megtárgyalták, hogy milyen előterjesztést tegyenek a szövetség évi értekezletén.

Miután a már két évvel ezelőtt bemutatott Hervé-operettnek, a Nebáncsvirágnak 
nagy sikere volt, a közönség általános kívánságára a Népkör február 4-én felújította a 
darabot. A rendezést ezúttal Mamizsich István vállalta. A táncokat Gresli Simon, az 
énekeket pedig Csincsák Adél tanította be. A szereposztásban is bizonyos változások 
adódtak. A mostani előadás szerepeit Cz. Tóth Piroska, Sipos Sándorné, Kalmár László, 
Bognár Ferenc, Boros Béla, Sipos Sándor, Vén János, Vukovich Béla, Virág János, Nemes 
Kató, Hajdú Mária, Molnár Gizi, Sipos Rózsa, Bubori József, Turcsányi Magda, Hegyaljai 
Ferenc, Tóth Tibor, Urbán Ferenc, Szabó Rác Pál játszották. Közreműködtek még: Si
pos Marika, Kamarás Ilonka, Sinkó Mária, Szebenyi Ibolya, Molnár Teri, Urbán Magda, 
Szöllőgy V. Klári, Tóth Ági, Welter Sári, Hanák Klári, Welter Anna, Sárkány Dezső, Sza
bó Károly és Vénics László. A ruhákat Parti Irén, a díszleteket Arnold Tamás készítette.

Az 1962 márciusában megtartott közgyűlés nagy eseménynek számított a Népkör
ben. Egy év - egy igen eredményes év - munkáját összegezték. A jelentés szerint a szín
játszó alosztály több mint száz tagot számlált, és megtörtént, hogy egy időben két-három 
színdarab próbái is folytak az egyesület helyiségeiben. A beszámoló szerint az 1961-es 
esztendőben 39 előadást tartottak, és több mint 11 000 nézője volt az előadásoknak, 
amelyek többnyire szórakoztató jellegűek voltak. Nem véletlen tehát, hogy az elfogadott 
határozatban időszerű teendőként fogalmazták meg a tartalmasabb, a mával mélyebben 
foglalkozó színdarabok műsorra tűzését. Ez a színészutánpótlás kinevelésének szem
pontjából is fontos, hangsúlyozták a felszólalók, hiszen az elmúlt évek folyamán számta
lanszor megesett, hogy a Népszínház a Népkör műkedvelőit szerződtette.

A Gyermekszínház munkájáról is csak előnyösen nyilatkoztak. Szépen dolgozott, 
annak ellenére, hogy betegségek, költözések miatt kissé lanyhult a munka. A közgyűlés 
tagjai reményüket fejezték ki, hogy a helyzet jobbra fordul, és ismét tapstól lesz hangos a 
Népkör Gyermekszínháza.

Március 25-én bemutatták a Huncut a lány című három felvonásos énekes vígjátékot, 
amelynek szövegét Grünwald Alfréd és Stein Leó írták. Magyar színpadra Rettegi Endre 
alkalmazta. Zenéjét Fényes Szabolcs írta. Rendezte: Boross Béla.

Felléptek: Barna Ferenc, Takács György, Tóth Tibor, Vida József, Nemes Kató, Obori 
Ilonka, Boross Béla, Király Gusztáv, Sörös Mihály, Muszin Imre, Bubori József és Burián 
Zoltán.

A Magyar Szó a március 28-ai számában így írt az előadásról:
„Hosszú előkészületek után vasárnap este volt a Huncut a lány bemutatója a Népkör

ben. A dühöngő hóvihar ellenére is telt ház volt.
Az előadás egészében nézve, jó amatőr színjátszók által tartott bemutatónak mond

ható. Ha egy kissé részletezzük a dolgot, elsősorban is megállapítható, hogy Fényes Sza
bolcs énekszámain kívül a színpadi mű tartalma amolyan semmitmondó operett szöveg. 
Ez a bemutató tehát csak a szórakoztatás szempontjából említhető. A közönség szem
pontjából ítélve a darab énekszámait, táncait majdnem kivétel nélkül megismételtették. 
Nem szabad elhallgatni azt sem, hogy a Népkör színjátszóitól tartalmilag igényesebb be
mutatót is várunk...”
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A Népkör színjátszói és a radanováci kör ifjúsága április 1-jén Radanovácon kö
zös Kabaréestet tartottak, melynek keretében a helybeli amatőrökön kívül felléptek 
Muszin Imre Vida József, Kasza Sándor és Bedő József. A zenét a Népkör zenekara 
szolgáltatta. A radanováci közönség megtöltötte a termet és lelkesen tapsolt a jól ösz- 
szeválogatott műsor előadóinak.

Időközben összeült a Vajdasági Amatőr színházak Szövetsége Újvidéken. A na
pirenden ismét az amatőr színházak repertoárja szerepelt. A műsorbizottsággal ala
posan megtárgyalták az ügyet. Szóba került, hogy immár több művet is lefordítottak 
a kisebbségi nyelvekre és a Szövetség közlönyén keresztül népszerűsítették azokat az 
amatőr színjátszók körében. Fokozatos javulás észlelhető a felnőtt és a gyermek szín
játszók műsorpolitikájában, a javasolt és a vidékre eljuttatott darabok korszerűbbé 
tették a műkedvelők műsorát. Döntés született arról is, hogy tovább kell fáradozni a 
fordításokon és azok népszerűsítésén. Nem szabad megengedni, hogy az amatőr szín
játszás ellanyhuljon - hangsúlyozták -, hiszen a dolgozók számára pihenést, szórako
zást jelentenek a műkedvelők előadásai.

A Népkör vezetősége úgy határozott, hogy a gyerekszínházak csantavéri találko
zóján, április 20-án a Népkör a Szivárvány című gyermekdarabbal vesz részt.

A Gyermekszínház április 22-én az Árvácska című meseoperett ősbemutatóját 
tartotta meg, amelynek szövegét és zenéjét Csincsák Adél, a Népkör énektanára írta. 
A rendezést is a szerző vállalta, a karmester Medres János volt.

A darabban felléptek: Király Gusztáv, Muszin Imre, Hegedűs Tibor, Bubori Jó
zsef, Szebenyi Ibolya, Krivácsi Ernő, Zenics László, Nagykanász János, Jelacsik Tibor, 
Szabó Károly, Sz. Göncöl Júlia, Király Mária, Pecsenka Mária, Molnár Gizella, Ne
mes László, Nikolics Illés, Molnár Emília, Szöllősy V. Klári, Szöllősy V. Márta, Urbán 
Magda, Juhász Magda, Kovács Edit, Berkes Ágnes, Szabó Anna, Burián Zoltán, Szabó 
Károly és Arnold Tamás.

A színjátszók már hetek óta készültek Szigligeti Ede: A cigány című három felvo- 
násos népszínmű bemutatójára, amelyet április 29-ére harangoztak be. A tervek sze
rint ezzel a darabbal szerettek volna benevezni a tartományi színjátszói találkozóra is.

Május 21-én Akvárium és növényvilág címmel kitűnő szakember ismertette a 
díszhaltenyésztés kérdéseit és az előadást színes filmvetítéssel tette érdekesebbé és 
gazdagabbá.

A Járási Közművelődési Közösség tanácskozásra hívta össze az amatőr színhá
zak és kultúregyesületek színjátszó alosztályait, hogy megtárgyalják az időszerű kér
déseket. Ugyanis az utóbbi öt esztendőben szétágazódott a műkedvelői tevékenység 
és érezhetően csökkent a nézők száma is. Megállapították, hogy ez a jelenség főleg a 
Vajdaságban észlelhető, amelyben pedig legfejlettebb a színházi amatőrizmus. Szám
adatokkal bizonyították, milyen mértékben csökkent az előadások mennyisége az 
előző évadokhoz viszonyítva, és ezzel egyidejűleg mennyire hanyatlott az előadások 
látogatottsága is. Ennek egyik okát abban látták, hogy megnövekedett az érdeklődés a 
rádió által sugárzott hangjátékok és a televíziós drámák iránt.

A küldöttek előrevetítették, minderről a jelenségről, a műsorpolitikáról, az elő
adások színvonalának csökkenéséről tárgyalni fognak majd a Jugoszláv Közművelő
dési Tanács rövidesen sorra kerülő közgyűlésén is.
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Hosszú idő után lépett ismét színpadra a színjátszó csoport. A színházi idény vé
gén jártak már, az amatőr színházak és színjátszó csoportok legjobbjai a tartományi 
szemléről is visszatértek már. Kevés színjátszó egyesület gondolt ekkor arra, hogy 
nyáron is szórakoztassa a közönségét. Ezen kevesek közé tartozott a Népkör, mert jú
nius 16-án bemutatták Koppányi György: A hétpróbás katona című három felvonásos 
vígjátékát. Ismeretes, hogy a Népkörben igyekeztek minden színpadi művet megze
nésíteni, kivéve a kimondottan drámai szövegeket. Koppányi vígjátéka zenei kíséret 
nélkül is a szórakozást nyújtott volna, noha a darab inkább szatírának tekinthető. 
Ám, hogy a közönséget a nyári idényben jobban elcsábíthassák, ezt a vígjátékot is 
megzenésítették. Medres János írta a verseket, amelyekre ő szerzette a zenét is, sőt a 
zenekart is ő vezényelte. Rendezőnek Koncz Istvánt, a kanizsai amatőr színház igaz
gató-rendezőjét hívták meg.

A szereplők: Vida József, Bárányi Jenő, Hanák Klári, Burián Zoltán, Bubori József, 
Szöllősy V. László, Vukovich Béla, ifj. Király Gusztáv, Nagykanász János, Király Lász
ló, Szöllősy V. Márta és Zita, valamint Takács Olga voltak. A díszleteket Koncz István 
tervezte, Arnold Tamás és Burián Zoltán készítette. A ruhákat Zsámboki Mária és 
Ferenc varrták.

Még a nyár folyamán az egyesület vezetősége elhatározta, hogy otthont nyújt min
den olyan csoportosulásnak, amely a házba új életet hoz. Helyet adtak mindazoknak, 
akik a műveltség színvonalának emelésén fáradoztak Szabadkán.

Széleskörű tanácskozásra hívta meg az egyesület a helybeli kultúregyesületek kép
viselőit. A megbeszélésen mintegy hetven-nyolcvan személy jelent meg, hogy megtár
gyalják, milyen arculata legyen az új klubnak. A vita két nyelven folyt és eredményes
nek bizonyult. A Népkör helyiségében ezentúl a többnemzetiségű Szabadka kulturális 
igényeit is kielégítendő műsoroknak is teret adnak. A fő cél, hogy minden héten le
gyen előadás a teremben. Össze kell fogni a szerteágazó kulturális törekvéseket.

Szép elképzelés volt.
Az idény kezdetét - mint általában az amatőr színjátszásban -  átmeneti érdek

telenség jellemezte. Nemcsak Szabadkán, hanem az egész járásban, sőt az egész Vaj
daság területén. A tartományi szintű tanácskozások mind az amatőr színjátszásban 
megmutatkozó nehézségek áthidalását célozták meg. A vajdasági színházak és mű
kedvelő csoportok helyzete elég tarka képet mutatott. Voltak helyek, ahol egészen új 
munkamódszerekkel próbálkoztak, és némi javulás volt észlelhető. Sok helyen azon
ban nemzedékváltásra volt szükség, mivel főleg az idősebbek gyakorolták a műkedve
lést, az ifjúság nem kapcsolódott be a mozgalomba, mint ahogyan azt joggal elvárták 
a nézők. Megint másutt a közönséghiány volt a kerékkötője a fejlődésnek. Viszont 
volt rá példa, hogy a művészetkedvelők klubéletének megszervezése tartalmasabb és 
újszerűbb amatőr tevékenységet eredményezett.

A széleskörű tanácskozói testület az amatőr színházak és csoportok munkájának 
általános megújítását sürgette.

Az amatőrök tartományi szövetsége a lezajlott vita anyagát összegezte, sokszoro
sította és minden járásba eljuttatta beható tanulmányozás végett.

Az anyag megérkezett Szabadkára is, ahol a közművelődési közösség szervezé
sében megbeszélést tartott a Népszínház, a Népkör és a többi kultúrintézmény ve
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zetősége. Ezen az összejövetelen megállapították, hogy az amatőr szervezetek helyzetét 
elsősorban úgy lehet megszilárdítani, ha azok tevékenységét az önkormányzat irányítja. 
Szükséges tehát, hogy minden kulturális intézményben a vezetőség, az igazgatóbizottság 
és az elnökség mellett művészeti tanács is működjön. A művészeti tanács több gondot 
fordíthatna a műsorokra, hiszen elsősorban ez lenne a feladata.

A járási szövetség a Népszínház igazgatóságával együttműködve tervbe vette a szín
játszók szakképesítését is. Elhangzott, hogy a következő év januárjában szemináriumot 
szerveznek. Megállapodtak abban is, hogy a Népszínház tagjai segítséget nyújtanak a 
darabok megválasztásában és rendezésében. Bíztak abban, hogy ezáltal színvonalasab
bak lesznek majd az előadások.

A már említett népkörös klub megnyitója, továbbá a könyv ünnepe, illetve az egye
sület könyvtárának 90. évfordulója alkalmából október 20-án Irodalmi estet tartottak a 
vajdasági írók könyvkiállításával egybekötve. A könyv ünnepén, azaz a klub megnyi
tóján Majtényi Mihály, Ante Zolnaić, Kopeczky László és Živan Milisavac olvasott fel 
írásaiból. Az ízlésesen berendezett klubban számos közéleti személy, író, kultúrmunkás 
és irodalombarát jelent meg.

December 15-én a színjátszók Leó Lentz német színműíró Nászút férj nélkül című 
három felvonásos zenés vígjátékával rukkoltak elő. A darab Garay Béla fordításában 
és Kunyi Mihály rendezésében került színre. A táncokat Greschli Simon, az énekeket 
Csincsák Adél tanította be. A díszleteket Nick Ernő tervezte.

A darab szereplői: Zsivánfi Emil, Bárányi Jenő, Virág Zita, Hanák Klári, Virág János 
és Béres Mihály.

A darabnak nagy közönségsikere volt, nemcsak a Népkör színpadán, hanem a kör
nyező helységekben is, ahol vendégszerepeit az együttes.

1963

A színjátszó együttes 1963 február 16-án Bakonyi Károly és Szirmai Albert operett
jét, a Mágnás Miskát mutatta be.

A darab tele van váratlan fordulatokkal és helyzetkomikummal, ami már önmagá
ban is garantálja a sikert. Miska és Marcsa, a két főszereplő vidám jelleme, tréfás szójá
téka a szöveget majdnem a bohózat felé viszi el, de a szerző biztos kézzel szövi a mesét. 
Korántsem mellékes azonban Korláth grófnak és bárgyú fiának a jelenléte, akik az előbbi 
két szereplővel együtt a jó ízű humort képviselik a darabban.

A Népkör színházának vezetősége nem tévedett, amikor ezzel a darabbal lépett a 
közönség elé. Mamuzsich István rendezésében a szereplők mindent megtettek a siker 
érdekében, amely nem is maradt el. A darab szerepeit Bognár Ferenc, Juhász Rózsi, 
Szudárevics Kató, Tóth Tibor, Sárkány Dezső, Hegedűs Tibor, Vida József, Sípos Rózsa, 
Molnár Gizi, Kalmár László, Barna Ferenc, Cz. Tóth Piroska, Borosa Béla, Bubori József, 
Leimer Júlia, Vénics László, Nagykanász János, Bús Erzsi, Major Margit, Biri Katalin, 
Molnár Teri és Baráti Mátyás alakították.

A zenekart Medres János vezényelte, a táncokat Greschli Simon tanította be, míg a 
ruhák Parti Irén ízlését dicsérték.

A bemutatón telt ház tapsolt a szereplőknek, akiknek ez a bátorítás még nagyobb 
lendületet adott a játékhoz.
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Január 25-én Sinkó Ervin író, az újvidéki Bölcsészeti Kar Magyar Tanszékének 
vezetője tartott előadást Marxizmus és esztétika címmel. Az előadáson nagyszámú 
hallgatóság jelent meg, többek között a gimnázium és a Tanítóképző felsős tanulói is.

Az irodalmi és művészeti klub rendezésében tartották meg Csépe Imre szerzői 
estjét február 7-én. A műsorban harminc Csépe-vers hangzott el, közülük ötöt meg
zenésített formában hallhatott a közönség.

Csépe eddig az olvasók tudatában úgy élt, mint a kubikosok, béresek, napszá
mosok életének megörökítője, mint a bácskai táj szépségeinek egyéni ízlésű festője. 
Egyik ismert versében maga is büszkén vallja: „Paraszt vagyok”. Legismertebb kötete 
a Tarisznyás emberek. Nos, ezúttal nem ez a Csépe szólalt meg. Először szedték cso
korba Csépe legszebb szerelmes verseit. És először szerepeltek a nyilvánosság előtt a 
költő megzenésített versei, melyeket Medres János hangszerelt. A verseket a Népszín
ház magyar együttesének tagjai, a Népkör színjátszói, valamint a szabadkai középis
kolák legtehetségesebb szavalói adták elő.

A Népkör színjátszóinak vezetősége tanácskozásra jött össze, hogy megbeszéljék 
a további műsorpolitikát. A színház megkedveléséig nem könnyű eljutni -  hangoz
tatták többen -, de nem is olyan nehéz, mint sokan gondolják. A színdarab cselek
ménye, a színészek játéka leköti a közönség figyelmét, s napok vagy még hetek múlva 
is eszébe jut egy-egy mozgalmas jelenet, párbeszéd. De nem szabad ezzel megeléged
ni, gondolkodni is kell a látottakon: mi miért ragadta meg a figyelmet? Mit is akart 
mondani az író? Tehát sokkal többet nyújt egy előadás, ha utána is beszélnek róla, 
ha a családtagok, a barátok, az ismerősök megvitatják egymás között észrevételeiket, 
tapasztalataikat. A színház akkor jó, ha tovább élteti az előadást a közönség.

A leghelyesebb, ha a műkedvelő együttesek változatos programot állítanak ösz- 
sze, és nem kötelezik el magukat egyetlenegy műfaj mellett sem. Minél változato
sabban állítják össze a műsort, annál inkább fejlődik a közönség ízlése, műveltsége; 
annál biztosabban tudják megítélni, hogy egy-egy színmű, egy-egy előadás jó vagy 
rossz; annál határozottabban tudnak állást foglalni egy-egy mű mondanivalójával, 
tanulságával kapcsolatban; annál többet nyújt a közönség számára egy-egy szép szín
házi est.

A jelenlévők erre az álláspontra jutottak és úgy határoztak, hogy a Népkör műso
rát is ennek rendelik alá.

Hogy mindezt megértsük, tudnunk kell azt is, hogy az utóbbi időben komoly ki
fogások hangzottak el a Népkör műsorpolitikájával kapcsolatban. A lelkes színjátszó 
együttes négy-öt bemutatót tartott évenként, ami dicséretes. A baj az volt, hogy a 
műsorban sok értéktelen darab szerepelt.

A Közművelődési Közösség szabadkai járási értekezletén foglalkoztak a közokta
tás és felnőttképzés terén elért eredményekkel, valamint a színház és gyermekszín
ház munkájával. Egyben kitértek az amatőr színjátszás problémáira is.

A szabadkai születésű író, a modern magyar irodalom vezéralakja előtt tiszteleg
tek a fiatalok, amikor Kosztolányi estet tartottak február 28-án a Népkör irodalmi és 
művészeti klubjában. Az érdekes és változatos műsort nagy hallgatóság élvezte végig. 
Az estet megtisztelte jelenlétével Kosztolányi Mária és dr. Kosztolányi Árpád, a költő 
húga és öccse, valamint több hozzátartozójuk.
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Vujkovné Lippay Etelka bevezetője után Krémer Sándor olvasta föl Jung Károllyal 
együtt írt ismertetőjét. Közreműködött még Ágoston András, Birher Mária, Csányi 
Mihály, Gelányi Éva, Györfi Sándor, Hanák Klári, Kalmár László, Kladek Magda, 
Kunyi Mihály, Kopunovics Péter, Oláh Mihály, Sebestyén Tibor, Szöllősy V. Klára, 
Sztantics Erzsi és Virág Zita. Különösen Sztantics Erzsi és Kopunovics Péter aratott 
nagy sikert.

Március 7-én, a Nemzetközi nőnap előestéjén ünnepi műsort adott az ifjúság. Az 
előadást magyar és államnyelven tartották. Fellépett a Tanítóképző énekkara, vala
mint Nada Lendvai, Fülöp Éva, Julija Crnčić és Katalin Stuparić. A zsúfolásig megtelt 
terem közönsége lelkesen ünnepelte az előadókat.

Dr. Steinfeld Sándor ismert szabadkai orvos A nemi nevelés kérdéseiről tartott 
magas színvonalú előadást. Az előadás utáni beszélgetésben dr. Etela Rajčić orvos és 
Újhelyi Zoltán pedagógus is részt vettek.

Március 28-án Molczer Mátyás, a szabadkai Zeneiskola tanára tartott előadást Mi 
a zene? címmel. A zeneest célja az volt, hogy népszerűsítse a komolyzenét az ifjúság 
körében. A célt el is érték, mert a rendezvényre nagyszámú közönség gyűlt össze. 
Az est keretében Vujkov Géza, Kopunovics Péter, Szöllősy V. Klára, Sebestyén Tibor, 
Krémer Sándor szavalatokkal, Kuti Tibor, Király József, Varga Lilla, Buzogány Ka
talin, Hicsik Júlia, Derdák Irén, Szanka András, Éva Rakić, Đurđica Rakić, Negyela 
Marika pedig zeneszámokkal léptek fel.

A közönség nagy megelégedéssel üdvözölte a Népkör klubjának ezt a hasznos kez
deményezését, és mindenki abban a reményben távozott haza, hogy hamarosan ha
sonló rendezvényt fog látni és hallani.

Az irodalmi és művészeti klub április 11-én a Tanítóképző diákjaival karöltve ren
dezte meg A Barokk művészetről című előadást, melynek keretében barokk korabeli 
dalokat, verseket és táncokat adtak elő. Mind a fiatalság, mind az idősebb hallgatók 
élvezettel nézték és hallgatták végig a szép és stílszerű előadást.

Virágest következett április 18-án. Ezen az estén virágokról szóló versek és énekek, 
valamint prózai művek szerepeltek. A szereplők a virágok életét, szépségét elevenítet
ték fel.

Komoly próbatételnek számított Móricz Zsigmond: A betyár című színművének 
április 20-ai bemutatója, amelyet Mamuzsich István rendezett. A szereplők: Greschli 
Simon, Juhász Rózsi, Zsivánfi Emil, Szudárevics Kató, Vida József, Molnár Gizi, 
Bubori József, Sárkány Dezső, Cz.Tóth Piroska, Sipos Rózsa, Tóth Tibor, Sípos Szilvia, 
Pardoviczky Ferenc, Bárányi Jenő, Farkas Károly, Péics Gizi, Nagykanász János és 
Hegedűs Tibor voltak.

A Virágról versben, dalban, prózában című összeállítás május 9-én szerepelt az 
irodalmi és művészeti klub repertoárján. Az előadáson Arany János, Tompa Mihály, 
Tóth Kálmán, Ady Endre, József Attila, Szabolcska Mihály, Gyóni Géza és Petőfi Sán
dor virágversei, valamint Stadler Aurél műfordításai hangzottak el, amelyeket virág
dalok tarkítottak. Kísérőrendezvényként virágkiállítást is láthattak az érdeklődők. 
Az előadás előtt Bruzlai Ilma mérnöknő és Kural József kertész-művezető tartottak 
ismertetőt a virágokról. Az összekötő szöveget írta és elmondta: Vujkovné Lippay 
Etelka, aki egyben az est rendezője is volt. Hanák Klári, Kopunovios Péter, Krémer
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Sándor, Sztantics Erzsi, Szöllősy V. Klára, Virág Zita, Szöllősy V. Klári és Vujkov Géza 
szavalatokkal, míg Csiffáry Mária, CsiíFáry Minka és Jáger József pedig énekszámok
kal léptek fel. Zongorán Révay Gabriella játszott.

Az est folyamán száz darab cserepes virágot sorsoltak ki.
A választási tevékenység keretében Szenes György Öt év gazdasági eredményei 

címmel tartott előadást.
Május 1-jén Greschli Simon szabadkai amatőr táncmester 40 éves jubileumát ün

nepelte a Népkör. Greschli tagja a Népkör színjátszó csoportjának is. Kedvtelésből szí- 
nészkedik, muzsikál, táncol és oktat. Első fellépése 1923-ban egy kabaré előadásban 
volt, majd a továbbiakban is rendszeresen közreműködött a műsoros esteken, ope
rettekben és táncparádékon. Fáradhatatlan kultúrmunkás, különösen ha táncról van 
szó, mert legfőbb szenvedélye a táncművészet. Egyébként több hangszeren is játszik, 
sőt zeneszerzéssel is foglalkozik. Az utóbbi években főleg táncoktatóként járult hozzá 
a zenés előadások sikeréhez.

A Népkör művészeti csoportja bensőséges ünnepséget rendezett a tiszteletére. A 
jubileumi előadáson felléptek: Bús Rózsi, Bognár Ferenc, Balog László, Czuczy Pálné, 
Fejős Mária, Farkas Károly, Hubai Ilonka, Hegyaljai Ferenc, Hegedűs Tibor, Király 
Mária, Krivácsy Ernő, Major Margit, Molnár Teri, Óbori Ilonka, Pivarcsik Ibolya, 
Sipos Mária, Sárkány Dezső, Rudinszky Erzsi, Szöllősy V. Klári, Takács György, Tóth 
Tibor, Urbán Magda, Vénics László, Vén János, Virág Zita, Welter Sári, Welter Anna, 
Barna Ferenc és az ifjúsági zenekar. Műsorvezető Vujkov Géza volt.

Ugyancsak az irodalmi klub rendezésében zajlott le június 6-án a József Attila est 
is. A műsoron a költő legszebb verseit tolmácsolták.

Felléptek: Bognár Irén, Csányi Mihály, Farkas Ilona, Jányi Margit, Kladek Magda, 
Krémer Sándor, Lakatos Márta, Papp Sándor, Pósa Emma, Oláh Mihály, Szabó Mária, 
Sztantics Erzsébet, Szöllősy V. Klári, Török Anna és Urbán Éva.

József Attila költészetét méltatta és az összekötő szöveget mondta Dóró Sándor, 
az est rendezője.

A színjátszó csoport és a zenekar a Mladost ifjúsági kultúregyesülettel karöltve 
felkeresték a radanováci erdőben táborozó katonai előképzősöket és jól sikerült Dal
estet tartottak. A színjátszók egyfelvonásos víg jeleneteket, vidám verseket, táncokat 
adtak elő. Ezt követően közös társas vacsorán vettek részt.

A nyári szünetben sem pihentek a színjátszók, hanem örömmel tettek eleget a 
moravicai, topolyai, kishegyesi és bácsszőlősi kultúregyesületek meghívásának. A 
Huncut a lány, a Mágnás Miska, A cigány és a Nászút férj nélkül című darabokkal 
vendégszerepeitek. Mindenütt nagy örömmel fogadták a kitűnő együttest.

Az augusztus 31-ei Nevessünk című kabaré műsorban többnyire Bogdánfi Sándor 
ismert humoristánk egyfelvonásos tréfái szerepeltek. Dalokkal, versekkel, táncokkal 
tették még változatosabbá a műsort.

A Járási Közművelődési Közösség ülésre hívta össze az amatőr színházakat és 
öntevékeny színjátszó csoportokat, hogy megtárgyalják a tavasszal tartandó és már 
hagyományossá vált színjátszók találkozóját. Az ülésen elfogadták a járási találko
zók szabályzatát. Arról is született határozat, hogy januárban a szabadkai Népszínház 
rendezői tanfolyamot szervez az amatőr kultúregyesületek képviselőinek, hogy minél
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színvonalasabb előadások kerüljenek a szemlére, amelyet ezúttal Branislav Nušić szü
letési évfordulója megünneplésével kötnek össze.

November 15-én a Szocialista Szövetség és a Népkör választmánya, valamint a
II. Lakótestület bizottsága ülést tartott, hogy megvitassák a Népkör problémáit, és 
alaposan mérlegeljék azok megoldási lehetőségeit.

A vitában többek között felmerült az épület karbantartásának és a helyiségek 
észszerű kihasználásának kérdése is. Megállapították, hogy a kultúrtevékenység sok
rétűbb és színesebb is lehetne, ha minden kínálkozó lehetőséget kihasználnának a cél 
érdekében.

Felvetődött az a gondolat is, hogy a Népkör általános kultúrotthonná válhatna, 
hogy sokkal hatékonyabban működhessen. Úgy döntöttek, hogy minden kérdésben a 
Népkör évi közgyűlésén határoznak majd.

Az AVNOJ huszadik évfordulója alkalmából a Népkör november 26-án ünnepi 
műsort rendezett, amelyben a színjátszókon kívül a Zeneiskola és a Gimnázium nö
vendékei is részt vettek.

Tekintettel arra, hogy a Gyertyafénykeringőnek két évvel ezelőtt nagy sikere volt, 
és a közönség igényelte a darab felújítását, a Népkör színjátszói hozzáláttak a teendők
höz. Új szereplőkkel és más rendezői beállítással december 21-én mutatták be ismét a 
színművet. Boross Bélát bízták meg a rendezéssel. A szereplők, egy kivételével, mind 
újak voltak.

A szereposztás így alakult:
Báró............................ Takács György Vali................... Bús Rózsi
Nagyságos asszony.... Szudárevics Kató Gaston.............. Boros Béla
Férj............................. ZsivánfiEmil Pincér............... Bubori József
Mária.........................  Szalai Klári Sofőr................. Nagykanász János
A fent említettek közül csak Boross Béla tartotta meg két évvel ezelőtti szerepét. 
Az énektanítást Vadné Dormann Manci vállalta, a táncokat Greschli Simon állí

totta be, míg a karmester Medres János volt. A felújított és átrendezett darab új siker
szériát jegyzett, sok előadást ért meg mind helyben, mind pedig vidéken.

1964

Egész estét betöltő színdarab ősz óta nem került színre. Folytak ugyan Heltai Jenő: 
Naftalin című darabjának a próbái, de a bemutató ideje még nem volt kitűzve.

Az irodalmi és művészeti klub is kissé alábbhagyott aktivitásával, bár január 
10-én vitaestet rendeztek a Társadalmi tervről, amelynek előadói Szenes György és 
Radivoj Terzin voltak. A jelenlévők közül sokan szóltak hozzá a kérdéshez.

Öt nap múlva dr. Braun István tartott politikai tárgyú előadást A fejlett és fejletlen 
országok, valamint Jugoszlávia és a szocialista államok közötti kapcsolat címmel. Az 
előadó igen részletesen ismertette országunk külpolitikáját.

Hónapok múltak el, míg végül február 22-én színre került Heltai Jenő: Naftalin 
című bohózata. Az előadásról így írt a Magyar Szó a február 25-ei számában:

„A Népkör színjátszóinak bemutatója iránt mindig nagy az érdeklődés. A feb
ruár 22-én bemutatott Naftalin című három felvonásos énekes bohózat is telt házat
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vonzott. Heltai Jenő fordulatos bohózatát Medres János zenéje és énekszámai gazda
gították. Greschli Simon betanításában pedig táncszámokat is beiktatott Mamuzsich 
István rendező a bohózatba. Az előadás kibontakozó és folyamatosságot követelő cse
lekményét a tánc és zeneszámok két esetben is lelassították. A záró jelenetben is kissé 
mértéktartóbb megoldást találhatott volna a rendező, de alapjában mégis csak jó elő
adás volt.

A szereplők közül Tóth Tibor ma már a jobb színjátszók közé tartozik. Jobb szö
vegtudással valóban el tudta volna hitetni a nézőkkel, hogy dr. Szaplonczay ügyvédet 
személyesíti meg. Sipos Sándor az orvos szerepében, Sipos Sándorné az orvos felesé
gének szerepében jó alakítást nyújtott. Siposné volt az egyik legjobb szereplő. Élethű 
alakítást adott Pardoviczky Ferenc a házmester szerepében. Bognár Ferencnek jutott a 
legnagyobb feladat. Néhány mozzanattól eltekintve nem túlozta el szerepét, noha La- 
boda alakja erre alkalmat nyújtott. Nemes Ketty jól beleélte magát Terka szerepébe. Cs. 
Tóth Piri, Sipos Marika, Bús Rózsi, Molnár Gizi, Bubori József és Baráti Mátyás szintén 
beilleszkedtek az előadás menetébe.”

A Népkör március 7-ei Nőnapi műsorában az egyesület színjátszóin, énekesein kí
vül felléptek a Gimnázium, a Zeneiskola és a Középfokú Egészségügyi Iskola növen
dékei is. Az előadás után a Népkör fogadást adott azon nők számára, akik harcosként 
részt vettek a Népfelszabadító háborúban.

Az irodalmi és művészeti klub ülést tartott, amelyen kidolgozták a munkatervet. 
Elhatározták, hogy az idényben megemlékeznek Vük Karadžićrol, rendeznek egy 
Nušić és egy Arany János estet, ezt követően pedig a fiatal írók önálló estjét szervezik 
meg. Ugyancsak elhatározták, hogy Almásy Gábor és Nick Ernő művészeti munkáiból 
kiállítást rendeznek, valamint előadást tartanak Városunk érdekességei címmel.

A Népkör ifjúsági színpada betanulta Babay József Szélmalom című színművét, 
amelynek rendezését Szabó István vállalta.

Az előadás szerepeit Kovács M., Kaufmann L., Sztán I., Malustyik L., Szarvas J., 
Jenei T., Horváth L., Kovács N. D., Vastag I., Drobina L., Major K., Nelih Gy., Bognár 
K., Halász L., Tímár F., Pálinkás J., Perlaki Béla. és Molnár J. alakították.

A Népkör színjátszó alosztálya az idényben mindössze két bemutatóval lépett a 
közönség elé. Az egyik a Naftalin, a másik a Szélmalom című színmű volt. Május 10-én 
került bemutatásra Dosztojevszkij-Láng: Két férfi az ágy alatt című három felvoná
sos vígjátéka. Tulajdonképpen ezzel a színpadi művel óhajtottak benevezni az amatőr 
színházak járási találkozójára. A darabválasztás megfelelő volt, időben hozzá is fogtak 
a próbákhoz, a bemutatóval mégis elkéstek. így a járási találkozó szabályzata értelmé
ben lemaradtak a szemléről. Ez nagy kár volt, mert ez az előadás a járás területén az 
amatőrök által megtartott körülbelül ötven bemutató közül a legjobbak közé tartozott.

A vígjátékot a Népkör fiatal tagja, Krémer Sándor állította színpadra. De a sze
replők is nagyobb részben a fiatal gárda tagjaiból kerültek ki. Felléptek: Bús Rózsi, 
Sztantics Erzsi, Szőllősy V. Klára, Major Margit, Tóth Tibor, Zsivánfi Emil, Vinczer 
Imre, Király László, Bárányi Jenő, Vajda Gábor és Szöllősy V. László. Ügyelő: Szabó 
Károly. Súgó: Szöllősy V. Klári. Színpadmester: Arnold Tamás.

Közel kétszáz szereplője volt a május 18-án „megjelent” Életjel számának, amely
ben a Népkör színjátszói is részt vettek. Az előadás gyűjtőcíme: Májusi rügyek. Ady
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Endre, Csépe Imre, Fazekas Mihály, Mira Alečković, Kurt Hörgekorf, József Atti
la, Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Keszthelyi Zoltán, Drágán Lukié, Móra Ferenc, 
Nadányi Zoltán, Viktor Popov, Nakumara Sinkicsi, Rákosi Sándor, Stadler Aurél és 
Vujkovné Lippay Etelka írásai, versei, humoreszkjei, karcolatai és jelenetei szerepeltek 
az összeállításban. A gazdag zenei rész is emelte a műsor értékét. Közreműködtek a 
Zeneiskola, a Népkör, a Tanítóképző, az Iván Gorán Kovačić iskola növendékei. De a 
Népszínház és a Gyermekszínház tagjai közül is közreműködtek néhányan.

Bár már több ízben szóba került, hogy a népköri munka nem olyan lendületes, 
mint ahogy azt a közönség joggal elvárhatta a nagy múltú szabadkai kultúregyesü- 
lettől. És a múlt egyben kötelez is! El kell azonban ismerni, hogy mindenek dacára a 
Népkört komoly tényezőként emlegették Szabadka kultúréletében. A mai közönség, 
amely főleg a dolgozók soraiból regrutálódott, nemcsak szemlélői, hanem részesei is 
az eseményeknek. A rendszeres tevékenység megköveteli, hogy az amatőr szervezetek 
vezetői, szereplői önfeláldozóan és körültekintően tevékenykedjenek. Nem volt tehát 
véletlen, hogy a Népkör akkori vezetősége komoly elemzést végzett, miként is való
sultak meg azok a tervek, amelyeket a lezajlott évi közgyűlésen a tagok jelenlétében 
összeállítottak.

Megállapították, hogy dacára a kissé lanyhuló lendületnek a közgyűlés óta eltelt 
időszakban az egyesületi életben kedvező változások voltak tapasztalhatók. Az alosz
tályok vezetőségei és tagjai annak ellenére, hogy nem kapták meg időben a községi 
juttatást - csupán április közepén jutottak pénzhez igyekeztek betartani a tervet és 
megrendezni a rendezvényeket. Különösen a színjátszók működtek eredményesen - 
bár ott is lanyhulás volt észlelhető. Vidéki vendégjátékokkal pótolták a mulasztottakat. 
A terv szerint öt bemutatót kellett volna tartaniuk az év végéig, ebből már hármat meg 
is tartottak. Az irodalmi és művészeti klub is részben teljesítette tervét, hátra volt még 
az ígért Vük Karadžić emlékest és az Arany János est.

Ügy döntöttek, hogy a második negyedévben alaposabban foglalkoznak a műsor
tervek megvalósításával. Arról is szó esett, hogy ha az anyagiak megengedik, az egye
sület saját zenekart alapít.

Az irodalmi és művészeti klub május 21-én Virágparádét rendezett érdekes műsor
számokkal. Virágról szóló verseket, dalokat és prózai műveket szólaltattak meg a fellé
pők. A városi Parkosítási igazgatóság gyönyörűen és ízlésesen díszítette fel a termet. Az 
ott összehordott virágokat pedig a műsor befejezése után kisorsolták a nézők között.

A műsort Vértes Árpád és Vujkovné Lippay Etelka rendezték. Ők mondták a beve
zető és az összekötő szöveget is.

Szavalatokkal Krémer Sándor, Szöllősy V. Klára, Virág Zita, Nagyné Dávid Mária, 
Szöllősy V. Klári, Kopunovies Péter, Vujkov Géza, énekszámokkal pedig Csiffáry Min- 
ka, Csiffáry Mária, Koncz Mihály, Jáger József és Barna Ferenc mutatkozott be. Külön 
érdekessége volt az előadásnak, hogy Greschli Simon, az ismert amatőr tánctanító A 
kertész álma címmel egy külön táncparádét állított össze erre az estre. Bús Rózsi, Ma
jor Margit, Tóth Anna és Tamara Dimić mutatták be a hatásos és színes koreográfiát. 
Az ifjú virágbarát, Basch Edith saját versét mondta el záradékul.

Általános vélemény volt, hogy ez a műsor kiállotta a legfinomabb ízlésű közönség 
kritikáját is. Színvonalas, gazdag és változatos volt. A közönséget az egész előadás
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mindvégig lebilincselte és lelkesen megtapsoltak minden számot. Az irodalmi és mű
vészeti klub vezetősége úgy határozott, hogy hasonló rendezvényekkel sűrűbben lép 
a közönség elé.

Az a lendületes tevékenység, amely eddig jellemezte a népköri munkát, a nyári 
idényben kissé lanyhább lett, de nem állt le teljesen. A színjátszók a futó darabokkal 
vendégszerepeitek Csantavéren, Bajsán, Bajmokon, Moholon és Feketicsen. Az ifjúság 
rendbe hozta a ruhatárat, vagyis röviden és egyszerűen: készültek az őszi idényre és a 
téli hónapokra.

Az egyesület vezetősége az idény elején összeült és mérlegelte az elmúlt félév 
eredményeit, valamint foglalkoztak a további munkatervvel. Ügy határoztak, hogy 
szeptemberben megalakítják a Népkör zenekedvelő szakosztályát, rendbe hozzák az 
egyesület helyiségeit, előkészítik a társas esteket és további vendégszereplésekről tár
gyalnak.

Szóba került a Dankó-est megrendezése, valamint hogy a színjátszók októberben 
bemutatót tartanak. Az irodalmi és művészeti szakosztály szerzői estek és gyermek
előadások megtartását latolgatta, és készült a Köztársaság napjának méltó megünnep
lésére is. Ügy tervezték, hogy decemberben két bemutató, operett est, irodalmi est és 
bál lesz a Népkörben.

Néhány hét múlva, szeptember 8-án megalakult a zenekedvelők klubja. Az ülé
sen kidolgozták a munkatervet is. Első feladatként a Dankó-est megrendezéséről és 
egy tánczenekar megalakításáról tárgyaltak, de a várható események között szerepeltek 
sláger- és operett esték is. Ötletként felmerült egy zenés vígjáték színrevitele is. A terv 
szerint a klub nemcsak a felnőtteket óhajtotta bevonni a munkába, hanem a gyermekeket 
is, hogy megkedveltesse velük a zenét. Az új vezetőséget is megválasztották. Szakvezető 
Medres János lett, vezetőségi tagok: Szudárevies Kató, Balassa Vince és Vinczer Imre.

Még ebben a hónapban, szeptember 26-án megtartották a Dankó estet Dankó Pis
táról, a népszerű zenészről sok legenda élt a szabadkai közönség körében, és így érthető 
volt az a nagy érdeklődés, amely az előadás iránt megnyilvánult.

Dankó Pista halála után több könyv is megjelent, legtöbbjében azonban megszépí
tették a zeneköltő életét. Alapos kutatás után Csongor Győző jelentetett meg könyvet 
Szegeden Dankó Pista címen. Ennek a könyvnek a nyomán írta meg összekötő szövegét 
Vujkovné Lippay Etelka, a Dankó-dalokat pedig Medres János válogatta össze és tanít
tatta be.

A Dankó Pistáról szóló Juhász Gyula-verset Csányi Mihály mondta el. Sántha Puszta 
Lajos két Dankó-dalt énekelt el. A zeneköltő műveit még Balassa Vince, Barna Ferenc, 
Fehér Marika, Juhász Rózsi, Kalmár László, Kovács Marika, Szabó István, Szudárevies 
Kató és Tóth Piroska interpretálta. Szöllősy V. Klári Gárdonyi Géza egy szép elbeszélését 
olvasta fel. Az esten közreműködött a Népkör népi zenekara.

Október 27-én könyvkiállítással egybekötött Shakespeare estre invitálták a szabad
kai közönséget.

A szerény és jól megválasztott kiállítási anyag között ott voltak Shakespeare szín
műveinek magyar és szerbhorvát fordításai Arany, Petőfi, Vörösmarty, Babits, Szász Ká
roly, Živojin Simić, Sima Pandurović tollából. Értékesek voltak a Ráth Mór féle füzetek, 
amelyek a Shakespeare-drámák rézkarcait tartalmazták. A kiállítási anyagot a Népkör
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könyvtárából, magángyűjteményekből, a Fórum és a Napredak könyvesboltjaiból sze
rezték be.

A megnyitó után rövid részleteket láthattunk Shakespeare drámáiból, majd Krémer 
Sándor olvasott fel rövid ismertetőt az író műveiről, munkásságáról, valamint a Nép
színház magyar társulata által bemutatott Sok hűhó semmiért című Shakespeare-vígjá- 
tékról. Az est keretében felléptek: Csányi Mihály, Szöllősy V. Klári, Györfi Sándor és 
Sztantics Erzsébet.

A Gyermekszínház november 2-án az Árvácska című meseoperett ősbemutatóját 
tartotta meg, amelynek szövegét, zenéjét Csincsák Adél írta. ő  volt a rendező is. A bájos 
meséjű darab nagy sikert aratott a gyerekeknél.

A szerepeket Király Gusztáv, Muszin Imre, Hegedűs Tibor, Bubori József, Széchenyi 
Ibolya, Krivacsy Ernő, Zárics László, Nagykanász János, Jelacsik Tibor, Szabó Károly, Sz. 
Göncöl Júlia, Király Mária, Molnár Gizella, Pecsenka Mária, Móra Ferenc, Nikolics Illés, 
Molnár Emília, Szöllősy V. Klári, Urbán Magda, Szöllősy V. Márta, Kovács Edit, Juhász 
Magda, Berkes Ágnes, Szabó Magda és Burián Zoltán játszották. Az ízléses ruhákat Parti 
Irén tervezte és készítette, segédrendező Muszin Imre volt.

A fasiszták által meggyilkolt mártír költő, Radnóti Miklós emlékét idézte fel a Népkör 
november 5-én. A műsorban felléptek az egyesület színjátszói és a gimnázium tanulói. 
Az előadók érdemben foglalkoztak a nagy költő műveivel és szeretettel tolmácsolták azo
kat. Cserfalvi Beáta kedvesen mondta el az összekötő szöveget, jól érzékeltette egy-egy 
villanásnyira Radnóti önmarcangoló harcát, a munkaszolgálatok, a gyűjtőtábor és a vi
lágháború borzalmait, végzetes valóságát. A halála óta eltelt húsz év után is nagy erővel 
hatottak a költő sorai.

Az est szereplői közül kiemelkedő tehetségről tettek tanúságot Huszár Judit, Juhász 
Erzsébet és Simonkovics Mária, de a többiek is figyelemreméltóan szerepeltek, és igye
keztek tudásuk legjavát adni. A hallgatóság sok-sok tapssal fejezte ki elismerését, a mű
sor meleg és szívélyes fogadtatását.

November 5-én vajdasági szerző lépett a szabadkai közönség elé. A Népkör irodalmi 
és művészeti alosztálya rendezésében Németh István tartotta szerzői estet. Az író felol
vasott a műveiből, majd utána Kaupert Pál karikaturista mutatta be újonnan megjelent 
karikatúrakötetét. Ezután a helyszínen készített néhány nagyon ötletes karikatúrát a 
megjelentekről.

November 11-én a klub tető alá hozta a tervezett Arany János estet. Bevezetőt Novák 
István, a Tanítóképző tanára mondott, majd az intézet növendékei tolmácsolták a költő 
műveit.

Slágerparádé címmel a művészeti klub szórakoztató műsort szervezett november 14- 
én. Ebben a műsorban a legszebb, legnépszerűbb dalokat mutatták be a Népkör éneke
sei. A dalokat egy-egy ötletes táncbetéttel tették színesebbé. A koreográfus Tóth Ilonka 
volt. A zeneszámokat Medres János válogatta össze és tanította be. Az összekötő szöveget 
Vujkovné Lippay Etelka írta. Az ízléses díszletet Szabó István tervezte. Az énekeseket és 
a táncokat a Népkör zenekara kísérte.

A műsorban figyelemreméltó énekkultúrával adta elő Győrfi Sándor a Ramóna, Sza
bó István pedig a Vén folyó című énekszámokat. Kalmár László, az ismert népköri éne
kes teljes tudását vetette latba a sikerért, amelyet el is ért. De a többiek is igyekeztek jót
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nyújtani. Örvendetes volt ezen az előadáson a fiatalok előretörése, akik - ha kezdők is 
voltak -, de kellemes perceket szereztek a közönségnek.

A felnőttek se szentek címmel Somogyi T. Sándor regényéből Krémer Sándor írt szín
padi játékot, amelyet november 22-én mutatott be a színjátszó együttes. A rendezést ez
úttal Szabó István vállalta. Igen érdekes témája volt a darabnak. A fiatalok elismerik, 
hogy nehéz őszintének lenni, de azt is látják, hogy a felnőttek sem mondanak mindig 
igazat. A színjáték cselekménye frappáns. Külön érdekességet kölcsönzött az előadásnak 
az a tény, hogy a fiatalokat a Népkör ifjai játszották. Egyszóval önmagukat adták. így 
módja volt az alosztály vezetőségének felfigyelni néhány ügyes alakításra és arra is, hogy 
Szabó István a rendezésben jól kiaknázta a szöveg adta lehetőségeket.

A darab szereplői: Szöllősy V. Klára, Bús Rózsi, Szöllősy V. Zita, Dvorácskó Teréz, 
Horváth Lajos, Király László, Szarvas József, Urbán Ferenc, Csányi Mihály, Katona Lász
ló, Újvári Szilveszter, Szabó R. Lajos, Pálinkás József, Knapes Sándor, Mánics István, 
Manga József, Matz Lajos, Veréb Péter és Rudinszky Erzsi.

A Népkör az Életjellel karöltve tartotta meg a Sziklába vésett szavak című előadást 
december 18-án. A műsort Dér Zoltán és Vujkovné Lippay Etelka állította össze. A ren
dező Kasza Bálint volt.

A műsorban megemlékeztek Petar Petrović Njegoš születésének 150. és Vük 
Stefanović Karadžić halálának 100. évfordulójáról. A verseket és prózai írásokat Csuka 
Zoltán és Vasagyi Mária fordította. A szavalókórust Csordás Erzsébet vezényelte.

Felléptek: Bognár Irén, Burján Tibor, Dobróka István, Faragó Júlia, Gömöri Ka
talin, Hiczkó Ida, Horváth Mihály, Jányi Margit, Kormányos Vilmos, Kósa Imre, Ko
vács József, Kucsera Géza, Lakatos Márta, Miklós Ilona, Molnár Gabriella, Romoda 
Anna, Szvorény Erzsébet, Sebestyén Annamária, Takács Mónika, Varga Irén, Vass 
Zoltán és Vikor Rózsa.

December 19-én Vujkovné Lippay Etelka: Így látjuk mi című zenés műsorának az 
ősbemutatóját tartották meg, amelyet Szudárevics Kató rendezett.

Az esten vidám jelenetek, slágerek, kupiék, magyar nóták és táncok szerepeltek. 
Tehát a közönség mindenből kapott egy keveset. Az énekszámokat Medres János, a 
táncokat Tóth Ilonka és Greschli Simon tanították be. A konferanszié tisztét maga a 
szerző látta el.

Közreműködtek: Blinka Ilonka, Bús Rózsa, Major Margit, Nemes Ketty, Szalai 
Klári, Virág Zita, Szöllősy V. Klára, Balassa Vince, Győrfi Sándor, Mánis István, 
Szedlák György, Szabó István, Szurok György, Tóth Tibor, Újvári Szilveszter.

A táncbetétekben felléptek: Bódics Ilonka, Bugyi Katalin, Fehér Marika, Nagy 
Farkas Ibolya, Kabadics Mária, Kovács Mária, Szabó Irén, Pletl Marika, Szeredy 
Ilona, Táborosi Mária, Csányi Mihály, Király László, Stevan Sekulić, Sörös Mihály, 
Urbán Ferenc.

A zenét a Népkör zenekara szolgáltatta.
A Népkör vezetősége már december elején megkezdte a hagyományos újévvárás 

szervezését. Az előző évekhez mérten, műsoros esttel kívánta szórakoztatni a közön
séget. Ebből a célból két zenekart is szerződtetett. Máris jegyezni kezdték az igénylé
seket, és néhány nap alatt a jegyek hatvan százaléka elkelt.
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1965

A szabadkai irodalmi élőújság, az Életjel és a Népkör közösen rendezték meg a Ki 
tudja jobban? vetélkedőt január 9-én. A műsorban a Népkör színjátszói, valamint a 
szabadkai középiskolások léptek fel. A Tanítóképző vegyes karát Varga Péter zeneta
nár, karnagy vezényelte. A műsort összeállította és vezette: Dévavári Zoltán.

A Népkör irodalmi és művészeti klubjának meghívására dr. Csongor Győző, a 
szegedi Móra Ferenc múzeum történésze, neves népdalkutató február 9-én előadást 
tartott Dankó Pistáról, a neves magyar népdalszerzőről. A termet zsúfolásig megtöl
tő közönség lelkesen megtapsolta az előadót, aki magnetofonszalagra vett népdalok
kal színesítette az estét.

Február 19-én a színjátszó csoport bemutatta Arthur Miller neves amerikai 
író Édes fiaim  című színművét Garay Béla fordításában. Ez a darab még hivatásos 
rendezők és színészek számára is jelentős feladat. Krémer Sándor, a fiatal népkörös 
rendező -  mindazonáltal, hogy beállításai kissé statikusak voltak, és nem ügyelt 
eléggé a szereplők tiszta szövegkiejtésére - dicséretes munkát végzett. A darabban 
szerepeltek: Juhász Rózsi, Sztantics Erzsébet, Bárányi Jenő, Krémer Sándor, Vinczer 
Imre és Györfi Sándor. A Népkör ezzel a darabbal óhajtott részt venni a járási mű
kedvelő szemlén.

Az Életjel és a Népkör február 21-én együttesen rendezte meg a második Ki tudja 
jobban? vetélkedőt, amelynek keretében ugyancsak a Népkör színjátszói és a közép- 
iskolások vettek részt.

Március 6-án este a kultúrszervezet Nőnapi műsort rendezett. Közreműködtek 
a Népkör, a Tanítóképző és a gimnázium növendékei, a Közgazdasági Középiskola 
énekkara, szavalókórusa, tánccsoportja és zenekara.

A műkedvelő színjátszók szemléjét ebben az évben Szabadkán tartották meg már
cius 27-én, ahol a népkörösök az Édes fiaim című előadását nyilvánították a legjobb
nak.

Telt ház, sűrű tapsvihar jellemezte a március 20-ai Lesz, ami lesz című zenés víg
játék ősbemutatóját.

Vujkovné Lippay Etelkáról kiderült, hogy egészen termékeny színpadi szerző, és 
szórakoztató, fiatalos, modern hangvételű vígjátékot írt. Medres János zenei társszer
ző dalszövegeit, fülbemászó dallamait többször kísérte vastaps. Nemcsak az énekek, 
hanem a táncok is kitűnően beilleszkedtek a vidám cselekménybe. Dicséretet érde
meltek a szereplők, akik sokak véleménye szerint, ritkán látott lelkesedéssel játszottak 
és vitték sikerre a darabot.

Keller Gizella, Fehér Marika, Virág Zita, Kovács Marika, Bús Rózsi, Virág János, 
Szabó István, Főző Pál, Győrfi Sándor, Rigó Ferenc és Üjvári Szilveszter egyaránt jól 
szerepeltek. Énekéért külön meg kell dicsérni Győrfi Sándort, aki kellemes hangjával 
sok leány szívét hódította meg. A táncokat ötletesen, ízléssel tanította be Tóth Ilonka.

Sokan nehezményezték a Gyermekszínház pangását. Pedig kár volt elhanyagolni 
ezt a nagyon szép tevékenységet, amely köztudottan fejleszti a gyermekek művészi 
ízlését. A gyermekszínjátszásnak korunkban három sajátos megnyilatkozási formája 
van: a bábszínház, a gyermek szereplőkkel való színjátszás (sajnos ez egyre ritkább

194



nálunk), és a felnőtt szakemberekkel rendezett színielőadások. Ez utóbbi talán a leg
helytállóbb, ezt a formát gyakorolják a legtöbb országban, mert teljes érettségében 
kifejezésre juthatnak a színművészet törekvései.

Nálunk csak a belgrádi Boško Buha és a zágrábi gyermekszínház tart ilyen előadá
sokat. A szabadkai Gyermekszínház műsorán többnyire bábelőadások szerepeltek. 
Most ugyan foglalkoztat már felnőtt színészeket, azonban az együttes számbelileg 
hiányos. Ezért lenne célszerű, ha mellettük a Népszínház is tervezne gyermekeknek 
szóló kétnyelvű előadásokat. Ennek a törekvésnek közönségnevelő hatása lenne, egy
ben új utakat mutathatna: hogyan lehetne a szigorú didaktikai elveket mellőzve még
is szórakoztatva nevelni, a szépérzéket csiszolni. Változatos műsorával, színvonalas 
rendezvényeivel a színház a fejlődő gyermekek intézményes szórakoztatója, ízlésének 
nevelője lehetne. Ezt kellene tennie a Népkörnek is, mert az ilyen előadások kiválóan 
alkalmasak a kezdő műkedvelők színpadhoz szoktatásához.

Külföldön, a nyugati országokban, ahol sokkal régibb hagyománya van a gyer
mekszínjátszásnak, a felnőttek is szívesen látogatják a gyermekszínházak sikeres be
mutatóit. A Népkörnek is újra akcióba kellene lépnie a gyermekek helyes szórakoz
tatása és nevelése terén.

A Népkör színjátszói nagy sikert értek el mindenütt az Édes fiaim című színmű
vel és reménykedtek abban, hogy a kanizsai Tiszai Játékokon is sikerrel szerepelnek 
majd. Itt jegyezzük meg, hogy a községi szemle szervezője, a Járási Közművelődési 
Közösség Sztantics Erzsinek és Krémer Sándornak a darabban nyújtott alakításáért 
elismerő oklevelet adott.

Április 23-án alakult meg a Népkörben az Irodalombarátok alosztálya a szabad
kai írók, az iskolák nyelvszakos tanárai és az irodalom iránt érdeklődő ifjúság jelen
létében. Az alosztály feladatai közé tartozott az irodalmi estek, a könyvismertetők 
szervezése.

Nagy érdeklődésre számot tartó kezdeményezést indított a Népkör zenei alosztá
lya. Elhatározta, hogy havonta egyszer, vasárnap délelőtt zenei találkozóra hívja meg 
a könnyűzenét kedvelő fiatalokat. Az első rendezvényt április 25-én tartották. A ta
lálkozón felléptek: Aranyos Balázs, Bartus Rudolf, Balázs László, Fejes István, Győrfi 
Sándor, Krakovszki László, Máté Sándor, Patyi Julianna, Sovlyánszki Mária, Tandari 
Ferenc és Virincsik Margit. Rendező: Kerekes Sándor. Zenei tanácsadó: Medres Já
nos. Az összekötő szöveget írta és elmondta Szabó István.

Május elseje kapcsán április 29-én Ünnepi műsort rendezett az ifjúsági alosztály. 
Felléptek a Népkör színjátszói és a Tanítóképző diákjai zeneszámokkal, szavalatok
kal, karénekekkel, alkalmi dolgozatok felolvasásával.

Április 30-án a Zorka gyárban tartottak Ünnepi műsort Ezt a műsort a Mladost 
ifjúsági egyesülettel karöltve rendezték. Az esten fellépett Sántha Puszta Lajos a Nép
színház tagja is.

Mialatt az Édes fiaim együttese - amely a szabadkai szemlén első helyen végzett - 
a Tiszai Játékokra készült, az irodalmi klub is serényen dolgozott. Május 14-én Laták 
István szabadkai író szerzői estjét tűzték műsorukra.

Laták elöljáróban az írói módszerről, az alkotói műhelytitokról tartott bevezetőt, 
majd felolvasta néhány versét és prózai írását. Ezt követően a Népkör tagjai válo
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gattak az író műveiből. Vujkov Géza a Szárnyat és álmot című, Szöllősy V. Klára az 
Örömös élet című verseket szavalták el. Virág Zita az Irigy kardnyelő című kisnovel- 
lát olvasta fel.

Laták válaszolt a hozzá intézett kérdésekre, majd dedikálta könyveit.
A Szabadkán tartózkodó dr. Katona Imre kandidátus, a budapesti Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem adjunktusa május 18-án A magyar népköltészet története címmel 
tartott előadást. Hanglemezről hallhattunk néhány magyar népdalt is Bartók és Kodály 
gyűjtéséből.

Maga az előadás rendkívül érdekes kísérlet volt arra, hogyan lehet a magyar nép és 
egyben a magyar költészet történetét felvázolni. Erről a szerzőnek már előzőleg Hel
sinkiben, egy nemzetközi sorozatban megjelent a dolgozata, amely szakmai körökben 
nagy érdeklődést keltett.

Az Életjel és a Népkör együttes Szellemi vetélkedője május 21-én zajlott le, amelyen 
ezúttal is szavalatok, paródiák, monológok, jelenetek, színdarabrészletek, karikatúrák, 
dalok, slágerek és kórusszámok szerepeltek. A műsorban fellépett a Tanítóképző kis és 
harmonika zenekara, vegyes énekkara Varga Péter vezényletével. A női kart Balog Jan
ka vezette. A vetélkedőn megjelentek a Népkör műkedvelői, a Tanítóképző színjátszói, a 
Zeneiskola vonós kamaraegyüttese, a szimfonikus és harmonika zenekara Megyeri La
jos vezényletével, a Mladost kultúregyesület Fáraók nevű villanygitár-négyese Kovács 
József vezetésével. A műsort Dévavári Zoltán vezette.

Tito ifjúsága címmel május 23-án az ifjúság napja tiszteletére ünnepi műsort ren
dezett az irodalmi és művészeti klub. A műsorban Vladimir Nazor és Branko Čopić 
műveiből adtak elő részleteket a Népkör, a gimnázium és a Műszaki Középiskola ifjú 
színjátszói. Közreműködött a Tanítóképző énekkara Cvipp Edit vezetésével, valamint 
a szavalókórus: Marija Šimoković, Ana Evetović, Mirjana Zakić, Milica Maljugić, Ante 
Kolesarić, Sebestyén Tibor, Vlado Stevanov és Szedlák György. Az előadást rendezte és 
az összekötő szöveget mondta: Sebestyén Tibor.

Neves vajdasági írónk, Majtényi Mihály bemutatkozására került sor május 28-án, 
amikor is az irodalmi klub megrendezte az illusztris író szerzői estjét. A Népkör műked
velői részleteket olvastak fel az író műveiből, majd előadás után a Fórum Könyvkiadó 
könyvvásárt rendezett. A szerző a vásárlók kívánságára kézjegyével látta el a könyveket.

Lehár Ferenc legismertebb operettjének, a Cigányszerelemnek az egyik dalbetétjéről 
keresztelték el a május 29-ei műsort. A Csókban van az ifiúság című zenés összeállí
tásban Jacoby Viktor, Kálmán Imre, Ábrahám Pál, Kacsóh Pongrác világszerte ismert 
melódiái csengtek fel. Külön erre az alkalomra Medres János szabadkai zeneszerző is írt 
néhány szép számot. A keretjátékot írta és az előadást rendezte Szabó István, a táncokat 
Greschli Simon tanította be.

A játék szereplői: Bús Rózsi, Fehér Marika, Keller Gizi, Kovács Marika, Blinka Ilo
na, Tóth Lídia, Főző Pál, Aranyos Balázs, Barna Ferenc, Győrfi Sándor, Szabó István, 
Zvekán Ernő, Szabó László. A táncbetéteket Bús Rózsi, Erdélyi Péter, Kovács Tibor, Né
meth Jolán, Rudinszki Erzsébet, Szalay Klári, Stipan Sekulić, Stantić Kata és Takács 
Tibor adták elő.

Május 29-én kezdődtek Kanizsán a Tiszai játékok, amelyen a Népkör együttese, 
mint a szabadkai szemle győztese az Édes fiaim című színművel mutatkozott be.
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A szemle után a Vajdasági Kultúrközösség gyűlésre ült össze, hogy kielemezze az 
addigi versenyek eredményeit. Sajnos, mindenki konstatálhatta azt a szomorú tényt, 
hogy az amatőrizmus válságba került - annak ellenére, hogy vidékünkön fontos kül
detést tölt be. Egyes vélemények szerint az amatőrizmus az utóbbi időben aggasztóan 
deformálódott, kommercializálódott. Egyre nagyobb teret hódít a dilettantizmus. 
Ugyanakkor elhangzott az is, hogy a helyes fejlődési irány, a helyes alapokra való 
építkezés csakis szakmabeli és társadalmi támogatással érhető el. Igyekezniük kell 
az egyesületeknek, amatőr színházaknak a szakértők bevonására, véleményeik ki
kérésére, különösen darabválasztáskor és a rendezésben. Ez nagyon fontos, mert az 
amatőr munka ízlés- és szemléletfejlesztő, egyfajta összekötő híd a művészetek és 
a közönség között. Csakis így nyerhet létjogosultságot az a fontos szerep, amit az 
amatőrök betöltenek környezetükben: fejlesztik a nemes kultúrát, és elejét veszik a 
giccs terjedésének.

Szokatlan nyáron, hőségben, hétköznapon bemutatót tartani, de a Népkör fiatal
jai bíztak önmagukban. Június 18-án Szót kérünk címmel műsoros estet tartottak, 
amelyet telt ház nézett és tapsolt végig.

A színpadot uralta, a közönséget pedig meghódította az újonnan bemutatko
zott Stúdió dzsessz együttes. Végre egy ígéretes, fiatal amatőr zenekar köszöntötte a 
közönséget. Az előadást jól megválasztott Bogdánfi-tréfák, ötletes paródiák gazda
gították. A műsor Muszin Imre rendezői készségét igazolta. A táncok mértéktartóak 
voltak, a kibontakozó fiatal énekesek hangja és előadásmódja pedig tehetségről árul
kodott. Egyszóval jól összehangolt műsoros est gazdagította a Népkör repertoárját, 
amellyel a nyár folyamán több vendégszereplést is szervezhettek.

A Szót kérünkben valóban a fiatalok jutottak szóhoz. Azok a fiatalok, akik az év 
folyamán nem kaptak mindig szereplési lehetőséget. Ez az előadás azt bizonyította, 
hogy a Népkör vezetősége helyes káderpolitikát folytat.

Nem pihentek a színjátszók és a zenei alosztály tagjai sem. Az évadban bemuta
tott, sikerrel játszott darabokkal a vidéket járták. Közel negyven előadást tartottak. 
A Dankó esttel, a Szót kérünk című műsorral, valamint a Lesz, ami lesz című zenés 
vígjátékkal felkeresték a Zorka gyárat, ellátogattak Oromra, Ómoravicára, Pacsérra 
és Topolyára. Mindenütt szívesen látott vendégek voltak, telt ház fogadta őket, az 
előadások alatt pedig számtalanszor felzúgott a taps.

Érdemes megemlíteni például az oromi vendégszereplést... A falusiak egész nap 
az aratással, a betakarítassál foglalatoskodtak, de este mégis elmentek a kultúrházba. 
Előadás előtt még arról beszélgettek egymás között, hogy mennyit termett a búza, 
aztán megtöltötték a padsorokat, és kényelmesen átadták magukat az ötletekben 
gazdag, vidám hangulatnak. A Lesz, ami lesz előadásban játszó lelkes műkedvelőket 
szűnni nem akaró tapssal jutalmazták.

Időközben összeült a vezetőség és megállapította, hogy a több mint tíz esztendeje 
nem meszelt épületet kívül-belül fel kell újítani. Bizony az idő vasfoga megtette a 
magáét. Számadást végeztek, és kiderült, hogy a teljes felújításhoz négy millió dinár
ra lenne szükségük. A rendelkezésükre álló összegből ezért csak a belső tatarozást 
végezték el, a külső csinosítást elodázták.
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Mindenek előtt a nagyterem és a színpad padlózatát, valamint a világítást hozták 
rendbe. Három új fényszórót is beszereztek, új székeket és egy kereszthúros zongorát 
is vettek.

Kibetonozták a hátsó nagy udvart, hogy a nyári táncmulatságokat a szabadban 
tarthassák meg.

Augusztus 21-én Kabarét rendeztek, amelynek műsorán egyfelvonásosok, villám
tréfák, énekek és táncok szerepeltek. Felléptek a színjátszó csoport énekesei és komi
kusai.

A színházi csoport vezetősége megbeszélést tartott, és úgy döntöttek, hogy műsor
ra tűzik Móricz Zsigmond Pacsirtaszó című novelláját, valamint Gelléri Andor Endre 
Álom és valóság című színjátékát, amelyet Szabó István alkalmazott színpadra, zenéjét 
pedig Medres János írta. Ezt követően pedig néhány zenés bemutatót tartanak.

Szeptember 29-én a Közművelődési Közösség ülésezett. Megtárgyalták az amatőr 
színjátszó szemle előkészületeit.

Az ülésen szóba került többek között az is, hogy az amatőr csoportoknak igazodni
uk kell az előállt gazdasági helyzethez, továbbá az is, miként szervezzék meg az után
pótlást, hogyan tegyenek szert megfelelő díszletekre. Felvetődött az egy kommuna te
rületén dolgozó együttesek munkájának összehangolása és együttműködése.

A vezetőség elhatározta, hogy minden csütörtökön este Szól a nóta címmel népdal
estet rendeznek. Az elsőt október 21-én tartották meg. A műsorban népdalok, cigány
nóták, műdalok szerepeltek. Felléptek: Aranyos Balázs, Blinka Ilona, Szabó István, 
Tóth Lídia, Keller Gizella, Fehér Marika, Győrfi Sándorné, Virág Zita és Bús Rózsi.

Az előadáson Medres János vezényletével az egyesület Dankó-zenekara is közre
működött.

Móricz Zsigmond Pacsirtaszó című művét Égi madár címen mutatták be október 
30-án.

A kétrészes színmű rendezője Szabó István, a dalokat összeválogatta és betanította 
Medres János.

A darabban szerepeltek: Fehér Marika, Blinka Ilonka, Virág Zita, Krémer Klára, 
Vinczer Imre, Szalai Klári, Nimcsevics Éva, Kovács Marika, Győrfi Sándor, Farkas Ká
roly, Tóth István, Jelacsik Tibor, Kanalas István, Knapec Sándor, Sinkovics Sándor, 
Nemes László, Szekulics István, Hersberger Ottó. Súgó: Főző Pál.

Október 31-én dr. Etela Rajčić A véradás jelentősége címmel tartott előadást, ame
lyet nagyszámú közönség hallgatott végig. A fiatalok már az előadás kezdetén lelkesen 
bejelentették, hogy hajlandók vért adni.

A Köztársaság napja tiszteletére a Népkör november 26-án ünnepi műsort adott, 
amelyen a szavalok és színjátszók alkalmi költeményeket és énekeket adtak elő. A mű
sorban felléptek a Tanítóképző, a gimnázium és a Zeneiskola növendékei is.

A Szót kérünk sikere arra ösztönözte Muszin Imrét, hegy újabb estét rendezzen, 
más műsorral. A Miénk a szó december 5-ei bemutatójára zsúfolásig megtelt a nézőtér. 
A műsorvezető először a Stúdió dzsesszzenekar tagjait mutatta be, akik közül Létics 
Károly kapta a legtöbb tapsot.

A műsorban dalok, táncok és villámtréfák szerepeltek, amelyek a Magyar Szó dec
ember 8-ai számában megjelent cikk szerint „nem voltak tréfák, hanem szakállas vic
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cek, amelyek itt-ott ízléstelenségbe mentek át. Hogy a bemutató mégis sikert aratott, 
az semmiképpen az összekötő szöveg szellemességének, hanem a nagyszámú fiatal 
szereplő odaadó, lelkes munkájának köszönhető”.

Majd így folytatódik a beszámoló:
„Muszin Imre az anyag megválogatásán kívül rendezői munkáját is kielégítően 

végezte el, rá hárult a konferanszié szerepe is. Az előadás végén a fiatalok virággal 
ajándékozták meg fáradtságos munkájáért. Még csak annyit tennénk hozzá, hogy a 
Miénk a szó vidám estje, a felsorolt kisebb hibák kijavításával bizonyára még több si
kert érhet el” - fejezte be cikkét a Magyar Szó tudósítója.

Az amatőr színházak tartományi elnöksége ülést tartott, amelyen elhatározták, 
hogy a jövőben az amatőr együttesek tevékenységét nemcsak az elnökség vagy a ve
zetőség összejövetelén, hanem rendszeres, széleskörű tanácskozáson tárgyalják meg, 
hogy közvetlen segítséget nyújthassanak az együtteseknek. A folyamatos műkedve
lőképzés érdekében azt tervezték, hogy a következő év második felében tanfolyamot 
szerveznek az amatőr rendezők számára. Azt is megállapították, hogy az amatőr szín
játszás legidőszerűbb kérdése továbbra is a műsorpolitika. A tartományi vezetőség 
továbbra is szorgalmazza az itt élő nemzetiségek színműirodalmának kölcsönös for
dítását és a külföldi színművek behozatalát.

A Népkör a Dankó-zenekarral és az Ohio dzsessz együttessel búcsúztatta az óévet 
és köszöntötte az új esztendőt.

1966

Az irodalmi klub új esztendei ténykedését január 13-án kezdte meg Gál László 
vajdasági író szerzői estjével. A rendező Molnár Gabriella volt. Az író betegsége miatt 
nem jelenhetett meg személyesen, így a nagyszámú közönségnek nem volt alkalma 
élvezni szellemességeit. A műsoron verseit, prózáit olvasták fel a Tanítóképző növen
dékei és a Népkör színjátszói.

Január 15-én Bródy Sándor A dada című három felvonásos színművét vitte szín
padra a színjátszó csoport. A rendező Krémer Sándor, a színjátszó alosztály ambici
ózus fiatal tagja lett. Szereplők voltak: Szöllősy V. László, Tóth István, Király László, 
Hódy József, Bárányi Jenő, Muszin Imre, Heves László, Hersberger Ottó, Szöllősy V. 
Klára, Földi Ilona, Kujundzsics Anna, Krémer Klári, Péter Irén, Puklin Borbála, Oláh 
Erzsébet, Vujkov Marika, Szöllősy V. Zita, Király Marika és Faggyas Julianna.

B. Harte Vihar a sas tanyán című vadnyugati regényéből Szabó István két ré
szes színművet írt és rendezett. A premierre február 26-án került sor. A dalbetéte
ket szerzette és a zenekart vezényelte Medres János. Felléptek: Bús Rózsi, Szalay 
Klára, Blinka Ilona, Tóth Lídia, Főző Pál, Vinczer Imre, Győrfi Sándor, Tóth István, 
Szekulics István, Bubori József, Horváth Mihály, Szarvas József, Kanalas István. Gitá
ron játszottak: Fejes István és Tomislav Milodanović.

A darabnak igen szép sikere volt.
Már hosszabb idő óta azzal a gondolattal foglalkozott a vezetőség, hogy a minősé

gi amatőr színjátszás érdekében tanfolyamot szervez, ahol a fiatalokat szakmai útmu
tatásokkal látnák el. Az ötletet február elején valósították meg a Munkásegyetemmel
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karöltve. Előadóként meghívták Garay Bélát és Virág Mihályt, a szabadkai Népszín
ház rendezőit. Sátai Pál magyartanár nyelvi órákat tartott. A tananyag a Népszínház 
keretében működő Színészképző Stúdió tananyagának alapján készült el, és ötven 
órán keresztül sajátították el a tudnivalókat a hallgatók.

A tanmenet hat tantárgyat látott elő: anyanyelv, művészettörténeti ismeretek, 
mozgásművészet, színészmesterség, színpadi beszéd és maszkírozás.

A színvonalas színjátszás és a színműirodalom gazdagítása érdekében a vezetőség 
egyidejűleg pályázatot írt ki új színművek megfogalmazására.

Az irodalmi klub és a Lazar Nešić Iskolaközpont együttesen rendezték meg a Nő
napi műsort A március 7-én megtartott előadáson alkalmi költemények, énekek és 
jelenetek szerepeltek, majd bemutatták a Pótvizsga című két felvonásos ifjúsági szín
művet Szabó István rendezésében.

A vezetőség határozatot hozott, hogy a néhány hónappal előbb kezdeményezett 
csütörtök esti Társas esteket újból bevezeti. Az elsőt március 24-én meg is tartották.

Az amatőr színjátszók községi versenyére a Népkör két darabbal is benevezett. A 
két előadás közül az egyik a Vihar a sas tanyán című színmű volt, amelyet április 3-án 
mutattak be az értékelő bizottság jelenlétében. A darab énekszámait Medres János 
írta, a zeneszerzésben pedig Németh Antal is közreműködött. A másik darabot, az Égi 
madár-t egy későbbi időpontban játszották el.

Az irodalmi és művészeti klub április 7-én rendezte meg Urbán János vajdasági író 
és újságíró szerzői estjét. A rendezését Koncz István kanizsai amatőr színész-igazgató 
vállalta magára, az összekötő szöveget is ő állította össze és olvasta fel. Urbán műveit a 
Népkör színjátszói és a középiskolás diákok tolmácsolták. Felléptek: Lajkó Franciska, 
Molnár Gabriella, Mencsik Edit, Szabó Márta, Szvorin Erzsébet, Takács Mónika, Varga 
Enikő, Virág Zita, Győrfi Sándor, Vujkov Géza, Pál Lajos, Szedlák György, Németh Já
nos, Szabó Lajos. A kétórás műsor után a szerző a frissen megjelent elbeszélő kötetével, 
az Átkelés című művével ajándékozta meg a szereplőket. Az irodalmi est alkalmával a 
Fórum könyvesboltja könyvvásárt rendezett, amelyen Urbán János kézjegyével látta el 
a megvásárolt köteteit.

Április 10-én adták elő az értékelő bizottság előtt a másik versenyre szánt darabot, 
az Égi madárt

Április 17-én a Népkör ifjúsági színpadának Irodalmi előadására került sor.
A műsort Móra Ferenc, Tömörkény István és Gárdonyi Géza műveiből Szabó István 

állította össze és rendezte.
Felléptek: Németh János, Perlaki Béla, Szalma László, Harangozó Ilonka, Szlávity 

Gizella, Mihalik Erzsébet, Krizsák István, Kovács Gábor, Némedi Vera, Csonka Tibor, 
Kollár Károly, Bosnyák Ferenc, Rác Erzsébet, Molnár József és Gloncsák Róza.

A két hónapig tartó tanfolyam befejeződött és ezen a színjátszók a Színészképző Stú
dió tananyagát sajátították el. Ezzel a tanfolyammal a szervezőknek az volt a célja, hogy 
magasabb szintre emeljék az amatőr színjátszást városunkban. A vizsgaelőadást április
22-én a Népkör színpadán tartották meg. A hallgatók egy szakmai bizottság előtt tettek 
tanúságot színjátszói felkészültségükről.

Április 30-án Május elseji műsort rendeztek, amelyen a Népkör színjátszói, a gimná
zium, a Tanítóképző és a Lazar Nešić Iskolaközpont tanulói vettek részt.
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A színjátszók részére tartott két hónapos szemináriumnak híre ment a környező te
lepüléseken. Az ottani fiatalok is nagy érdeklődést mutattak egy ilyen tanfolyam iránt, 
és azon voltak, hogy a Munkásegyetem segítségével szert is tegyenek eme ismeretekre.

Az amatőr színjátszók szemléjére benevezett két színdarab közül az értékelő bizott
ság a Vihar a sas tanyán című előadást tartotta jobbnak, és így a Népkör a kanizsai Tiszai 
Játékokon ezzel a darabbal vett részt.

Május 11-én az irodalmi színpad Karinthy és Nušić műveiből összeállított Irodalmi 
műsorral kedveskedett a közönségnek. A szabadkai Építészeti Középiskola önképzőköre 
bemutatta Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című jelenetét, ezenkívül más Karinthy-mű- 
vet is előadtak, de színre kerültek Branislav Nušić karcolatai, jelenetei és monológjai is.

Az összekötő szöveget Vujkov Géza irányításával írták és előadták: Bambach Róbert 
és Soltis Gyula.

Szerepeltek: Antal László, Bacsics István, Bambach Róbert, Barna Zoltán, Bicskei Ist
ván, Bottyán Margit, Csonka Éva, Dongó Zoltán, Hoffmann József, Karlicsek Györgyi, 
Kávai Gyula, Koperec Zoltán, Pioker Károly, Recsó Imre, Soltis Gyula, Szikora Attila, 
Szőke András, Triznya Ferenc és a Népkör tánccsoportja.

Június 5-én a Szelistyei asszonyok című Mikszáth-darab került színre, előtte pedig a 
fiatalok Szálló évek címmel bemutattak egy irodalmi összeállítást. Mindkét darabban a 
Lazar Nešić Iskolaközpont diákjai szerepeltek az irodalmi és művészeti klub rendezé
sében. A műsort összeállította és rendezte Szabó István.

Évadzáró előadásra került sor június 11-én. Többhónapos munka után sikerült 
néhány eredeti cigány népdalt összeválogatni, amelyeket egy egész estét betöltő játék 
keretében adtak elő az egyesület énekesei és színjátszói Cigányrapszódia címmel.

A dalokat Medres János szakavatott kézzel válogatta össze és tanította be. A keret
játékot Szabó István írta és rendezte. Felléptek: Virág Zita, Keller Gizella, Tóth Lídia, 
Bús Rózsi, Blinka Ilona, Szalay Klára, Firányi Ibolya, Virág János, Szabó István, Ba
lassa Vince, Győrfi Sándor, Kanalas István, Tóth István, Bubori József, Főző Pál és a 
Népkör zenekara.

Július 3-án huszadszor került színre a Lesz, ami lesz zenés vígjáték, amely most is 
telt házat vonzott és a közönség hálás tapssal köszöntötte a szerzőt, Vujkovné Lippay 
Etelkát, valamint a lelkes előadókat.

A Népkör megtartotta évi közgyűlését, amelyen elkészítették a jövő évi színházi 
munkatervet. Az évadnyitó előadást szeptember 25-éré tűzték ki, mely alkalommal 
a múlt idény egyik sikeres előadását, a Cigányrapszódiát óhajtották műsorra tűzni. 
Decemberben egy gyermekdarabot és a Krizantémok című színművet tervezték be
mutatni. Szóba jött a Carrarné asszony puskái című színmű, majd a Cigányprímás 
című operett is. Száz szál piros rózsa címmel vegyes dalesten gondolkodtak. Ezenkí
vül néhány irodalmi előadást is tervbe vettek, és ismétlésre szánták a múlt szezonban 
sikerrel bemutatott Csókban van az ifjúság és a Lesz, ami lesz című darabokat.

Megállapították, hogy a községi és községközi találkozók előadásainak színvonala 
egyenetlen volt. Ez valószínűleg annak a következménye, hogy néhány együttes az 
évadban mindössze egy-két bemutatót tartott csupán, vagy csak éppen a találkozóra 
készített előadást, és arra törekedett, hogy a községközi találkozón a legjobban szere
peljen. Ez a jelenség éppen olyan káros, mint az, amikor egyik-másik gyenge együttes
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egy idényben öt-hat bemutatót tart. Nem a színvonalas színjátszásra, hanem az olcsó, 
sokszor a giccsszerű szórakoztatásra törekszenek. A sok bemutató közül aztán alig 
tudnak egyet kiválasztani, amivel benevezhetnének a községi szemlére. Ezért helyén
valónak ítélték meg a tartományi vezetőség indítványát, hogy az amatőr tevékenység 
fejlesztése érdekében segíteni kell a műkedvelők munkáját a községekben. Ennek ér
dekében az ősz folyamán széleskörű tartományi tanácskozást javasoltak.

Mint már előzőleg beszéltünk erről, a vezetőség pályázatot írt ki színdarabok, je
lenetek, színpadi körképek megírására. Az azóta eltelt időben néhány pályamű már be 
is futott a vezetőséghez, és minden valószínűség szerint akad majd előadásra érdemes 
darab is köztük.

Már hagyománnyá vált a Népkörben, hogy évről-évre megrendezik a fiatal tehet
ségek bemutatkozását, akik közül később többen is tagjai lettek az egyesület színjátszó 
alosztályának, sőt hivatásos színművészekké váltak.

Október 16-án délelőtt tartották meg a tehetségkutató versenyt A jelentkezők a 
zsűri és a nézők előtt léptek fel. A szakmai zsűri tagjai voltak: Garay Béla államdíjas 
rendező, Megyeri Lajos zenetanár, Mészáros László, a színjátszó alosztály elnöke, Sá- 
tai Pál és Szabó István tanárok. A felvételi vizsgára hatvanan jelentkeztek. Közülük 
jó néhánnyal a későbbiek folyamán is találkozhatott a közönség a Népkör színdarab
jaiban.

December 11-én tartotta első előadását a gyermekszínház. Az ősz folyamán tartott 
tehetségkutató versenyek legjobbjaiból, a város elemi iskoláinak tanulóiból toborzott, 
Jó pajtás névre keresztelt gyermekszínház azt tervezte, hogy folyamatosan tart majd 
előadásokat a gyermekeknek. Az első bemutató a Szivárvány címet viselő tarka mű
sor volt, amelyben mintegy harmincan szerepeltek. A műsorban főleg ének- és zene
számok, szavalatok szerepeltek. A zenei munkatárs Németh Antal, művészeti vezető 
Medres János volt. A bemondó tisztét igen ügyesen oldotta meg Bús Rózsi.

Marijan Matković Az út vége című darabját Csuka Zoltán Krizantémok címmel 
fordította magyarra. December 17-én volt a darab bemutatója Szabó István rendezé
sében. A darabhoz a verseket és a zenét Medres János szerezte.

A szereposztás a következő volt:
Neda Gorski.................................. Takács Edit
dr. Oskar Gorski...........................  Bárányi Jenő
Žarko Zupán.................................. Perlaki Béla
dr. Franjo Puceljski.......................  Vinczer Imre
Branko Katid................................. Takács Tibor
Velim Pejić..................................... Kanalas István
Kisebb szerepekben közreműködtek: Tóth István, Hersberger Ottó és Arnold Ta

más.
Közeledett az év vége, a Népkör vezetősége úgy határozott, hogy most is, mint 

mindig ünnepi hangulatban, vidáman búcsúztatja az óévet. Szilveszterre két zenekart 
is szerződtetett. Az est iránt nagy volt az érdeklődés a város magyarjai körében.
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Január 21-én a színjátszó csoport megtartotta első bemutatóját. Tavaszi szél vizet 
áraszt címmel énekes, zenés, táncos népi játékokat adott elő, számos ismert és kevésbé 
ismert dal felelevenítésével. A műsort Szabó István állította össze és rendezte. Zenei 
rendező: Medres János. A táncokat betanította: Greschli Simon.

Felléptek: Balázsevics Zvonko, Blinka Ilona, Bús Rózsa, Fabó Antal, Fáy Mihály, 
Főző Pál, HoíFmann Károly, Horváth Mihály, Kalmár László, Kanalas István, Kucsera 
Antal, Nimcsevics Éva, Ónodi Ferenc, Perlaki Béla, Rózsa István, Szivei Gizella, Tóth 
István, Tóth Lídia, Újfalusi Erzsébet és Urbán Leona.

Időközben lejárt a kiírt színdarabpályázat határideje is. A pályázatra összesen hét 
színmű érkezett:

1. Zubelebola, három felvonásos szatirikus játék
2. Ez a hét is jól kezdődik, egyfelvonásos vígjáték
3. A fattyú, négy felvonásos dráma
4. A bikini, két felvonásos színjáték
5. A vadvizek, két felvonásos színjáték
6. Az ágy összehoz, jelenet
7. Viszik a menyasszony ágyát, jelenet
A bírálóbizottság egyiket sem tartotta olyan irodalmi, művészi, eszmei értékűnek, 

hogy kioszthassák az első vagy a második díjat. A harmadik díjat a Zubelebola című 
szatirikus vígjáték szerzője kapta, azzal a kikötéssel, hogy a Népkör fenntartja a be
mutatás jogát. Ezenkívül előadásra javasolták az Ez a hét is jól kezdődik című egyfel- 
vonásost.

Kár, hogy a vajdasági magyar írók közül senki sem vett részt a pályázaton.
Március 10-étől június 2-áig kéthetenként az Aki találgat, az keres című magyar 

irodalmi vetélkedőt bonyolították le. A vetélkedő műsorait a magyar írók ás költők 
műveiből Dévavári Zoltán állította össze.

A hat elődöntő két első helyezettje került be a döntőbe. Az első díj 50 000, a má
sodik 35 000, a harmadik 20 000, a negyedik 15 000, az ötödik 10 000 dinár volt, de 
ezenkívül más értékes jutalmat is nyerhettek a résztvevők, amelyeknek az összértéke 
400 000 dinárt tett ki.

A döntőben Csokonai Vitéz Mihály, Kosztolányi Dezső, Móra Ferenc, Petőfi Sán
dor és Vajda János művei szerepeltek: versek, monológok, jelenetek, paródiák, karcola
tok, humoreszkek, jellemrajzok, novella-, regény- és színdarabrészletek, amelyeket Ba
ráti Mátyás, Bábity István, Bárányi Jenő, Bús Rózsa, Fabó Antal, Főző Pál, HoíFmann 
Károly, Kalmár László, Kanalas István, Krizsák István, Lakatos István, Márton János, 
Muszin Imre, Nimcsevics Éva, Perlaki Béla, Rácz Szabó Lajos, Sebestyén Annamária, 
Szabó István, Szalay Klári, Szeredy Ilona, Szivei Gizella, Takács Edit, Takács Tibor, 
Tóth István, Tóth Lídia, Virág János, Virág Zita, Vörös István, Csiffáry Mária, CsifFáry 
Mink, a Népkör színjátszói tolmácsolták.

A vetélkedőben a következők jeleskedtek: Balog Károly, Barbulovics Erzsébet, 
Csonka Éva, Gergely Orsolya, Haramász István, Juhász Júlia, Lajkó Franciska, Major 
Károly, Nagy István, Németh János, Péter Irén, Röhrig Claudia, Szegő Katalin, Terek
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Mária, Tóth Gizella és Udvari Ilma, a gimnázium, a Tanítóképző, a Közgazdasági, az 
Építészeti, az Elektrotechnikai és a Vegyészeti Középiskola, valamint a Lazar Nešić 
Iskolaközpont tanulói. A műsort összeállította és a játékot vezette: Dévavári Zoltán. 
Rendezte: Szabó János. Az énekszámokat zongorán kísérte Komáromi Ilona és Megyeri 
Lajos.

Az első fordulóból Gergely Orsolya, Péter Irén és Lajkó Franciska került ki győzte
sen.

Március 14-én a Népkör fiatal színjátszói Vidám estet rendeztek. A műsorban jele
netek, dalok, táncok, villámtréfák szerepeltek. A rendező Muszin Imre volt.

Miután az elmúlt évadban a Népkör műkedvelői számára tartott tanfolyam igen 
eredményesnek bizonyult, az idén ennek megszervezését az Amatőr Színjátszók Tar
tományi Szövetsége is támogatta. Ennek következtében nemcsak a város, hanem más 
helységek színjátszói is bekapcsolódhattak a két hónapig tartó képzésbe. Színpadi be
szédet, színészmesterséget, zenét, táncművészetet tanultak, de betekintést nyerhettek a 
népművészetbe is. A tantárgyakat Versényi Ida, a Szegedi Nemzeti Színház Jászai-díjas 
rendezője, Garay Béla államdíjas rendező és Virág Mihály, a szabadkai Népszínház Ok
tóber-díjas rendezője adták elő.

A továbbképzést heti három alkalommal a Népkörben tartották. A tanfolyam ün
nepélyes megnyitóján a vezetőségen kívül megjelent az Amatőr Színjátszók Tartományi 
Szövetségének képviselője is. A hallgatók ekkor kapták meg az órarendet és a csoport- 
beosztást.

A Népkör vezetősége értesítette a kanizsai, a bajmoki, a topolyai, a kulai, a zentai, a 
moholi, a péterrévei, a kikindai, a csantavéri, a horgosi, a csókái, a muzslyai, a bezdáni 
és a kishegyesi művelődési egyesületeket, amatőr színházakat és a községi közművelő
dési közösségeket, hogy a tanfolyamra küldjék el színjátszóikat. Az egyesületek a szín
játszóik számára fizették az útiköltséget és a napidíjat. A tanfolyamra több mint hetven 
érdeklődő jelentkezett.

Március 24-én került sor az Aki találgat, az keres elnevezésű irodalmi vetélkedő má
sodik fordulójára. Nemcsak szellemes, hanem igen találó címmel futott ez a vetélkedő, 
hiszen a szervezők közel félmillió dinárt szántak a győztesek jutalmazására. Sőt, a Sever 
gyár jóvoltából kilátásba került egy tíznapos balatoni nyaralás is. Érthető volt tehát a 
fiatalok nagyfokú érdeklődése.

A második fordulóban Arany János, Eötvös József, Fazekas Mihály, Illyés Gyula, 
Jókai Mór, Karinthy Frigyes versei, jelenetei, monológjai, regény- és színdarabrészletei 
voltak műsoron.

A vetélkedőn Bodor Erzsébet, Borsos Márta, Csákány Erzsébet, Dongó Zoltán, Fe
hér Olívia, Garai László, Gerlovics Szilveszter, Ivánovity Éva, Kálóci Márta, Kelemen 
Teréz, Kukli Mária, Medgyesi István, Molnár Gabriella, Piokker Károly, Rózsa Ilona, 
Szabó Etelka, Szabó Zsuzsa és Szilasi Vera, az Építészeti Középiskola, a Vegyészeti Tech
nikum, a gimnázium és a Tanítóképző diákjai mérték össze tudásukat.

A műsort Dévavári Zoltán állította össze és vezette. Rendezte: Szabó István.
A második forduló legjobbjai Gerlovics Szilveszter, Kálóci Márta és Garai László, a 

gimnázium tanulói voltak a legjobbak. Rajtuk kívül döntőbe került még - a zsűri utóla
gos döntése alapján - Csenka Éva, a Vegyészeti Technikum harmadéves növendéke is.
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Dévavári Zoltán április 7-én rendezte meg a Magyar Irodalmi Vetélkedő harma
dik fordulóját, amelynek műsorán Babits Mihály, Déry Tibor, Madách Imre, Tamási 
Áron, Veres Péter és Vörösmarthy Mihály művei szerepeltek.

A 3. forduló résztvevői: Antunovics Erzsébet, Balla Éva, Csajkás Magdolna, Du
dás Zoltán, Gaál Magdolna, Illés Mária, Junger Ferenc, Kókics Rozália, Kövesdi Má
ria, Major Franciska, Rakk Lajos, Szabó György, Szőke Zoltán, Szűcs Ferenc és Tóth 
Miklós az Egészségügyi, az Elektrotechnikai, a Gépészeti, a Vegyészeti és az Építé
szeti Középiskola, a Tanítóképző és a gimnázium tanulói.

A vetélkedő legjobbjai: Rakk Lajos, Antunovics Erzsébet, a gimnázium negyedi
kesei, valamint Balla Éva, az Építészeti Középiskola harmadikos diákja.

Az irodalmi vetélkedő 4. fordulóját április 21-én tartották meg, Szabó István ren
dezésében. A műsoron Ady Endre, Katona József, Kölcsey Ferenc, Mikszáth Kálmán, 
Móricz Zsigmond és Tóth Árpád művei szerepeltek.

A vetélkedő résztvevői: Beer Miksa, Boross József, Bozóki Verona, Danyi Mag
dolna, Gubics Ferenc, Hajdú Irén, Horváth Valéria, Horváth Zsuzsa, Hunyadi Má
ria, Kedves Klári, Kozák Éva, Medgyesi Mária, Móra Ferenc, Olajos Nagy Miklós, 
Sándor Erzsébet, Szalai Ágnes, Szokolai Éva, Takács Magda, Tóth Bagi Árpád, Túri 
László és Varjú Teréz.

Az ötletes irodalmi vetélkedőt Dévavári Zoltán állította össze.
Április 22-én a színjátszó csoport Garay Béla rendezésében színre vitte Tóth 

Miklós: Nem olyan világot élünk című vígjátékát, amelynek főszerepeit Virág Zita, 
Bús Rózsi, Perlaki Béla, Virág János, Muszin Imre és Tóth István alakították. A dísz
leteket Petrik Pál, a Népszínház művésze tervezte, a ruhákat Virág Zita varrta, a dísz
letfestést Ónodi Ferenc végezte el.

Magyarországi írókat látott vendégül a Népkör április 28-án este. Színvonalas 
irodalmi est keretében mutatkozott be a közönségnek Cseres Tibor és Sánta Ferenc. 
Zsúfolt terem fogadta a két vendéget, akik írásaikból olvastak fel részleteket, majd 
előadás után elbeszélgettek az irodalombarátokkal. Az est bevezetőjét dr. Bori Imre 
mondta. A vajdaságiak közül fellépett Fehér Ferenc költő. Molczer Mátyás zongora
számokat adott elő.

Május 5-én zajlott le a Magyar Irodalmi Vetélkedő ötödik fordulója, amelyen József 
Attila, Juhász Gyula, Kaffka Margit, Kazinczy Ferenc, Nagy Lajos és Németh László 
művei szerepeltek a színjátszó alosztály tagjainak előadásában. A műsort Dévavári 
Zoltán állította össze és vezette le. A rendezésben segítségére volt Szabó István.

A vetélkedőn részt vettek: Gubi Rudolf, Horváth Magdolna, Kovács János, Len
gyel Márta, Lódi Mihály, Magyar Zoltán, Márkus Irén, Mencsik Edit, Nyilas Csaba, 
Réhm Alfréd, Sándor Imre, Szabó Rózsa, Takács Klára, Varga Matild és Varga Tibor 
szabadkai középiskolások.

Zsúfolt nézőtér előtt folyt le a vetélkedő. A fiatalok alaposan felkészültek a ver
senyre ás minden tudásukat latba vetették, hogy bejussanak a döntőbe, amelynek az 
első díja - mint ismeretes volt - tíznapos ingyenes balatoni nyaralás.

Az évadban három új darabot mutattak be a színjátszók, két darabot pedig felújí
tottak. A Tavaszi szél vizet áraszt összeállítás is bekerült a Népkör repertoárjába.

Az évad nagyobb eseményei, mint például az irodalmi vetélkedő, amelyen sok új fia
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tál tehetséget fedeztek fel, vagy az amatőr színjátszók több hete tartó színészképző tanfo
lyama, továbbá a színműíró pályázat is azt igazolták, hogy a szabadkai Népkör Közmű
velődési Egyesületnek nagy tekintélye és fontos szerepe volt még mindig a Vajdaságban.

A május 8-ai kanizsai Tiszai Játékokon a népkörösök Tóth Miklós Nem olyan világot 
élünk című három felvonásos vígjátékát adták elő, amely sok tapsot kapott a közönségtől.

A Tiszai Játékok záróünnepségén a tanfolyamot végzett színjátszók is felléptek, és 
szép sikert arattak.

Az irodalmi vetélkedő hatodik fordulója május 19-én volt a Népkör színpadán. A 
vetélkedőben részt vettek: Balog István, Beszédes Valéria, Bogyó Erzsébet, Horváth 
Mihály, Kovács Rózsa, Kucsera Anna, Medve Rozália, Molnár Erzsébet, Pataki Zoltán, 
Péics Mária, Rózsa István, Sütő Mária, Szakács Ágota, Szvorény Erzsébet, Toldi Ilona és 
Urbán Leona, akik Balassi Bálint, Gárdonyi Géza, Kassák Lajos, Radnóti Miklós, Szabó 
Lőrinc és Weöres Sándor munkásságának ismeretéből vizsgáztak.

Az irodalmi műveket, verseket, jeleneteket, karcolatokat, paródiákat, regény- és szín
darabrészleteket Dévavári Zoltán válogatta össze, a Népkör színjátszói pedig előadták 
Szabó István rendező útmutatásai alapján. A műsort Dévavári Zoltán vezette.

A zsűri megítélése szerint a hatodik fordulóból három helyett négy versenyző jutott 
a döntőbe.

Június 2-án mindenki nagy izgalommal készült az irodalmi vetélkedő döntőjére. 
Műsoron Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Illyés Gyula, József Attila, Karinthy 
Frigyes, Kassák Lajos, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Németh László, Petőfi 
Sándor és Radnóti Miklós művei szerepeltek, amelyeket a Népkör színjátszói tolmá
csoltak: Agárdi József, Bárányi Jenő, Baráti Mátyás, Bús Rózsi, Csiffáry Mária, Fakó 
Antal, Firányi Ibolya, Főző Pál, HoíFmann Károly, Kanalas István, Komáromi Ilona, 
Kovács Mária, Lakatos István, Márton János, Muszin Imre, Német János, Ónodi Fe
renc, Perlaki Béla, Szalai Klári, Sebők László, Sinkovics Sándor, Takács Edit, Takács 
Tibor, Tóth István, Tóth Lídia, Vinczer Imre és Vörös István.

A döntőbe bejutottak: Antunovics Erzsébet, Balla Éva, Csonka Éva, Garai László, 
Gergely Orsolya, Gerlovics Szilveszter, Kálóci Márta, Kedves Klári, Lajkó Franciska, 
Lódi Mihály, Major Franciska, Medgyesi Mária, Mencsik Edit, Péics Mária, Péter 
Irén, Sakk Lajos, Szabó Rózsa, Szakács Ágota, Szokolai Éva, Szvorény Erzsébet és Tol
di Ilona szabadkai középiskolások.

A döntőn megjelentek Karinthy Ferenc és Ungvári Tamás magyarországi írók is, 
akik kérdéseket tettek fel a versenyzőknek. Karinthy Ferenc főleg édesapja, Karinthy 
Frigyes irodalmi munkásságára vonatkozó, míg Ungvári Tamás a műsoron szereplő 
többi író műveiből tett fel kérdéseket.

A zsűri döntése alapján a következő tanulók szerepeltek eredményesen:
1. Kedves Klári, a Tanítóképző tanulója 225 ponttal - két hét üdülés Siófokon, 

amelynek költségét a Szever villanymotorgyár fedezte.
2. Medgyesi Mária, a gimnázium diákja 223 ponttal - jutalma 50 000 dinár, amit 

az ISZ községi vezetősége adott.
3. Szvorény Erzsébet, a Tanítóképző tanulója 212 ponttal -  jutalma 35 OOOdinár a 

Kultúr-propaganda Közösségtől.
4. Rakk Lajos gimnazista 201 ponttal - jutalma 25 000 dinár a Népkörtől.
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5. Major Franciska gimnazista 198 ponttal - jutalma 20 000 dinár.
6. Lajkó Franciska, a Közgazdasági Középiskola tanulója 116 ponttal - jutalma 

15 000 dinár.
A további jutalmakat (pulóver, könyvek, előfizetések stb.) Csonka Éva, Péter Irén, 

Péics Mária, Gergely Orsolya, Gerlovics Szilveszter, Antunovics Erzsébet, Szakács Ágo
ta, Kálóci Márta, Szabó Rózsa, Lódi Mihály, Mencsik Edit, Toldi Ilonka és Szokolai Ilon
ka nyerték.

A második forduló vetélkedői közül Gerlovics Szilveszter, Kálóci Márta és Garai 
László a gimnázium növendékei voltak a legjobbak és bekerültek a döntőbe.

Jöjj, nevess velünk címmel október 21-én énekes, vidám est szerepelt a Népkör mű
során Boross Béla rendezésében. Vendégként fellépett Berki Irén, a szegedi Opera tag
ja, valamint Szűcs János szegedi népdalénekes. Mindketten fergeteges tapsot kaptak. A 
Népkör énekesei és színjátszói közül közreműködtek: Szudárevics Kató, Kalmár László, 
Kiliánovics István, Szabó István, Molnár József, Baráti Mátyás, Greschli Simon, Nagy- 
kanász János, Sipos Sándor, Takács Edit, Takács Tibor, Vén János, Vén Mária, Vénics 
László és Virág János, akik tehetségükkel nagyban hozzájárultak a jól összeállított, szín
vonalas est sikeréhez.

Dragutin Dobričanin belgrádi színész-író Fülemüle utca 17 című kitűnő vígjátékát 
mutatták be november 4-én Garay Béla fordításában és rendezésében.

A darab jobbnál jobb szerepeit Üjvári Anna, Kotroba Júlia, Hegedűs Mária, Muszin 
Imre, Ónodi Ferene, Tóth Lídia, Üjvári István, Hoffmann Károly, Horváth Mihály, 
Jelacsik Tibor és Szurok György alakították.

A vígjátéknak nagy sikere volt, mivel a lakásprobléma időszerű témáját dolgozta fel 
igen humorosan.

A díszlet Petrik Pálnak, a Népszínház művészének tehetségét dicsérte, a ruhákat Vi
rág Zita készítette, ügyelő Hersberger Ottó, súgó Bárányi Jenő volt, a díszleteket Ónodi 
Ferenc festette.

Az Októberi Szocialista Forradalom ötven éves évfordulója alkalmából november 
8-án A béklyó a porba hullt címmel tartottak alkalmi műsort. A darabot Garay Béla ren
dezte. Felléptek a Népkör színjátszói és a Lányi Ernő Munkás Dalárda férfikara, Varga 
Péter vezényletével.

Dévavári Zoltán összeállításában új Irodalmi vetélkedősorozat kezdődött november 
24-én. Ezúttal az orosz és szovjet irodalom neves képviselőinek műveiből készülhettek a 
versenyzők. A. P. Csehov, F. M. Dosztojevszkij, A. M. Gorkij, V. V. Majakovszkij, M. A. 
Solohov, L. Ny. Tolsztoj és I. Sz. Turgenyev versei, monológja, jelenetei, karcolatai, szín
darabrészletei kerültek műsorra a Népkör műkedvelőinek előadásában. Felléptek: Ber
kes József, Bús Rózsi, Godányi László, Hoffmann Károly, Kelemen László, Kiliánovics 
István, Kiliánovics Mária, Muszin Imre, Németh János, Ónodi Ferenc, Paksy György, 
Papp Sándor, Sebestyén Annamária, Sztantics Erzsébet, Takács Edit, Takács Tibor, Tóth 
István, Tóth Lídia, Vén János, Vén Jánosné és Virág Zita.

A műsort összeállította és vezette Dévavári Zoltán. Rendezte: Garay Béla.
A vetélkedőn megjelentek: Beer Miksa, Bodor Erzsébet, Kókics Rozália, Medgyesi 

Mária, Rózsa L. Ilona, Sovlyánszki Mária és Szabó Etelka, a gimnázium, a Tanítóképző 
és az Egészségügyi Középiskola tanulói.

A prológust Kopeczky László és Stadler Aurél írta.
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Ezen a vetélkedőn is értékes díjak vártak a nyertesekre.
Az elődöntők győzteseinek 10 000 ás 6000 dinárt szántak.
A döntő legjobbja tíznapos nyugat-európai körútra mehetett a Magyar Szó aján

dékaként.
AII. helyezett egyhetes nyugat-európai körutat kapott a Kompas Utazási Irodától.
AIII. helyezettnek 100 000 dinárt adott az Ifjúsági Szövetség községi bizottsága.
A IV. helyezett 80 000 dinár vihetett haza a Közművelődési Közösség ajándéka

ként.
Az V. helyezet 60 000 dinárt kapott a Szocialista Szövetség községi választmányától.
A VI. helyezett jutalma 50 000 dinár a Népkörtől.
A VII. helyezett jutalma 40 000 dinár az Életjeltől.
A VIII. helyezett díja 30 000 dinár a 7 Naptól.
AIX. helyezett ajándéka 25 000 dinár.
A X. helyezett 20 000 dinárra számíthatott.
A díjak összértéke: egymillió dinár.
A Világirodalmi vetélkedő második fordulója december 15-ére esett. Ezúttal a 

francia irodalom (H. Balzac, G. Flaubert, V. Hugó, Moliére, J. P. Sartre, Stendhal, F. 
Villon, E. Zola) műveiből versenyezhettek a résztvevők.

A vetélkedő ötletgazdája: Dévavári Zoltán. Rendezte: Garay Béla.
Az irodalmi szemléltető műsorszámokat Bús Rózsi, Hoffmann Károly, Godányi 

László, Hegedűs Mária, Kotroba Júlia, Kovács Mária, Krisztin Mária, Muszin Imre, 
Ónodi Ferenc, Paksy György, Sinkovics Sándor, Sztantics Erzsébet, Takács Tibor és 
Takács Edit, valamint Tóth Lídia, a színjátszó együttes tagjai adták elő.

A vetélkedőn részt vettek: Cseszkó Edit, Dudás Sándor, Hunyadi Mária, Rakk La
jos, Lengyel Márta, Szabó Zsolt, Szűcs Sándor és Udvari Ilona, a gimnázium, a Taní
tóképző, a Közgazdasági és a Műszaki Középiskola tanulói.

December 22-én a Világirodalmi vetélkedő harmadik fordulójában a német és az 
olasz irodalom nagyjai szerepeltek: B. Brecht, J. W. Goethe, G. Hauptmann, T. Mann, 
A. Dante, A. Moravia, L. Pirandello.

Versenyzőként Antunovics Erzsébet, Balog Rózsa, Danyi Magdolna, Lábadi Ká
roly, Litvai Katalin, Röhrig Claudia és Szűcs Margit neve említhető.

Felléptek a műkedvelő együttes tagjai: Bognár Irén, Bús Rózsi, Godányi László, 
Hoffmann Károly, Krisztin Mária, Muszin Imre, Papp Anna, Papp Sándor, Ónodi 
Ferenc, Sebestyén Annamária, Sztantics Erzsébet, Paksy György, Takács Tibor, Tóth 
István és Tóth Lídia.

1968

Január 14-én, vasárnap délután kezdődött a Ki miben „ludas”? című szellemi ve
télkedő első fordulója, amelynek műsorán szavalatok, monológok, jelenetek, színda
rabrészletek, paródiák, dalok, slágerek, kórus- és zeneszámok szerepeltek. A vetélke
dőben felléptek: Bata Éva, Bognár Gabriella, Döme Gabriella, Garai Éva, Gerlovics 
Szilveszter, Kollár Ilona, Krakovszki János, Muszin Imre, Sebestyén Annamária, Sza
bó Zsolt, Szűcs Margit, Takács Éva, Tomek Ibolya, Tóth Gizella, Tóth Lídia és Váradi
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Lóránd, a Zeneiskola, a Műszaki és az Egészségügyi Középiskola tanulói, valamint a 
Népkör színjátszó csoportjának tagjai.

A szórakoztató részben szerepeltek: a zeneiskola triója (Hényei Márta, Horváth Ká
roly és Hrvoje Tikvicki), harmonika négyese (Horváth Valéria, Megyeri Piroska, Szal
ma Zsuzsanna és Anica Živec), kiskórusa Lévayné Alacker Anna, valamint a harmo
nika zenekara Megyeri Lajos vezetésével, a Mladost dixiland-zenekara és szórakoztató 
kiszenekara, a Népkör műkedvelő együttese. A műsort Dévavári Zoltán vezette.

A fiataloknak érdemes volt ebben a vetélkedőben részt venni, mert értékes díjak 
voltak kitűzve a nyertesek részére.

A döntő díjai:
I. 60 000 dinár - a Sever ajándéka
II. 50 000 dinár - az Ifjúsági Szövetség községi bizottságának ajándéka
III. 40 000 dináros könyvvásárlási utalvány - a Képes Ifjúság ajándéka
IV. 30 000 dinár - a Munkásegyetem ajándéka
V. 25 000 dinár értékű könyvcsomag - a Minerva ajándéka
VI. 20 000 dinár - a Munkásegyetem ajándéka
VII. Balázs G. Árpád arcképe
VIII. Sáfrány Imre festőművész grafikája
IX. Torok Sándor festőművész pasztellképe
X. 10 000 dinár - az Ifjúsági Szövetség községi bizottságának vigaszdíja
A díjak összértéke 400 000 dinár volt.
Az 1968. február 9-én megtartott Világirodalmi vetélkedő negyedik fordulójának 

kérdései az angol irodalomhoz kapcsolódtak. G. G. Byron, C. Dickens, J. Milton, W. 
Scott, W. Shakespeare, B. Shaw, W. M. Thakeray és O. Wilde verseit, monológjait, szín
darabrészleteit adták elő a Népkör amatőrjei: Bús Rózsi, Hegedűs Mária, HoíFmann 
Károly, Jelacsik Tibor, Kiliánovics István, Kiliánovics Mária, Kotroba Júlia, Krisztin 
Mária, Muszin Imre, Nagy István, Ónodi Ferenc, Paksy György, Sinkovics Sándor, 
Sziveri Teréz, Sztantics Erzsébet, Szurok Anna, Takács Andor, Takács Tibor, Tóth Lí
dia, Vén János és Vén Mária.

A vetélkedőben Antunovics Erzsébet, Báli Éva, Banyári Éva, Baranyi Erzsébet, 
Csajkás Magdolna, Gaál Magdolna, Jász Irén, Masa Irén, Szabó Márta, Szabó Zsolt, 
Szegő Katalin és Szűcs Margit szabadkai középiskolások vettek részt.

A színpadi díszletet Török István tervezte és festette.
Eddig is nagy érdeklődést mutattak a fiatalok a verseny iránt, de most különösen 

izgalmas volt a küzdelem. Nem csupán azért, mert ezúttal tizenegyen indultak, hanem 
azért is, mert legalább öten-hatan komolyan élre törtek. A versenyzők kitűnő tájé
kozottságról tettek tanúságot. Olyan behatóan ismerték az angol irodalom klassziku
sainak életét és munkásságát, hogy a legnehezebb kérdésekre is könnyedén válaszoltak. 
Föl is csendült nemegyszer a több mint négyszáz főnyi közönség tapsa, s perceken át 
zúgott, az ünnepeltek pedig kipirult arccal köszönték meg az elismerést.

Szabó Márta, Szegő Katalin és Szabó Zsolt, a gimnázium tanulói jutottak tovább 
a döntőbe.

A második Ki miben „ludas”? szellemi vetélkedő február 25-én volt a gimnázium, a 
Tanítóképző, a Zeneiskola, a Műszaki, a Közgazdasági és az Egészségügy Középiskola 
tanulói, az újvidéki magyar tanszék hallgatói, a Mladost és a Népkör tagjai részvételével.
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A vetélkedőben részt vettek: Brusznyai Erzsébet, Csányi Klára, Danyi Magdolna, 
Dukai Matild, Fodor Erzsébet, Görög Emma, Hajdú Irén, Kávai Erzsébet, Lakatos Fe
renc, Losonc Ida, Branka Kovačević, Megyeri Piroska, Mezei László. Miskolczi József, 
Miskolczi Zsuzsanna, Ónodi Ferenc, Radák Magdolna, Szabó Zsolt, Szakács Ági, Tóth 
István, Margita Vuković és Stojan Žerževski.

A szórakoztató részben a Zeneiskola hegedűkettőse (Aleksander Gradinac és Jáger 
Miklós), a II. b osztály kamarakórusa Lévayné Alacker Anna, a moravicai népi tánccso
port Marko Marjanušić és a Mladost szórakoztató nagyzenekara Pavle Bačić vezetésével 
léptek fel. Konferált: Dévavári Zoltán.

A szereplők valamennyien sok tapsot kaptak. A második forduló nemcsak változato
sabb és szórakoztatóbb volt az elsőnél, hanem színvonalasabb is, mert a tizenkilenc 
részvevő közül mindössze kettő kapott százhúsz pontnál kevesebbet. Az első helyen 
a Mladost szórakoztató nagyzenekara végzett: Liszt Ferenc Nocturne-jét olyan szépen 
adta elő Pavle Bačić karnagy vezetésével, hogy a maximális kétszáz pontból a tíztagú 
zsűri 183 ponttal jutalmazta. Második lett Szabó Zsolt, aki Móricz Zsigmond Boldog 
ember című művének egy részletét mondta el meggyőzően, ezért 176 pontot érdemelt 
ki. Igen szuggesztíven szavalta Brusznyai Erzsébet, az Egészségügyi Középiskola har
madikos tanulója Maróti László Szigorú nosztalgia című költeményét és csak egy pont
tal marat le a zeneiskola kórusától. Danyi Magdolna Dalok című versciklusával és 159 
ponttal került a döntőbe. Ugyanannyival Stojan Zerzevski, a Mladost táncdalénekese is.

T. Dreiser, T. Faulkner, E. Hemingway, A. Miller, O Neill, U. Sinclair, J. Steinbeck 
és F. Williams amerikai írók művei adták a témát a Világirodalmi vetélkedő ötödik for
dulójához, amelyre március 1-jén került sor. Közreműködtek a Népkör színjátszói: Ács 
Erzsébet, Bús Rózsi, Csiszár László, Godányi László, Hegedűs Mária, Hoífmann Károly, 
Kotroba Júlia, Lévay László, Muszin Imre, Nagy István, Ónodi Ferenc, Paksy György, 
Sarnyai János, Sinkovics Sánádr, Szivei Teréz, Sztantics Erzsébet, Takács Andor, Takács 
Tibor, Tóth Júlia, Vén János és Vén Mária.

A gimnázium, a Tanítóképző, az Egészségügyi és a Közgazdasági Középiskola tanu
lói közül Beer Miksa, Edelényi Károly, Gerlovics Szilveszter, Komáromi János, Kovács 
Erzsébet, Leszl Lenke, Molnár Irén, Móricz Éva, Szabó Valéria és Tóth Ibolya vetélked
tek a döntőbe jutásért.

A díszletet Patrik Tibor festette.
Nagy izgalom előzte meg a vetélkedőt. Meg is telt a nagyterem kipirult arcú fiata

lokkal, szurkolókkal, akik tanulótársaikért, barátaik, iskolatársaik sikeréért izgultak.
A világirodalmi vetélkedő egy fordulójában sem volt olyan szoros a mezőny, mint 

most. Különösen a műsor második részében, mivel a versenyzőknek az első részben alig 
sikerült egy-két pont előnyre szert tenniük. A második részben alakult ki a végleges 
eredmény, és az első helyet Gerlovics Szilveszter, a gimnázium negyedik osztályos tanu
lója szerezte meg 141 ponttal. Második lett Beer Miksa gimnazista 134, harmadik Tóth 
Ibolya, a Közgazdasági Középiskola harmadikosa 133 ponttal.

Az április 12-ei döntőben kilenc gimnazista, egy tanítóképzős, egy közgazdasági 
középiskolás és egy belgrádi egyetemi hallgató mérte össze tudását a díjak egyikéért.

Március 16-án bemutatót tartottak a Népkör színjátszói.
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Tabi László Enyhítő körülmény című három felvonásos vígjátékát tanulták be 
erre az alkalomra Pataki László vendégművész rendezésében. Díszlettervező: Petrik 
Pál m.v. A rendező munkatársa Muszin Imre volt. A darab szereplői: Takács An
dor, Vén Mária, Bárányi Jenő, Virág Zita, Szivei Teréz, Ónodi Ferenc, Virág János, 
Vinczer Imre, Vén János, Muszin Imre. Súgó: Kotroba Júlia. A ruhákat Virág Zita 
tervezte és készítette. Színpadmester: Arnold Tamás. Ügyelő: Hersberger Ottó.

A Hét nap március 22-ei számában ezt írta a krónikás:
„Dicséretes az az erőfeszítés, amelyet a Népkör vezetősége tesz annak érdekében, 

hogy idejét múlt, nevetségesen együgyű történetek helyett olyan műveket igyekszik 
műsorra tűzni, mint Tabi László három felvonásos Enyhítő körülmény című vígjáté
ka. A rendező jó munkatársakra talált a színpadon igen otthonosan mozgó Vén Má
riában, a jó humorérzékű Muszin Imrében, Ónodi Ferencben és Vinczer Imrében, a 
nagy rutinnal rendelkező Bárányi Jenőben, Virág Jánosban és Zitában, a magabiztos 
Vén Jánosban, a vonzó megjelenésű Szivei Terézben és a kissé darabos, de tehetséges 
Takács Andorban, akik élvezetes előadást nyújtottak”.

A Bajmokon megtartott Amatőr Színjátszók Szemléjén március 24-én ezzel a 
darabbal léptek fel a népkörösök.

A Ki miben „ludas”? szellemi vetélkedő harmadik fordulóját március 21-én este 
tartották meg. Szavalatokkal, monológokkal, jelenetekkel, színdarabrészletekkel, 
dalokkal és slágerekkel, zeneszámokkal közreműködtek: Alentijev Irén, Zvonko 
Balažević, Nada Batinica, Bóka Zsuzsa, Brida Gyöngyi, Derdák Irén, Ružica 
Filipović, György Emma, Horváth Mihály, Katona Margit, Kis-Pál Piroska, Karlo 
Kolar, Kollár Ferenc, Kovács Eszter és Kudlik Gábor, valamint a gimnázium, a Taní
tóképző, a Zeneiskola, az Egészségügyi Középiskola tanulói, a Népkör és a Mladost 
színjátszói és a Mladost népi zenekara. A bemondó szerepét Dévavári Zoltán töltötte 
be.

Habár a benevezett versenyzők közül sokan nem léptek fel a szellemi vetélkedő 
harmadik fordulójában, mégis ez volt a legszínvonalasabb. Ezúttal is, akár csak az 
előző fordulókban, a Zeneiskola és az Egészségügyi Középiskola tanulói aratták a 
legnagyobb sikert -  ketten-ketten kerültek a döntőbe ebből az iskolából.

Nem maradtak le sokkal a Népkör képviselői sem, közülük is ketten bejutottak a 
hét legjobb versenyző közé. Összesítésben azonban továbbra is a Zeneiskola vezetett, 
hatan máris a döntőre készülhettek. Az Egészségügyi Középiskolások közül négyen, 
a gimnázium és a Mladost tagjai közül pedig hárman-hárman tehették ugyanezt.

Ebben a selejtezőben a legsikeresebb Alentijev Irén, az Egészségügyi Középis
kola IV. a osztályos tanulója volt, 192 ponttal megnyerte a versenyt, 7 ponttal meg
előzte a zeneiskola harmonika zenekarát. Alentijev Irén a műsorban Rónay György 
Oswiencim (Auschwitz) című költeményét mondta el igen hatásosan. Nagy sikert 
aratott Derdák Irén, a Népkör tagja, 186 pontot szerzett egy Rossini-áriával és 
második lett. Paksy György, a Népkör másik versenyzője, aki igen szuggesztíven 
elevenítette meg Othellot, 185 pontot kapott. Megnevettették a közönséget Szabó 
Zsolt, Gerlovics Szilveszter és Schreck Tibor, akik Karinthy Frigyes Május című je
lenetével 179 pontot értek el. Érzékletesen adta elő Hacsaturján Kardtáncát Megyeri 
Piroska, a Zeneiskola harmadéves diákja, aki 177 pontot szerzett, míg Bóka Zsuzsa,
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az Egészségügyi Középiskola tanulója egy Radnóti-vers tolmácsolásáért kapott 176. 
így a zsűri egyhangú döntése alapján ő is bekerült a nagy érdeklődéssel várt júniusi 
döntőbe.

Április 12-én került sor a Világirodalmi vetélkedő döntőjére, amelynek műsorán
H. Balzac, A. R Csehov, M. Gorkij, E. Hemmingway, T. Mann, A. Miller, L. Pirandel-
lo, W. Shakespeare, B. Shaw, E. Zola írók művei szerepeltek. A színpadi tolmácsolá
sukban részt vettek: Ács Erzsébet, Bárányi Jenő, Bede Lajos, Bús Rózsi, Csiszár László, 
Godányi László, HoíFmann Károly, Jelacsik Tibor, Kotroba Júlia, Krisztin Mária, Lé
vay László, Nagy István, Ónodi Ferenc, Paksy György, Sebestyén Annamária, Szivei 
Teréz, Sztantics Erszébet, Takács Andor, Takács Tibor, Tóth István, Tóth Lídia, Vén 
János, Vén Mária, a Népkör színjátszói, valamint Koza Aranka, Péter László és Ripcó 
László, a Gyermekszínház tagjai.

A versenyzők névsora: Beer Miksa, Bodor Erzsébet, Danyi Magdolna, Gerlovics 
Szilveszter, Lábadi Károly, Móricz Éva, Rakk Lajos, Szabó Márta, Szabó Zsolt, Szeghő 
Katalin, Tóth Ibolya és Udvari Ilona helybeli középiskolások.

A Világirodalmi vetélkedő döntőjének eredménye:
I. Medgyesi Mária, a gimnázium IV. a osztályának tanulója 215 ponttal
II. Szabó Zsolt, a gimnázium IV. c osztályának tanulója
III. Bodor Erzsébet, a gimnázium III. d osztályának tanulója
Az első két helyezett a Magyar Szó szerkesztőségének és a Kompas utazási iroda 

szabadkai kirendeltségének jóvoltából 10-10 napos, illetve egy hetes nyugat-európai 
útra mehetett, a többi versenyző pedig megfelelő pénzjutalomban részesült.

A műsort összeállította: Dévavári Zoltán. A prológust Kopeczky László és Stadler 
Aurél írták. Az előadást Garay Béla rendezte.

A döntő műsorát az Újvidéki Rádió felvételezte és az április 17-ei Iskolarádió adá
sában sugározta.

A Ki miben „ludas”? szellemi vetélkedő negyedik fordulója április 26-án volt, ame
lyen Dévavári Zoltán vezetésével a következők vetélkedtek: Bogyó Erzsébet, Dukai 
Matild, Fabó Tibor, Gubics Ferenc, Györög Tibor, Hajdú Irén, Horváth Magdolna, 
Horváth Valéria, Hubai Ilona, Hubai Márta, Karch Annamária, Karó Rita, Ker
tész Mihály, Krakovszki János, Krivácsi Ernő, Lőrinc Anna, Molnár József, Darin- 
ka Milović, Szabó Márta, Szántó Eleonóra, Szegedi Izabella, Sztopics Irén, Hrvoje 
Tikvicki, Triznja Ferenc és Zsáki Verona, az Egészségügyi Középiskola, a Tanítóképző, 
a gimnázium, a Zeneiskola és a Műszaki Középiskola növendékei, míg a szórakoztató 
részben a Magisters zenekar, Beke Ottó, Mirko Molnár, a Lányi Ernő ME harmonika 
zenekara, Megyeri Lajos, az Életjel színjátszó csoportja (Alentijev Irén, Danyi Mag
dolna, Hajnal Zita, Oláh Mihály, Szabó Katalin és Szabó Zsolt) Sebestyén Tibor veze
tésével, a Floreal beatzenekar és a Tanítóképző II. b osztályának műkedvelő együttese.

Május 9-én mutatták be a Népkör színjátszói Illés Endre három felvonásos szín
művét, a Türelmetlen szeretőket, amelynek rendezésére az egyesület vezetősége Virág 
Mihályt, a Népszínház rendezőjét hívta meg.

Szerepeltek: Sztantics Erzsébet, HoíFmann Károly, Bús Rózsa, Paksy György, Tóth 
Lídia, Krivácsi Ernő, Kotroba Júlia, Ács Erzsébet, Jelacsik Tibor, Ónodi Ferenc, Tóth 
Tibor és Szurok Anna. A díszletet Ónodi Ferenc készítette.
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A Türelmetlen szeretőkkel mentek a bajmoki szemlére, ahol szép teljesítményt ér
tek el. Sztantics Erzsébet a legjobb alakításért, Bús Rózsa a szép színpadi beszédért, 
Ónodi Ferenc a jól sikerült díszletért kapott oklevelet.

Lényeges minőségi javulás állt be a Népkör színjátszásában, amióta négy hivatásos 
rendező - Garay Béla, Pataki László, Virág Mihály, a szabadkai, valamint Versényi Ida, 
a szegedi színház rendezője - segédkezett. Szakavatott irányításuk mellett a műkedvelő 
együttes tagjai sokat fejlődtek, és komolyabb, összetettebb feladattal is megbirkóztak.

Minderről meggyőződhettünk a Montmartrei ibolya május 18-ai bemutatóján is. 
A közismert Kálmán-nagyoperett a szabadkai együttes előadásában gördülékeny és 
látványos volt, ami bizony ritkán mondható el egy műkedvelői előadásról, különösen 
akkor, ha egy operett alakjai elevenednek meg a színpadon. A színvonalas játékon 
mindvégig érezhető volt Versényi Ida Jászai-díjas rendező gondos munkája, a legap
róbb részletekre is kiterjedő figyelme. Ennek eredményeképpen aztán a jól összehan
golt együttes játéka lényegesen meghaladta a műkedvelői színvonalat.

Nem kevés ez, hiszen a hivatásos társulatok is csak nagy ritkán mernek vállalkoz
ni egy ilyen - nagy fölkészültséget, jó hanganyagot, jó zenekart és nem utolsósorban 
tánckart igénylő - nagyoperett előadására.

Egy vígjáték és egy dráma után a Népkör műkedvelői nagy sikerrel adták elő a köny- 
nyűzenei színpad egyik legnépszerűbb darabját, amelyben Julius Brammer és Alfréd 
Grünwald bécsi szövegkönyvírók Delacroix, a híres festőművész, Murger, a Bohémélet 
szerzője és Hervé, a neves francia zeneszerző alakjai keltek életre. Az osztatlan sikerből 
az egész együttes kivette a részét. Derdák Irén szépen, kulturáltan énekelt. Tóth Lídia 
könnyedén mozgott, mint mindig, Kalmár László jó bonviván volt, Hoífmann Károly, 
Balázspiri Zoltán és Paksy György sok derűs percet szerzett a közönségnek, Tóth Ti
bor, Ónodi Ferenc, Takács Tibor és Vinczer Imre is jól beleilleszkedtek a keretjátékba, 
kifogástalanul játszottak a filharmonikusok Hercenberger Sándor vezényletével, Virág 
Zita ruhái pedig színpompásak és ízlésesek voltak.

Rekordszámú közönség előtt rekordszámú versenyző mutatkozott be a május 21-ei 
Ki miben „ludas”? szellemi vetélkedőn. Mintegy nyolcvan fiatal versenyző vett részt 
huszonkilenc számmal. Habár a benevezettek közül nem jöttek el mindannyian, a ver
seny színvonalas volt. A Tanítóképző, a gimnázium, a Műszaki, a Közgazdasági és az 
Egészségügyi Középiskola tanulói, a Népkör és a Mladost tagjai vetélkedtek a jelentős 
díjakért.

Az első két helyen a Zeneiskola országos hírű női kara és a Mladost szórakoztató 
kiszenekara végzett Égető Gabriella, illetve Horváth Károly vezetésével - holtverseny
ben, mindkét csoport 191 pontot kapott. Ezzel az összesített versenyben a második 
helyre kerültek. Kiválóan szerepelt a külföldi vendégszerepléséről hazatért népi zene
kar is Lazar Malagurski irányításával, 185 ponttal harmadik helyre kerültek. Sok tap
sot kapott Zvekán Ernő, az Egészségügyi Középiskola növendéke pantomim számáért; 
182 pontjával a negyedik helyet foglalta el. Iskolatársnője, Tóth Anna a versmondásával 
179, Pataki Zoltán, a Műszaki Középiskola tanulója viszont 175 pontot gyűjtött össze. 
A zsűri úgy döntött, hogy Futó Istvánnak, a Zeneiskola növendékének és Lakatos Fe
rencnek, a Mladost énekesének is lehetőséget nyújt a részvételre, mivel csak 2 ponttal 
maradtak le a hatodik helyezett mögött.

213



A döntőt június első napjára tűzték ki.
A kanizsai Tiszai Játékokon a Népkör a Türelmetlen szeretők című vígjátékkal sze

repelt. Az értékelő bizottság dicséretben részesítette a darab két szereplőjét: Virág Zitát 
és Vén Jánost.

A kikindai szemlén a Jugoszláv Magyar Nyelvművelő Egyesület oklevéllel tüntette 
ki szép magyar beszédéért Sztantics Erzsébetet, aki az Enyhítő körülmény című szín
műben Kati szerepét alakította.

Több mint száz fiatal mérte össze tudását június 7-én a Ki miben „ludas”? szellemi 
vetélkedő döntőjében.

A fiatalok zsúfolásig megtöltötték a termet és nagy izgalommal várták a döntő ered
ményét. A műsor kivitelezésében az iskolák tanulóin kívül részt vettek a Népkör és a 
Mladost színjátszó csoportjai is.

Fölléptek: Alantijev Irén, Bogyó Erzsébet, Bóka Zsuzsa, Brusznyai Erzsébet, Danyi 
Magdolna, Derdák Irén, Futó István, Gerlovics Szilveszter, Gregus Ferenc, Györög Ti
bor, Horváth Valéria, Kollár Ilma, Krakovszki János, Lakatos Ferenc, Megyeri Piroska, 
Paksy György, Pataki Zoltán, Schreck Tibor, Sebestyén Annamária, Szalma Zsuzsan
na, Szabó Zsolt, Tóth Anna, Stojan Žerževski és Zvekán Róbert. A Dévavári Zoltán 
által vezetett előadás szórakoztató részében részt vettek: a Zeneiskola kamarahármasa, 
kamarakórusa, harmonikanégyese, női kara Égető Gabriella, vonós zenekara Mirko 
Molnár és harmonika zenekara Megyeri Lajos vezényletével, a Mladost szórakoztató 
nagyzenekara Pavle Bačić, szórakoztató kiszenekara Horváth Károly és népi zenekara 
Lazar Malagurski irányításával, a Dixiland zenekar, valamint az Egészségügyi Közép
iskola szavalókórusa.

A döntőben alapos irodalmi jártasságról tett tanúbizonyságot az a tizenhét közép
iskolai tanuló és főiskolai hallgató, akik összemérték tudásukat. Nagy küzdelem alakult 
ki, és a bírálóbizottságnak nehéz volt eldöntenie, ki nyerje meg a három hónapja tartó 
irodalmi vetélkedőt, ki kapja meg az újvidéki Képes Ifjúság százhúszezer dináros díját. 
Csütörtökön Beer Miksa, a Tanárképző Főiskola hallgatója, pénteken Ilona Gubičak, a 
gimnázium III. g osztályos tanulója lett a győztes. Második Tóth Ibolya, a Közgazdasági 
Középiskola negyedikes diákja, harmadik pedig Bíró Dénes, ugyancsak a Tanárképző 
Főiskola elsőéves hallgatója lett. A szerb és horvát diákok versenyében második Marija 
Cindori, harmadik viszont Mirjana Janevszki, mindketten a gimnázium végzős diákjai.

A Népkör sokoldalú tevékenységét a községi dotáció mellett az tette lehetővé, hogy a 
kulturális tevékenységre más pénzforrásokat is kerestek. A rendezvények bevétele nem 
fedezte a kiadásokat, ezért az egyesület keretében működő vendéglátóipari egység jöve
delmének egy részét is - az épület karbantartása és berendezésének felújítása mellett - a 
közművelődésre szánhatták.

A kör vendéglátóipari egysége június 27-én megnyitotta a kerthelyiséget, ahol kü
lönleges ételekkel és italokkal várták a vendégeket, a szabadtéri színpad pedig könnyű, 
szórakoztató előadásokkal mulattatta őket. Az előadások után kitűnő cigányzenekar 
szolgáltatott zenét.

A Közművelődési Közösség október 30-án értekezletre hívta a kommuna területén 
működő amatőr színházak, műkedvelő egyesületek vezetőit, valamint a Népszínház 
képviselőit, hogy megtárgyalják a színjátszás időszerű kérdéseit.
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Nyilvánvaló volt, hogy a Népszínház mindkét nyelvű együttesének művészei, ren
dezői és színpadi szakemberei hathatós támogatást és komoly segítséget nyújthatnak 
az amatőr színjátszóknak. Ennek érdekében a Községi Közművelődési Közösség el
nöksége szorgalmazta a hivatásos színházak és az amatőr színjátszók rendszeres és 
szervezett együttműködését.

December 12-én este mutatták be a színjátszók Gyárfás Miklós Egy nő, akinek 
lelke van című kacagtató vígjátékát, amelyet ifj. Szabó István, a Népszínház magyar 
társulatának fiatal tagja rendezett. A vígjáték szerepeit Takács Edit, Vén Mária, Paksy 
György, Vén János és Bárányi Jenő tolmácsolták. Az előadásnak nagy sikere volt.

December 22-én vette kezdetét a háromhónapos Színésztanfolyam, amelynek elő
adói Versényi Ida, a szegedi Nemzeti Színház és Virág Mihály, a szabadkai népszínház 
rendezője volt. A tanfolyamot negyven hallgató látogatta, akik közül többen a kör
nyékbeli településekről jártak be.

December 29-én Bemutatjuk tehetségeinket címmel vidám műsor került színre. 
A fiatal szabadkai tehetségeken kívül felléptek az Újvidéki Rádió Ifjúsági Osztályá
nak tagjai, a zentai nyilvános műsor győztesei, Sefer Tibor moravicai amatőr énekes, 
ifj. Boross István és Pécsi Pál, az Újvidéki Rádió énekesei, továbbá Bencze Márta és 
Bakacsi Béla budapesti táncdalénekesek. A zenét Bogdán Dimitrijević együttese szol
gáltatta. Műsorvezető Balázs Pál volt.

1969

A színjátszó alosztály 1969-ben is megszervezte azoknak a fiataloknak a tehetség
kutató versenyét, akik vonzódtak a színjátszás felé, vagy ilyen irányú képességeket 
éreztek magukban. A felvételi vizsgát január 12-én tartották meg. A tehetségkutató 
versenyre körlevéllel hívták meg a középiskolásokat és az általános iskolák felsős ta
nulóit. Egyben értesítéseket küldtek a gyárakba, kereskedelmi vállalatokba, hogy az 
ott tevékenykedő fiatalok figyelmét is felhívják a versenyre, így azok a munkásifjak is, 
akik érdeklődést tanúsítottak a színjátszás iránt, megjelentek a felvételi vizsgán.

A jelentkezők szabadon választott jelenettel, tánccal, szavalattal, énekszámmal 
bizonyíthatták rátermettségüket. A kiválasztott fiatalokkal később hivatásos rende
zők foglalkoztak, hogy megtanítsák őket a színművészet alapvető feladataira és így 
tovább fejlesszék képességeiket. Számtalan ifjú tehetség jelentkezett, akikből kiváló 
kultúrmunkás vált.

A Népkör színjátszó csoportja Sami Fayad Bankrablás egyszerű módra című víg
játékának bemutatójával rukkoltak ki. A darabot Szigethy Gábor fordított magyar 
nyelvre. A vezetőség a rendezésre felkérte Komor Istvánt, a Szegedi Nemzeti Színház 
tagját.

A darabban szerepeltek: Paksy György, Vinczer Margit, HoíFmann Károly, 
Sztantics Erzsébet, Vén Mária, Muszin Imre, Vén János, Pataki Zoltán és Csiszár 
László, akik minden igyekezetükkel azon voltak, hogy a szellemesen megírt darabot 
méltóképen mutassák be a szabadkai közönségnek.

A darab bemutatóját január 18-án tartották meg telt ház előtt és a bemutató után 
bejárták vele Bajmokot, Bácsszőlőst, Csantavért és más környékbeli települést.

215



Február 22-én Halasi Mária zenés vígjátéka, Az utolsó padban című ötletes szín
darab került a közönség elé Versényi Ida, a Szegedi Nemzeti Színház Jászai-díjas ren
dezőjének beállításában. A rendezőnek nagy segítségére volt Hercenberger Sándor, 
aki az énekeket tanította be kitűnő ismerettel. Az előadás keretében fellépett a Colibri 
együttes.

A szereposztás a következő volt:
Kati................................................  Szűcs Hajnal
Papa...............................................  Guba Károly
Sanyo.............................................  Gyurákovics Margit
Rudi...............................................  Baranyi Árpád
Tanárnő.........................................  Góbor Magdolna
Garas Mari..................................... Molnár Angéla
Fetter Ági......................................  Toldy Mária
Papp Gizi.......................................  Szekula Emma
Viola...............................................  Varga Ilona
Öcsi................................................  Csiszár László
Kopasz...........................................  Fekete László
Dugó..............................................  Horváth Sándor
Mélák.............................................  Vajda Ernő
Házmesterné................................. Major Júlia
Kevés rendezvény mozgatta meg annyira a szabadkai fiatalokat, mint a március 

27-én és 28-án megtartott irodalmi vetélkedők. Az első napon a jugoszláv irodalom 
magyar nyelvű, másnap pedig a jugoszláv irodalom szláv nyelvű vetélkedőjét bonyo
lították le. Minden forduló alkalmával több százan jöttek össze, hogy figyelemmel 
kísérjék a középiskolás diákok és munkásfiatalok nemes versengését. Nem volt kétsé
ges, hogy a selejtezők után a két döntő is izgalmas lesz, amelynek műsorát a jugoszláv 
irodalom legkiválóbb íróinak műveiből állította össze Dévavári Zoltán. Ellentétben 
az eddigi versenyekkel a versenyzők most nemcsak magyarul mérték össze tudásukat, 
hanem szerbhorvátul is, mint ahogyan a művek is két nyelven elevenedtek meg a szín
padon - a Kommunista Párt évfordulója alkalmából.

Az első nap, a magyar nyelvű fordulóban Oskar Davičo, Miloš Crnjanski, Antonije 
Isaković, Iván Gorán Kovačić, Marijan Matković, Branislav Nušić, Vaskó Popa és 
Borislav Stanković versei, monológjai, jelenetei, humoreszkjei, jellemrajzai, novella-, 
regény- és színdarabrészletei kerültek színre.

A szerzők műveit Árvái Anna, Balázs Piri Zoltán, Bambach Róbert, Bodor Ist
ván, Betyák Éva, Brusznyai Erzsébet, Csiszár László, Dudás Judit, Faragó József, Hor
váth Aranka, Karó István, Mezei Celesztina, Muszin Imre, Paksy György, Sebestyén 
Annamária, Sós Mihály, Szabó Ferenc, Szilágyi Angelina, Szűcs Ferenc, Takács Éva, 
Takács Veronika, Tallós Zsuzsa, Tóth Anna, Vajda Ernő, Vinczer Margit, Vujkovics 
Ferenc, Vujkovics Valéria, a Népkör színjátszó csoportjának tagjai tolmácsolták.

A vetélkedőben részt vettek: Beer Miksa, Gubi Rudolf, Kocsis Edit, Réhm Alfréd, 
Repstok Irén, Rózsa L. Ilona, Szeles Irén és Tóth Ibolya szabadkai középiskolások.

A vetélkedőt Géza Vujkov rendezte.
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Másnap, 28-án szláv nyelven folyt le az első forduló és azon Ivó Andrić, Kosta 
Trifković, Jovan Jovanović Zmaj, Skender Kulenović, Simo Matavulj, Agust Šenoa, 
Franc Prešern és Ivó Vojnović írók és költők műveiből állították össze a műsort.

A vetélkedőn részt vettek: Marija Cindori, Vera Dobrodolac, Nikola Dimitrijevski, 
Petar Gabrić, Ilona Gubičak, Mirjana Janevski, Tereza Kraljevik, Jelica Lazić, Vera 
Lazić, Dusán Leškov, Tereza Lók, Nada Pavlić, Marica Stantić, Mirko Stefanovski és 
Marinko Vojnić, a gimnázium, az Egészségügyi Középiskola, valamint a Május 25-e 
iskola tanulói.

A műsorban szereplő verseket, monológokat, humoreszkeket, regény- és dráma
részleteket Gabrijela Antunović, Grgo Bošnjak, Ljubica Brčić-Kostić, Tereza Dukai, 
Katarina Gabrić, Jelisaveta Jurić, Drágán Kovačević, Mirjana Krarušić, Ljubomir 
Markovié, Kiara Milunović, Kiara Prčić, Ljiljana Smaglijenko, Božana Šešević, Rajka 
Šijašić, Marija Vojnić Purčar és Géza Vujkov adták elő.

A fordulók díjai: 1 .10 000 dinár, II. 6000 dinár, III. 4000 dinár.
A döntőben a következő díjakat hirdették meg:
I. 120 000 dinár - a Képes Újság ajándéka
II. 100 000 dinár - az Ifjúsági Szövetség községi választmányának ajándéka
III. 80 000 dinár - a Községi Kultúrközösség ajándéka
IV. 50 000 dinár - a Slavica gyár ajándéka
V. 40 000 dinár - a Pannónia nyomda ajándéka
VI. 25 000 dinár - a Rukovet ajándéka
VII. 20 000 dinár - a Zorka gyár ajándéka
VIII. 15 000 dinár - a Namateks ajándéka
IX. 10 000 dinár -  a Zorka gyár ajándéka
Összesen egymillió dinár értékű jutalmat osztottak ki a versenyzők között.
A három hónapos színésztanfolyam április 2-án ért véget.
Április 18-án mutatták be Max Frisch Andorra című színművét, amelyet Rónay 

György nemes veretű fordításában Virág Mihály, a Népszínház rendezője állított szín
padra az alanti szereposztásban:

Andri.............................................  Balázs Piri Zoltán
Barblin...........................................  Sztantics Erzsébet
Tanító............................................  Paksy György
Katona...........................................  Vén János
Vendéglős....................................... Sipos Sándor
Péter...............................................  Bárányi Jenő
Anya...............................................  Sipos Sándorné
Szenyóra........................................  Vén Mária
Asztalos.........................................  Jánosi Károly
Doktor...........................................  Vajda Ernő
Segéd..............................................  Rőhrig Ottó
Valaki............................................  Horváth Sándor
Hülye.............................................  Muszin Imre
Szemlész........................................  Nagy Kanász János
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A darabnak a szabadkai bemutatón nagy sikere volt, a bizottság a bajmoki községi 
szemlére javasolta, ahol díjat nyert, majd tovább jutottak a Kulán tartott Köztársasági 
szemlére. Ott is díjban részesültek az egyes szereplők és maga az előadás is.

A bajmoki szemlén az értékelő bizottság Balázs Piri Zoltánt a legjobb főszerep
lőként díjazta, Paksy Györgynek a legjobb epizódszerepért ítélt oklevelet. Ezenkívül 
jutalmat kaptak: Sztantics Erzsébet, Sipos Sándorné, Muszin Imre, Pataki Zoltán, Bá
rányi Jenő és Vén János. Szereplésükért oklevelet kaptak.

A bajmoki szemle megnyitója ünnepélyes keretek között folyt le és azt a JKP, a 
SZKOJ és a JSZSZ megalakulása ötvenéves évfordulójának jegyében rendezték meg.

Az ünnepi estet a szabadkai pionírok zenekara nyitotta meg a himnusszal, Topiák 
István karnagy vezényletével. Utána a szabadkai Népkör tagjai adtak műsort. Mű
sorvezető Sztantics Erzsébet és Paksy György volt. Szavalatokkal közreműködtek: 
Cinderi Mária, Csákány Erzsébet, Dankó László, Vlado Djurić, Ivánfi Antal, Kéri 
Gyula, Lakatos Mátyás, Licht Anna, Ljubica Malagurski, Jelena Mijatović, Rabata 
György, Tóth Anna és Radmila Vasiljević.

Május 8-án és 9-én a Jugoszláv irodalmi vetélkedő második fordulóját tartották meg. 
Első nap magyar nyelven Ivó Andrić, Mirko Božić, Iván Cankar, Dobrica Ćosić, Marin 
Držić, Đorđe Lebović, Velimir Lukié és Petar Petrović Njegoš művei kerültek előadásra.

A műveket Árvái Anna, Bambach Róbert, Bodor István, Ciszár László, Dudás Ju
dit, Karó István, Kovács István, Nagy Ibolya, Sebestyén Annamária, Siflis Zoltán, Szűcs 
Ferenc, Takács Éva, Vajda Ernő, Vujkov Ági, Vujkov Géza és Vujkovics Ferenc interp
retálták.

Balog Rózsa, Beszédes Valéria, Bíró Dénes, Kollár Teréz, Krekovics Ferenc, Nagy 
Ibolya, Orcsics Zoltán, Sörös Tibor, Virág András és Vörösbaranyi Mária, a gimnázium, 
a Tanítóképző, az Egészségügyi Középiskola, a Tanárképző Főiskola növendékei vettek 
részt az izgalmas vetélkedőben.

A verseny igen érdekfeszítő volt. A magyar középiskolások vetélkedőjén Beszédes 
Valéria végig vezetett, és első lett. Második helyen végzett Beer Miksa, míg a harmadik 
helyre Bíró Dénes került.

Másnap, május 9-én a vetélkedőt szerbhorvát nyelven tartották. August Cesarec, 
Jakov Ignjatović, Đuro Jaksić, Miroslav Krleža, Ranko Marinković, Vladimir Nazor, 
Jovan Popović és Veljko Petrović művei Katarina Gabrić, Drágán Kovačević, Mirjana 
Kravarušić, Ljubomir Markovid, Ana Prčić, Rajka Šijačić, Božidar Tegetlija, Eta Tűrne és 
Géza Vujkov tolmácsolták.

A díjakért Marija Cinderi, Nikola Egić, Jelica Đaković, Gyetvai Péter, Marija 
Jovanović, Krekovics Ferenc, Jagoda Kopunović, Saveta Krstajić, Marasek Gáspár, Verica 
Margetić, Slavka Miljački, Szép Aranka, Szép Ilonka és Dominka Tepavac, a gimnázium, 
az Egészségügyi és Közgazdasági Középiskola, valamint a Pedagógiai Főiskola tanulói 
vetélkedtek.

Feszes küzdelem után három gimnazista leány bizonyult a legjobbnak: Marija 
Cinderi negyedikes, Dominka Tepavac és Saveta Krstajić harmadikos tanulók szereztek 
jogot arra, hogy a döntőben megküzdjenek a díjak egyikéért.

Május 10-én a színjátszók részt vettek a kanizsai Tiszai Játékokon, ahol színre került 
az Egy nő, akinek lelke van vígjáték. A darabnak itt is sikere volt.
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Május 18-án a színházi alosztály Műsoros esttel kedveskedett a közönségnek. Szava
latok, jelenetek és zeneszámok szórakoztatták az egybegyűlteket.

A jól sikerült estén felléptek: Brusznyai Erzsébet, Tóth Anna, Sztantics Erzsébet, Vén 
Mária, Paksy György, Takács Tibor, Röhrig Ottó, Vajda Ernő, Jánosi Károly, Horváth 
Sándor, Vén János, valamint az Üttörők zenekara. A sikeres esten sok taps jutalmazta a 
szereplők törekvését, fáradozását.

A Jugoszláv irodalmi vetélkedő harmadik fordulóját május 22-én tartották meg. A Ju
goszláv irodalom jelesei közül Miodrag Bulatović, Jovan Hristié, Slavko Janevski, Petar 
Kočić, Miroslav Krleža, Mihailo Lalié, Jovan Sterija Popović és Petar Segedin írók művei 
kerültek sorra, amelyeket a Népkör színjátszói tolmácsolták.

Az értékes díjak elnyeréséért Dupák Magdolna, Hornyák Vera, Komáromi János, 
Krekovics Ferenc, Masa Irén, Masa Magdolna, Novák Ilonka, Orcsics Zoltán, Szakács 
Aranka, Tóth Irma és Tóth Piroska versenyeztek.

A másnapi szerbhorvát nyelvű fordulóban Edit Bačić, Ljubica Bresnjak, Jelica 
Dobrijević, Gellér Csaba, Smiljka Hrnjak, Radmila Janevski, Marija Jovanovié, Branko 
Krnjajski, Vera Bašić, Aleksandar Merković, Molnár Mária, Milica Paripović, Božana 
Petrović, Dubravko Povrženic, Ljiljana Rovoanić, Jelena Stantić, Bogdán Stevanović 
és Djurdjica Stipančević, a gimnázium, az Egészségügyi és Közgazdasági Középiskola, 
a Pedagógiai Főiskola tanulói, valamint az Iván Gorán Kovačić és a Május 25-e iskola 
diákjai versengtek.

Dobrica Cesarić, Branko Čopić, Lazar Kostić, Branislav Nušić, Branko Radičević, 
Stevan Sremac, Aleksa Santić és Oton Župačić műveit Nikola Dimitrijević, Dukai 
Teréz, Katarina Gabrić, Drágán Kovačić, Mirjana Kravaručić, Ljubomir Markovié, 
Pénzes Anna, Mirjana Petrović, Ana Prčić, Rajkó Šijačić, Božidar Tegetlija, Turuc Eta, 
Danica Vojnić, Géza Vujkov és Josip Vujkov adták elő.

A döntő küzdelem június 12-én folyt le. Ebben a műsorban Ivó Andrić, Iván 
Cankar, Dobrica Ćosić, Oskar Davičo, Iván Gorán Kovačić, Miroslav Krleža, Mihailo 
Lalié, Branislav Nušić és Jovan Sterija Popovié művei szerepeltek, amelyeket a Népkör 
műkedvelői tolmácsoltak.

Felléptek: Bambach Róbert, Fekete László, Jelacsik Tibor, Karó István, Muszin 
Imre, Nagy Ibolya, Sebestyén Annamária, Szűcs Ferenc, Takács Éva, Vajda Ernő, 
Vujkov Géza, Vujkov Marika, Vujkovics Ferenc és Vujkovics Valéria.

A döntőt az Újvidéki Rádió és a Belgrádi Televízió is felvételezte.
Június 13-án került sor a Jugoszláv irodalmi vetélkedő döntőjére. Ekkor Ivó Andrié, 

Dobrica Cesarié, Branko Čopić,Miroslav Krleža, Vladimír Nazor, Branislav Nušić, 
Veljko Petrović, August Cesarec és Ivó Vojnovié műveinek ismeretéből kellett vizs
gázniuk a versenyzőknek.

A megmérettetésen megjelentek: Beer Miksa, Marija Cindori, Vera Dobrodolac, 
Ilona Gubičak, Mirjana Janevski, Krekovics Ferenc, Saveta Krstajić, Ljiljana Rovčanić 
és Dominka Tepavac.

Az írók műveit Drágán Drčić, Katarina Gabrié, Dusán Ivié, Dragomir Kovacevié, 
Mira Kravarušić, Ljubomir Markovié, Mezei Celestina, Mira Petrovié, Ana Prčić, Ma
rija Ruk, Rajkó Šijačić, Božidar Tegetlija, Turuc Eta, Zvonko Vidakovié, Géza Vujkov, 
Josip Vujkov és Kiró Živković tolmácsolták.
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Október 30-án és 31-én Lőrincze Lajos ismert magyar nyelvész, az Édes anyanyel
vűnk rovat szerkesztője Szabadkán tartózkodott és a Népkörben tartott előadást. Az 
előadást a Magyar Nyelvművelő Egyesület rendezte újságírók, pedagógusok, fordítók 
és más kultúrmunkások részére.

A párt megalakulásának 50. és a város felszabadulásának 25. évfordulója alkalmá
ból november 7-én a Népkörben ünnepi műsort tartottak Ötvenéves a Párt címmel. 
Magyar és szerbhorvát nyelven olvastak fel beszámolót, majd emléklapokat adtak át 
társadalmi és politikai munkásoknak. A színjátszók alkalmi összeállítással szórakoz
tatták a közönséget. Közreműködött a Lányi Ernő Művelődési Egyesület harmonika 
zenekara, a Tanítóképző énekkara, valamint a Népkör színjátszói. A beszámolót ma
gyarul Takács Gusztáv, szerbhorvát nyelven pedig Jugoslav Jerković tartotta.

A szép hosszú ősz kissé késleltette az amatőr színjátszás beindulását. A tanuló és 
a munkásifjúság, a dolgozók szívesebben töltötték a szabadban az idejüket, mint az 
egyesület helyiségeiben. De az előkészületek mindenesetre megkezdődtek.

A Közművelődési Közösség keretében megalakultak a művelődési ágazati szövet
ségek. így a Színművészeti Szövetség is megkezdte tevékenységét. A megtartott érte
kezleten foglalkoztak az Amatőr Színjátszók Bajmoki Szemléjével, amelyre a helybeli 
műkedvelőkön kívül a bácsszőlősiek és a szabadkaik is készülődtek, bár lassú ütemben.

Többen kifogásolták a szervezettebb munka hiányát és javasolták a gyakoribb 
szakmai tanácskozást.

Búcsút int az ősz a nyárnak címmel budapesti művészek vendégszerepeitek no
vember 18-án.

A műsorban közreműködtek: Vörös Sári és Szántó Ildikó, a Magyar Rádió és Te
levízió énekesei, valamint Pócsai Lajos népdalénekes. Konferált Boháti Lajos, az ének
számokat Mezei József vezetésével a Magyar Rádió és Televízió népi zenekara kísérte. 
A művészek az est bevételét felajánlották a földrengés sújtotta Banja Luka-i lakosság 
megsegítésére.

A színházi alosztály november 22-én felvételi vizsgát hirdetett, hogy új arcokkal 
és tehetségekkel frissítse fel az együttest. A meghallgatásra versmondással, ének- és 
táncszámokkal jelentkezhettek az érdeklődők.

A bírálóbizottság által kiválasztott fiatalok számára az egyesületben három hóna
pos színészképző tanfolyam kezdődött közvetlenül a felvételi után. Az órákat szombat 
és vasárnap tartották a szakemberek, hogy a vidékiek is részt vehessenek a továbbkép
zésen. A tanfolyamon neves magyarországi és hazai szakemberek adtak elő. A tanfo
lyam látogatása ingyenes volt.

Már a negyedik színészképző tanfolyamot tartotta a Népkör. Ezúttal is az volt a 
célja, hogy fellendítse az amatőr színjátszást. A tanfolyam tartományi jellegű volt és a 
költségek egy részét is a Tartományi Szövetség fedezte.

1970

Már az év első napjaiban tanácskozásra ült össze a Tartományi Közművelődési 
Közösség, hogy megtárgyaljon néhány időszerű problémát: kikutassák a kulturális 
fejlődést gátló tényezőket, s elejét vegyék a tájékozatlanságból eredő bajoknak.
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Fontos napirendi pontként szerepelt az amatőrizmus helyének és szerepének meg
határozása, valamint az amatőr és a professzionális intézmények közötti elidegenedés 
enyhítése, feloldása.

Sok helyen nem értették meg, hogy az amatőrizmus az emberek kulturális és mű
vészeti élményszerzésének belső szükségletéből fakad. Tehát elsősorban személyi, 
egyéni kedvtelés. Ám de forma is valamely kulturális vagy művészi ág kedvelőinek az 
egybegyűjtésére és ezek körének a bővítésére: út valamely kulturális vagy művészi ág 
ábécéjének és kifejezésének a megismerésére abból a célból, hogy jobban megértsék és 
mélyebben átéljék azt. Az amatőrizmus az emberek általános kultúrájának és művelt
ségének szintjét emeli, azáltal hogy lehetővé teszi a rejtett tehetségek kibontakozását, 
fölfedezését.

Az amatőrizmus mint társadalmi tevékenység nem maradhat fenn, ha nem tart 
lépést a jelenkor fejlődésével, ha munkájával nem közelíti meg azt a szintet, amit a 
hivatásos alkotók elértek. Ezért az amatőr tevékenység fejlesztése el sem képzelhető a 
hivatásos művészek együttműködése és segítsége nélkül.

Viszont ahol hivatásos színház is működik - mint például Szabadkán - ott az 
amatőr színjátszásnak csak akkor van létjogosultsága, ha külön műsortervet dolgoz ki 
magának, olyat, amely különbözik a hivatásos színház műsorától, és amely kielégíti 
közönsége ízlését és elvárásait.

A népköri színjátszás mindig ezt a szempontot tartotta szem előtt és igyekezett 
hivatásos rendezőkkel kapcsolatot teremteni, szorosan együttműködni a színházzal - 
kulturális feladatának minél gyorsabb és teljesebb fejlesztése érdekében.

Az év első színpadi előadása a Muszin Imre rendezésében tartott Nótacsokor című 
vidám est volt, amelyben közreműködtek a Népkör színjátszói, a csantavéri tambura- 
zenekar és az oromi népi tánccsoport. Az énekesek közül Nagy Mónika, Kovács Kati, 
Kotroba Júlia, Konc Ágoston, Aranyos Balázs, Szabó István és Molnár József arattak 
sikert. Az összekötő szöveg megírásával Krekovics Ferenc bizonyította rátermettsé
gét. A táncok Sátori Katalin képzelőerejéről és ízléséről tettek bizonyságot. Az össze
kötő szöveget ötletesen mondta el Bambach Róbert és Jánosi Károly.

Nagy előadásra készültek a színjátszók. A vezetőség a Tartományi Közművelődési 
Közösség elvárásának óhajtott eleget tenni, amikor meghívta Versényi Idát, a Szege
di Nemzeti Színház Jászai-díjas rendezőjét, hogy állítsa színpadra Móricz Zsigmond 
remekművét, a Légy jó mindhalálig című három felvonásos színművet. A főszerepet a 
nyolcadikos Szűcs Hajnalkának osztották ki, míg a többi szerepeket a legeminensebb 
népköri színjátszók vállalták: Dukai Zoltán, Jusztin Károly, Horváth Sándor, Kotroba 
Júlia, Sinkó Györgyi, Varga Ilona, Kenyeres Péter, Bambach Róbert - aki egyúttal a 
rendező munkatársa is volt -, Kuzmanov Emil, Jánosy Károly, Szekula Emma, Sebes
tyén Erzsébet, Kovács Kató, Paksy György, Szűcs Ferenc, Bárányi Jenő, Muszin Imre, 
Tóth István, Szabadka Borbála, Major Margit.

A május 16-ai bemutatót Bajmokon, a Községi Szemle keretében tartották meg, 
ahol nagy sikert aratott az együttes, és tovább jutottak a kanizsai Tiszai Játékokra. 
Az ottani bírálóbizottság Kotroba Júliát, Ilonka kisasszony alakítóját a legjobb epi
zódszereplő díjával jutalmazta, és egy értékes festménnyel ajándékozta meg. Dicsérő 
oklevelet kaptak: Bambach Róbert, Bagoly tanár alakításáért, Jánosy Károly és Paksy
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György az Igazgató, illetve Pósalaky megformálásáért, Bárányi Jenő Valkay szerepé
nek és Muszin Imre Sarkadi tanár szerepének megfogalmazásáért.

A kanizsai szemle sikere után eljutott az együttes a kikindai Tartományi Szemlé
re, ahol Szűcs Hajnalkát kitűnő játékáért díszoklevélben részesítették.

A nagy siker felbuzdította a fiatalokat, akik Sebestyén Tiborral az élen szövetkez
tek a gimnazistákkal és Üvöltés (Vállomások a Beat-nemzedékről) címmel egy mo
dern estet rendeztek. A termet zsúfolásig megtöltötték az ifjak, akik vörösre tapsolták 
a tenyerüket az előadáson.

Az esten felléptek: Berkes Éva, Pál Judit, Szebenyi Éva, Danyi Katalin, Bénity Ilo
na, Szellár Rudolf, Bartus Ferenc, Kuzmanov Emil, Bokor Ferenc, Curnovics Irén, 
Irsai Éva, Kasziba István, Szőke Irén, Papp Ilona, Dukai Emma, Oszlánszki Vera, Mi
hály Magdolna, Bencsik István, Vörösbaranyi Mária, Vér Mária, Masa Péter, Deák 
János, Simonyi Anna, Szabó Teréz és László Viktória.

Az előadás stílusához megfelelő díszletet tervezett Bak Gellér Tibor.

1971

Most, amikor közeledünk a jubiláris esztendőhöz, megállapíthatjuk, hogy nagy 
és fontos szerep jutott a szabadkai műkedvelőknek a vidék kulturális életében. A jeles 
amatőr gárda számtalan vidéki vendégszereplése során műkedvelő együttesek szer
vezésére buzdította a kisebb községek, települések magyarságát. Munkájuk példa
mutató volt, és ha az amatőr munkát jelentős társadalmi tevékenységnek ismerjük 
el, akkor nem lehet kételyeink afelől, mi az amatőrök, és mi a hivatásos művészek 
helye és szerepe. A Népkör példájára a vidéki egyesületek is vendégrendezésre hívták 
meg a hivatásos rendezőket a szabadkai és szegedi színháztól, valamint az Újvidéki 
Rádiótól, és ezek segítségével emelték előadásaik színvonalát. Érthető, hogy az ama
tőr tevékenység kerete és formája más volt azokban a falvakban és helységekben, és 
megint más Szabadkán.

A Népkör tovább haladt kitűzött céljai megvalósításában, folytatta a megkezdett 
és már jól bevált munkamódszerét, darabjaik rendezésére vendégrendezőket hívott 
meg, de emellett nem hanyagolta el a saját rendezőit sem.

Már az év elején meghívták Pataki Lászlót, a szabadkai Népszínház tagját, hogy 
vigye színre Tóth Miklós új darabját, a Kutyaszorítót. A közönség a február 22-ei 
bemutatón örömmel észlelhette, hogy a műkedvelők magas színvonalú játékot mu
tattak.

Elsőként említjük a két kedves csibész, Tubái Ferdinánd és Virág Róbert bőré
be bújt szereplőket, Horváth Sándort és Muszin Imrét, akik szívből jövő humorral, 
közvetlenül és ízlésesen játszottak. Méltó partnerek voltak: Kotroba Júlia (Etuka), 
Ördög Éva (Inci), Dudás Judit (Böske) és Major Margit (Ápolónő). Mindegyikük egy- 
egy jellemalakítást nyújtott, és a harsány nevetésre indító bonyodalmas történeteket 
megnyugtató közvetlenséggel bogozták ki.

A darab nemcsak helyben, hanem a környező településeken is megérdemelt sikert 
aratott. A közönségben az előadás reményt keltett, hogy a Népkör újjáéled és ismét a 
régi, kellemes szórakozás otthona lesz.
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Bambach Róbert, a Népkör fiatal tagja nagy fába vágta a fejszéjét, amikor Ember 
vigyázz... címmel költői műsort állított össze, és annak rendezését is elvállalta. Ebben 
az összeállításban Radnóti Miklós, Bertolt Brecht versei és Kurt Weil songjai csendül
tek fel - dokumentumként az emberiség nagy szégyenéről, a fasizmusról...

A március 23-án színre kerülő bemutatóban felléptek:
az ember........................................  Bencsik István
első.................................................  Pribilla Valéria
második.........................................  Szabó H. Teréz
harmadik......................................  Utasi Magdolna
negyedik........................................  Dudás Judit
ötödik............................................  Ördög Éva
első énekes....................................  Bambach Róbert
második énekes............................. Szűcs Hajnalka
harmadik énekes...........................  Kotroba Júlia
első bemondó................................ Kuzmanov Emil
második bemondó........................  Horváth Sándor
kugler sándorné............................ Szabadka Borbála
hujber kálmán............................... Bárányi Jenő
egy életben maradott....................  Vukovich Béla
első leány.......................................  Takács Éva
második leány............................... Szebenyi Valéria
első fiú ...........................................  Bóka Károly
második fiú.................................... Varga Tibor
technikai munkatárs....................  Kolterlmre
A Népkörből távozó közönség fülében még sokáig ott csengtek Radnóti versének 

sorai, amelyet a háború ellen írt:
„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod, 
ez volt a múlt, emez a vad jelen - 
hordozd szívedben. Éld e rossz világot 
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, 
hogy más legyen...”

Az ifjúság feladata épp ez lenne, hogy még számtalan ehhez hasonló műsorral 
fejezze ki háborúellenes magatartását és békéért folytatott harcát.

Thornton Wilder amerikai drámaíró a A mi kis városunk című drámájában „egy 
idillikus világot tár a nézők elé, ahol a földi élet s annak minden örök, emberi gondja 
és baja valamilyen megnyugtató harmóniában egyensúlyozódik elviselhetővé”. .. A 
Népkör színjátszói ezt a darabot tanulták be Szilágyi László vendégrendező vezetésé
vel. A színművet először Bajmokon játszotta el az együttes április 17-én.

A darab Benedek Marcell fordításában az alanti szereposztásban került színre:
Rendező.........................................  Bambach Róbert
Mr. Gibbs......................................  Bárányi Jenő
Mrs. Gibbs..................................... Nemes Katalin
Mr. Webb......................................  Sipos Sándor
Mrs. Webb..................................... Sipos Sándorné
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Emily............................................. Pribilla Valéria
Wally.............................................. Varga Tibor
Rebecca.........................................  Kotroba Júlia
HowieNewsome........................... Tanács György
Ifj. Joe Crowell..............................  Kenyeres Péter
Sir Crowell....................................  Bóka Károly
Simon Stimson.............................  Barna Ferenc
Mrs. Soams...................................  Szabadka Borbála
Wilard professzor......................... Vukovich Béla
Warren rendőr.............................  Ónodi Ferenc
Joe Stoddard.................................  Szerencsés István
Sam Craig.....................................  Jánosy Károly
Közreműködtek: Butyán György, Csiszár László, Farkas Aranka, Kuzmanov Emil, 

Sinkó Györgyi, Szekula Emma, Takács Éva és mások.
Súgó: Kotroba Júlia és Nemes Margaréta 
Ügyelő: Hersberge Ottó 
Ruhák: Nemes Katalin 
Zenei kíséret: Val Margit 
Rendező: Szilágyi László m. v.
A rendező munkatársa: Bambach Róbert
Pesten, a Vígszínházban mutatták be először a darabot a harmincas évek elején. 

A rendező minden szokványos tárgyi elemet száműzött a színpadról: csupán néhány 
jelzés maradt a nézők előtt és ezzel minden figyelemelvonó hatást kizárt.

A vendégrendező, Szilágyi László is sok új ötlettel gazdagította az előadást, ame
lyet első pillanatban merészségnek tartottak műkedvelői színpadra hozni. De ezekkel 
a rendezői ötletekkel és megoldásokkal valóban egy újszerű, gazdag képzelőerőről ta
núskodó előadást kapott a néző. Külön érdekessége volt az előadásnak, hogy a nézőket 
is aktivizálták.

A bajmoki szemle, amely egyben az Amatőr színjátszók IV. találkozója volt, sikert 
hozott az együttesnek, mert az értékelő bizottság a legjobb férfi főszerepért Bambach 
Róbertet díjazta, Nemes Katalint pedig a szép színpadi beszédért jutalmazta meg.

Díszoklevelet nyertek: Bárányi Jenő, Sipos Sándor, Sipos Sándorné, Pribilla Va
léria, Bencsik István, Barna Ferenc, Jánosy Károly és Szerencsés István.

A darab előadása magas színvonalú volt és az értékelő bizottság tovább utalta a ka
nizsai Tiszai Játékokra, ahol az április 20-án megtartott előadással nagy sikert arattak. 

Ez alkalommal Pribilla Valériát jutalmazták kitűnő játékáért.
Díszoklevelet nyertek: Barna Ferenc, Nemes Katalin, Sipos Sándorné, Bárányi 

Jenő, Szerencsés István és Bencsik István.
Az előadás továbbjutott a kikindai Tartományi Szemlére, ahol május 14-én volt a 

Mi kis városunk bemutatója.
A Tartományi Közművelődési Tanács éveken keresztül figyelmükbe ajánlotta az 

amatőr színházaknak és öntevékeny műkedvelő együtteseknek, hogy munkájukba 
vonják be a hivatásos rendezőket. Voltak egyesületek, amelyek idegenkedtek ettől, de 
voltak, amelyek örömmel fogadták az ötletet.
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A témával kapcsolatosan a Magyar Szó 1971. május 20-ai számában, a 9. oldalon, a 
Műkedvelés hivatásos szinten című cikkében megemlíti, hogy a kikindai szemlén egyre 
színvonalasabb, már-már hivatásos szintű produkciók jutnak kifejezésre. Megszűntek 
a bántó dilettantizmusok. Nem hallatszott az előadásoknál a súgó, egyre több volt az 
érett, a rendező elképzeléseit hiánytalanul megvalósító amatőr... Javult a díszletezés, a 
jelmezek, a zene. Nem tűntek ki a szomorú, szegényes színpadképek, a mindenhonnan 
összekunyerált ruhák... Az összbenyomás kielégítő volt.

„Mindez a műkedvelés és a hivatásos színjátszás összefogásának az eredménye. Az 
utóbbi években ugyanis íratlan szabállyá vált a hivatásos és amatőr színházak együtt
működése, a hivatásos rendezők foglalkoztatása és ennek köszönhető, hogy amatőrje
ink teljesítménye érettebb, színvonalasabb... A magyar nyelvű előadásoknak azonban 
továbbra is az a fogyatékosságuk, hogy a szövegmondás még mindig sok kifogásolniva
lót hagy maga után. Pedig a színpadról elhangzó szónak akkor lesz meg az igazi értéke, 
ha az amatőr együtteseken kívül megmozdulnak a nyelvészek is, akik képesek lesznek 
kigyomlálni beszédünk vadhajtásait - a hangsúlyeltolódásokat éppúgy, mint a magán
hangzók szlávos elszíntelenedését...” - fejezte be cikkét a Magyar Szó munkatársa.

Az a körülmény, hogy műkedvelésünket beoltották a hivatásos rendezők, hatalmas 
színvonalbeli javulást eredményezett.

Kikindán május 23-án ért véget a vajdasági színjátszók XII. találkozója, amelyen a 
legjobb előadás címével tüntette ki a bírálóbizottság Thornton Wilder A mi kis városunk 
című előadást, és a Népkör jutott el a kúlai köztársasági fesztiválra. Ezen a rendezvé
nyen dicséretben részesültek, illetve díjat nyertek: Sipos Sándorné, Bambach Róbert és 
Bencsik István.

Június elején kezdődött Kulán a Szerbiai Amatőr Színjátszók XIII. Köztársasági 
Fesztiválja. A szabadkai Népkör 17-én este lépett fel. A Magyar Szó június 18-ai számá
ban így emlékezett meg az előadásról:

„Az évszázados múltú Népkör valójában a jugoszláviai magyar színjátszásnak is 
évtizedeken át őrhelye volt, s ez a kulai fesztiváli szereplés mindenben méltó teljesít
ménynek tekinthető. A rendezés igen összetett, nehéz munkáját vállaló Szilágyi László
nak, az Újvidéki Rádió rendezőjének ez éppúgy érdeme, akárcsak az amatőr színjátszás 
legszebb hagyományait, játékstílusát megcsillogtató idősebb szereplőké, s a most fölfej
lődő, igen tehetségesnek mutatkozó fiatal gárdáé... ”

A szép színpadi beszéd díját a Népkör amatőr színészeinek ítélte oda a zsűri, 
darab nagy sikerének a híre a városban is elterjedt és általános közkívánatra A 

mi kis városunk előadását augusztus 22-én megismételték a Palicsi Nyári Színpadon. 
Ezúttal sem maradt el a megérdemelt siker.
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Munkámat befejeztem. Igyekeztem hűen és pontosan összegyűjteni mindazokat az 
adatokat, amelyek az 1919-es kezdet és az 1972-es jubileumi esztendő közötti időben 
kifejtett népköri tevékenységre vonatkoznak. Ebben a munkámban hatalmas kitartásra, 
türelemre volt szükségem, mert át kellett lapoznom ötven esztendő több száz kötetet 
kitevő sajtóját, ki kellett jegyzetelnem mindent, ami a Népkör munkásságával kapcsola
tos. Sok hiányosságot kellett pótolnom, mert ami nem volt meg helyben, azt Újvidéken, 
vagy másutt kellett felkutatnom, sőt nem egyszer magángyűjtőkhöz kellett fordulnom. 
Ebben az összesítésben több ezer személyről kellett írnom. Tudom, hogy munkám nem 
lehet teljes. De objektív okok akadályoztak meg abban, hogy azzá tegyem.

Kérem az olvasókat, mindezt vegyék tekintetbe. Azt is, hogy az adatok összegyűjté
sével és megírásával véges erővel, rövid idő alatt kellett megbirkóznom, amihez termé
szetesen több évre lett volna szükségem. Azt is meg kell jegyeznem, hogy a könyvben 
csupán a Népkör által rendezett előadásokat tüntettem fel, ám mások is rendeztek ott 
különféle darabokat (Szabó Márton, Typographia, Reményi Sári stb.). Jóllehet ezek is a 
kisebbségi kultúra ápolását szolgálták, mégsem kerültek bele a történetbe.

Az adatok összegyűjtésében a Szabadkai Városi Könyvtár és az újvidéki Matica 
Srpska támogatott. Ezenkívül Szentgyörgyi István szabadkai könyvtárosnak tartozom 
mély hálával baráti támogatásáért és szakszerű útmutatásaiért. Köszönetét mondok a 
Népkör, illetve a Magyar Olvasókör egykori amatőrjeinek, akik az általuk megőrzött 
színlapokat, plakátokat, kritikákat készséggel a rendelkezésemre bocsátották.

A fent felsoroltak buzdító segítségével tudtam feltárni drága szülővárosom kultúr- 
egyesületének működését, amely művészi mozzanatokban olyan gazdag, amilyennel 
csak kevés egyesület dicsekedhet.

Ha szerény művem megjelenik és a mai fiatalok kezébe jut, megérezhetik benne azt 
a mérhetetlen lelkesedést, azt a szeretet, amely elődeiket áthatotta. Él bennem a remény, 
hogy mindez példamutató lesz a számukra.

Hálával tartozom azoknak, akik ötletként felvetették a népköri színjátszás történe
tének megírását, szükségét látták annak megörökítését, és segítettek munkámban. Úgy 
gondolom, ezzel megajándékozták a vajdasági magyarságot is.

Egy bizonyos: ez a könyv részletes áttekintést igyekszik nyújtani a Népkör - később 
Magyar Olvasókör, majd a felszabadulás után ismét Népkör - kulturális tevékenységé
ről, műkedvelőinek fél évszázados munkásságáról.

A jövőben a Népkör fő feladata továbbra is a nevelés kell, hogy legyen, hogy magá
hoz vonzza a fiatalok tömegét. Ez nem megoldhatatlan, és nem lehetetlen feladat. Ezt 
tette a régi Népkör is, és ez precedens példával szolgálhat a maiak számára.

A színjátszást és a kultúrestéket intenzívebbé kell tenni, a műkedvelést olyan szintre 
kell emelni, hogy függetleníthesse magát a hivatásos színháztól. Igyekezni kell minden 
tag számára elérhetővé, tanulságossá és élvezetessé tenni a játékot. A színészképzést to
vább kell folytatni, és meg kell hallani az új idők szavát.

A Népkörnek továbbra is el kell jutnia a legkisebb falvakba, településekre, tanyákra, 
természetesen nívós együttesekkel és jól megválasztott darabokkal, valamint hivatott 
vezetőkkel. Ki kell emelkednie a „helyi egyesületek” áporodott, élettelen légköréből. Hi
szen jól tudjuk, hogy a falvak dolgozó népe - és általában a magyarság - milyen szívesen 
veszi, ha a színpadról a magyar irodalom kiváló alkotásai szólnak hozzájuk...
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Bródy Sándor 
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Bukovics Vilma 
Bulatović, Miodrag 
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Dékány András 
Dénes Gyula 
Dévavári Zoltán 
Dickens, Charles 
Djordjević, Branivoj 
Dobričanin, Dragutin 
Dohnyai Ernő 
Dóró Sándor 
Dreiser, Theodore
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Drégely Gábor 
Držić, Marin 
Dudás Kálmán 
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Erdélyi Mihály 
Erdős Béla 
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Götz, Curt 
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Guthy Soma
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Hacsaturján, Arán 
Halasi Mária 
Harangozó Vilmos 
Harmath Imre 
Harsányi Zsolt 
Harte, Bret Francis 
Hauptmann, Georg 
Hatala Zoltán 
Havas Emil 
Heltai Jenő 
Hemingway, Ernest 
Herceg Ferenc 
Herceg János 
Hervé, Florimond 
Hidebrandt, Wilhelm 
Hódsági Béla

Horvatski, Marko 
Hörgekorf, Curt 
Hristić, Jovan 
Hubay Jenő 
Hunyady Sándor 
Huszka Jenő

Ibsen, Henrik 
Ignjatović, Jakov 
Illés Endre 
Illyés Gyula 
Indig Ottó 
Isaković, Antonije 
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Jacoby Victor 
Jakšić, Duro 
Janavski, Slavko 
Jász (Brenner) Dezső 
Jókai Mór 
József Attila 
Juhász Géza 
Juhász Gyula 
Jung Károly

Kacsóh Pongrác 
Kadelburg Gusztáv 
Kaffka Margit 
Kamjonkai Szenző István 
Karadžić, Vük Stefanović 
Karinthy Frigyes 
Kassák Lajos 
Katajev, Valentin 
Katona Imre 
Katona József 
Kazinczy Ferenc 
Kálmán Imre 
Keck Zsigmond 
Kellér Dezső
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Keszthelyi Zoltán 
Király Ernő 

Kisfaludy Károly 

Kiss János 

Kiss Menyhért 
Kiss Tibor 

Klarski, Josip 

Kočić, Petar 

Kodály Zoltán 

Kodolányi János 

Kolozsi Tibor 

Komor Gyula 

Komor L. Magda 

Konfino, Žak 

Kongó Tivadar 

Koósz László 

Kopeczky László 

Koppányi György 

Kostić, Lazar 

Kosztolányi Dezső 

Kosztolányi Mária 

Kovačić, Iván Gorán 

Kovács Sztrikó Imre 

Kovács Sztrikó Zoltán 

Kölcsey Ferenc 

Kővári Gyula 

Krausz Mihály 

Krémer Sándor 

Krleža, Miroslav 

Krombhola Károly 

Kulenović, Skender 

Kulinyi Zsigmond 

Kun László 

Kurai József 

Kuthi Gyula

Kvasimodo Braun István

Lajthay Károly 
Lajtai Lajos 
Lakatos László 
Lalié, Mihajlo 
Laták István 
Láng György 
Lányi Ernő 
László Ernő 
László Ferenc 
László Miklós 
Lázár István 
Labović, Đorđe 
Lehár Ferenc 
Lentz, Leó
Leoncavallo, Ruggero 
Leques, Jean René 
Lestyán Sándor 
Letraz, de Jean 
Létmányi István 
Lévay Endre 
Licht Antal 
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Liptay Sándor 
Liszt Ferenc 
Lőrincze Lajos 
Lőrincz Miklós 
Lukács Gyula 
Lukié, Drágán 
Lukié, Velimir

Magyar Domonkos 
Magyar Zoltán 
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Mann, Theodore 
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Milton, John 
Miškina, Mihovil Pavlek 
Molczer Mátyás 
Molnár Ferenc 
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Monczy Egon 
Móra Ferenc 
Moravia, Alberto 
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Morrison, Jimm 
Moskovski, Maurice 
Mozart, Wolfgang Amadeus 
Muharay Elemér 
Műnk Arthur 
Müller Gyula

Nadányi Zoltán 
Nagy Endre 
Nagy Ferenc 
Nagy Lajos 
Nagy Lászkó 
Nazor, Vladimir 
Nádassy László 
Nádas Sándor
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Nádor Mihály 
Neumann Ferenc 
Német István 
Németh László 
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Nóti Károly 
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A BEMUTATOTT MŰSOROK
(A felsorolásnál nem vettük figyelembe a magyar és az idegen névelőket)

Acélbrigád
Ady emlékest
Agglegény apa
Akácvirág
Akácfavirág
Aki mer, az nyer
Aki találgat, az keres
Akvárium és növényvilág
Aladár nem szamár
Albánia helyzete
Alvó oroszlán
Akik értünk harcoltak
Andorra
Angyalt vettem feleségül
Anna-báli kabaré
Antigoné
Aranyember
Arany János est
Aranykakas
Atomenergia felhasználása 
AVNOJ huszadik évfordulója 
Az ágy összehoz 
Ábris rózsája
Állam az átmeneti időszakban
Államkapitalizmus
Álom és valóság
Árgyrus királyfi
Ártatlan Zsuzsi
Árvácska

Bankrabalás egyszerű módon 
Barokk művészetről 
Bácskai útirajz 
Bánk bán

Bátorít a feleségem 
Bemutatjuk tehetségeinket 
Bent az erdőben 
Beszéljünk a szerelemről 
Betyár 
Béke est
Béklyó a porba hullt 
Béla, aki 26 éves 
Béni bácsi 
Bikini 
Bíró előtt 
Bló család 
Boldog ember 
Bolond est 
Bolond Istók
Bolond Istók a bíróválasztáson 
Bor
Bors István
Bözsi mindent elintéz
Bözsike
Bözsike rendet csinál 
Brazília őserdeiről 
Bubus
Búcsút int az ősz a nyárnak 
Buksi
Bútorozott szoba 
Búzavirág 
Bűvös tányér

Cári mennyasszony 
Carren est 
Charley nénje 
C-moll valcer 
Cigány
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Cigányprímás 
Cigányrapszódia 
Cigányszerelem 
Cis-moll prelude
Curie asszony, az ember és a tudós

Csavargó lány
Csámpáskirálynő
Csárdáskirálynő
Cseregyerekek
Csépe Imre szerzői estje
Csillagász
Csipkerózsika
Csirkepaprikás
Csitri
Csizma
Csoda
Csodálat és lányfohász nyárban
Csókban van az ifjúság
Csókos regiment
Csókról csókra
Csókvásár
Csúnya lány

Dada
Dal a csillagos márciusról 
Dankó est
Darwinizmus és Micsurin
Debrecenbe kéne menni
Delila
Derelye
Doktor úr
Dolgozz, macska
Dollárpapa
Dózsa
Dózsa György 
Dózsa trilógia 
Drága föld

Egészséges ember 
Egy élet dokumentuma 
Egy gondolat bánt engemet

Egy kis senki
Egy nő, akinek lelke van
Egy spanyol földműves sírverse
Előre megfontolt szándékkal
Eltörött a hegedűm
Ember származása
Ember tragédiája
Ember, vigyázz
Emlékezzünk
Enyhítő körülmény
Erdélyi est
Erzsi
Eső után köpönyeg 
Estve
Ez a hét is jól kezdődik
Ezerjó
1848
Ezred apja 
Édes Anna 
Édes anyanyelvűnk 
Édes ellenség 
Édes fiaim 
Égi madár 
Élni fogsz 
Érettségi

Fajankó
Faluvégén kurta korcsma
Falurossza
Falusi dal
Fattyú
Fazekas főhadnagy 
Fehér kór
Fejlett és fejletlen országok 
Feleség
Felfuvalkodott tökfej 
Felnőttek a szentek 
Felvételi vizsga 
Féltékenység 
Fényképezik a falut 
Férjhez ment a feleségem 
Fonójáték
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Fonóban szól a nóta 
Forgószél
Forradalmi emlékest 
Forradalmi és munkásdalok 
Földkérdésről az elmúlt századoktól 
Fruska
Fülemüle utca 17 
Fűszer és csemege

Gimnazista lány
Gimnázium
Golem
Gong
Gubec
Gubec Matija 
Gulyás

Gyerekek
Gyermekparalízisről 
Gyermekeink védelme 
Gyertyafénykeringő 
Gyimesi vadvirág 
Gyöngyösbokréta 
Győz a szerelem

Ha elmennek a katonák 
Habanara 
Hadak útján 
Haláltusa (Agónia)
Hamupipőke 
Harapós férj 
Harmadik 
Hawaii melódiák 
Hazai vegyipar helyzete 
Hazudik a muzsikaszó 
Háború és béke 
Hány óra, Zsuzsi?
3:1 a szerelem javára 
Három kislány 
Házasság
Házasság és család a Szovjetúnióban 
Házbérelengedés

Helyet az ifjúságnak 
72-es őrház
Hé, kocsmáros, italt adjál
Hét krajcár
Hétpróbás katona
Hófehérke és a hét törpe
Hogyan szervezzük meg az üzemi
Szervezést?
Hogyan világosítsam fel a gyerekemet?
Hókusz-pókusz
Huber család
Huncut a lány

Ibolya
Ide gyere, rózsám 
Időszerű iskolai kérdések 
Ifjúság és a házasság 
Igaz történeket Leninről 
Iglói diákok 
Igmándi kis pap 
így látjuk mi 
Illatszertár
Irodalom és politika a XIX. században
Irodalom és társadalom
Ipari termékek árának alakulása

János
Jancsi és Juliska
János vitéz
Játék a kastélyban
Jókai-ünnepség
Jó pajtás
József Attila est
Jöjjön elsején
Jöjj, nevess velünk
Jövendölés az első oskoláról
Jugoszlávia harcának politikai és
kulturális jelentősége
Jugoszláv irodalmi vetélkedő
Jugoszláviai magyar irodalom
Juhászlegény, szegény juhászlegény
Júlia
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Kardtánc 
Katalán koldusdal 
Katalin 
Katicabogár 
Kertész álma 
Kék róka
Kékszakáll nyolcadik felesége
Képzelt beteg
Két férfi az ágy alatt
Ki-ki magának
Ki miben ludas
Király bűne
Király és hóhér
Kisasszony férje
Kísértetek
Kitagadottak
Ki tudjobban?
Klotild néni 
Koldusasszonyok 
Koldus és királyfi 
Kommunáról 
Kontusovka 
Kósza Jutka 
Kosztolányi emlékest 
Kőmíves Kelemen 
Könnyű a férfiaknak 
Könyv, film, színház 
Könyvismertető 
Krizantémok 
Krízis
Krombolz szerzői estje
Krumplikapálás
Kutya
Kutyaszorító
Kutya van a kertben
Kül- és belpolitikai kérdések

Lajcsóné és Müllerné 
Lakáskérdés égető problémája 
Lakodalmas szokás 
Largo
Lányi Ernő emlékünnep

Lányi est 
Lázadj, magyar!
Leányvásár
Leánykérés
Legenda
Legyek
Lehullott a rezgőnyárfa 
Lengyel nép szabadságharca 
Lenin 
Lenin est
Lenin és az Októberi forradalom
Lesz, ami lesz
Légy jó mindhalálig
Lili bárónő
Liliomfi
Liszt Ferenc életéről 
Ludas Matyi 
Lyon Lea

Mackó
Magyar dalest
Magyar díszítő népművészet 
Magyar est 
Magyar kabaré 
Magyar kabaré története 
Magyar népi zene 
Magyar népköltészet története 
Magyar népiélek a költészetben 
Magyar népszokások 
Magyar nyelv fejlődése 
Magyarosan
Magyar színjátszás története 
Makrancos feleség 
Mamuci-Papuci-Babuci 
Margit körúti fegyházban 
Marxizmus és esztétika 
Masa pénzt keres 
Mazurka 
Mágnás Miska 
Május
Május elsejei műsor 
Májusi est
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Májusi rügyek 
Márciusi est
Március a magyar életben 
Mária Magdolna 
Meggyónt Kerekes Gábor 
Mesedélután 
Mesék az írógépről 
Mesterséges bolygó a világűrben 
Mezei pacsirta 
Mezőgazdasági munkások, 
alkalmazottak és a nyugdíjasok 
biztosítása 
Meztelen ember 
Mégis mozog a Fauszt 
Méltóságos asszony trafikja 
Mélyen van a gyökér 
Mézeshetek után 
Mi a nép?
Mi a szövetkezet?
Mi a zene?
Miénk a játszótér 
Miénk a szó 
Miért válunk?
Mi kis városunk
Mi sofőrünk
Mint mezőnek virágai
Mit susog a fehér akác
Modell
Modell sír
Móka est
Mókus
Molnár Anna
Montmartrei Ibolya
Mosolyországa
Motor
Munkások
Muskátli
Mutasd meg, mit tudsz 
Mükedvelés hivatásos szinten

Nadrág 
Naftalin 
Nagy ékszerész 
Naila keringő 
Nászút férj nélkül 
Nebáncsvirág
Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Nemi nevelés kérdései
Nemiség és sors
Nem olyan világot élünk
Nem tudok hazudni
Nevessünk
Nevető naptár
Népdalest
Népdal és ballada
Népek sorközössége az irodalomban
Népi dal- és táncest
Népköltészet keletkezése és fejlődése
Népművészeti előadás
Népi nyelv és kultúra győzelme a szerb
irodalomban
Népi tánc- és dalest
Névtelen asszony
Noszthy fiú esete Tóth Marival
Nótacsokor
Nóta vége
Nóták, dalok, slágerek estje 
Nótás kapitány 
November 29
Nő harca és munkája a történelemben 

Oberon
Obtóberi forradalom és nemzetiségi 
kérdés
Olasz asszony 
Ólomkatonák 
Olympia
Oroszlánszelídítő 
Orvosi dolgok 
Oswiencin (Auschwitz)
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Ördög
Őrszem
Ötéves terv eddigi eredménye 
Öt év gazdasági eredményei 
Ötven éves párt
Özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak 
Özvegy Varga Ábrisné

Pacsirtaszó
Palicsi nyár
Paprikáscsirke
Papucshős rendet csinál
Parasztfurfang
Parasztlázadások
Pardon, tévedtünk
Passió játék
Pál utcai fiúk
Párizsi szerelmesek
Pelikán
Petőfi a bíróság előtt 
Petőfi est 
Petőfi koráról
Petőfi, Vajda, Ady és József Attila 
Petrováci úton 
Pénz nem minden 
Péter
Pfefferné et komp 
Phantasie impromtue 
Pingvin vásár 
Pionírok 
Piripócska
Piroska, a farkas meg a 3 kismalac
Politikai és szellemi élet
Pótvizsga
Potyautas
Prelude cis moll
Primadonna
Pulyka
Pünkösdölés

Revolver 
Revolution etude

Régi dal 
Régi szerető 
Régi nyár 
Rigómezei lány 
Romantikus asszony 
Sakk-matt 
Samu 
Sarokház
Sárgapitykés közlegény 
Sárga rózsa 
Sátán maszkja 
Sátán országa 
Shakespeare est 
Seherezade 
Sláger-parádé 
Sok hűhó semmiért 
Sport és egészség 
Süt a nap

Szabad orvosválasztás kérdései
Szabadsághoz
Szabadulás
Szabin nők elrablása
Szabó Juci dr.
Szakadék 
Szakíts helyettem 
Szálló évek 
Százhúszas tempó 
Százötven millió 
Szegény ember aranya 
Szegény Jani 
Szelistyei asszonyok 
Szellem 
Szenteleky est 
Szenzáció éhség
Szerbiai népszkupstina választásai
Szerdán esküszünk
Szerelmi álom
Székely est
Szélmalom
Szigorú nosztalgia
Sziklába vésett szavak
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Szilveszteri vidám műsor
Szilvió kapitány
Színésznépnél szolgálok
Szivárvány
Szól a nóta
Szóljatok, kis levelek
Szót kérünk
Szovjet zenei élet
Szökik az asszony
Szőlőtermelésről
Szövetkezetek átszervezése
Szülőföldem
Szürke ember
Szűz és gödölye

Tamás bátya kunyhója 
Tanár úr, kérem 
Tanfelügyelő
Tanulmány a népi kultúráról 
Tatárjárás
Tavasz egy orvos szemszögéből 
Tavaszi est
Tavaszi szél vizet áraszt 
Táncsics Mihály 
Társadalmi terv 
Társas est
Te csak pipálj, Ladányi 
Tej
Tempó, Szubotica!
Tériké
Tervgazdálkodás eddigi eredményei 
Tessék beszélni 
Tél halála 
Tévedések napja 
Tito ifjúsága 
Tizenhárom vértanú 
Tizenkétéves Noviszádiak 
Tokaji aszú
Torockói menyasszony 
Torreádor 
Tuberkolózis 
Turgócz Jóska

Ugyanaz férfiban 
Új adótörvényről 
Új házasságtörvényről 
Új vizeken járok 
Úri lány szobát keres 
Utazás a Föld körül 
Utcai komikusok 
Utolsó óra 
Utolsó padban 
Utolsó Verebély lány

Ügyvéd és férje 
Üldöznek a nők 
Ünnepi Anyák napi műsor 
Üvöltés (Vallomások a Beát 
nemzedékről)
Üzenet Triesztnek

Vadvizek
Vajdasági irodalmi est
Vajdasági költők szerzői estje
Vajdasági magyar irodalmi est
Varázskeringő
Varsói rokon
Vasárnapi találkozás
Választási törvény
Válóperes hölgy
Ványa bácsi
Városunk érdekességei
Vera Mircseva
Vén gazember
Véradás jelentősége
Viaszkvirág
Vihar a sastanyán
Viktória
Villamosházasság 
Violante a bíró előtt 
Virág est
Virágról dalban, versben, prózában 
Virág veszedelem 
Visszakérem az iskolapénzt 
Viszik a menyasszony ágyát
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Vitéz Mihály ébresztése Zimberi-zombori szépasszony
Vőlegényem a gazember Zorro és Huru

Zubelola
Zeng az erdő Zsákbamacska
Zeneestély Zsindelyezik a kaszárnya tetejét
Zenélő óra Zsúfolt vonat

Megjegyzés
Az itt felsorolt címek részben háromfelvonásos, részben egyfelvonásos színdarabok címei, de 
egyben fel vannak tüntetve a kultúresteken tartott felolvasások, szabad előadások, valamint 
az érdekesebb magánszámok, versek és zeneszámok címei is.
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AZ EGYESÜLET RENDEZVÉNYEIN 
FELLÉPŐK

Agárdy József 
Alacker Anna 
Alács Julianna 
Alács Vali 
Alács Viktória 
Alentijev Irén 
Andrić, Ivó 
Angeli Erzsi 
Angyal Pál 
Annus József 
Antal László 
Antunovics Gabriella 
Antunovics Erzsébet 
Apró Gizella 
Apró László 
Aradszki Ilona 
Aranyos Balázs 
Arányi Jenő 
Arnold Tamás

Ábrahám Iluska 
Ábrahám Kálmán 
Ács Erzsébet 
Ádám Olga 
Ádám Tibor 
Ágoston András 
Árvái Anna 
Árvái István 
Asić, Milán

Babos Magda 
Bacsics István

Bačić, Pavle 
Bak Gellér Tibor 
Bakacsi Béla 
Bakos Ilonka 
Bakos István 
Bakos Lajos 
Bakos Luka 
Bakota András 
Balassa Éva 
Balaton István 
Balázs Gizi 
Balázs István 
Balázs Janka 
Balázs Jenő 
Balázs László 
Balázs Sándor 
Balázs Pál 
Balažević, Zvonko 
Balázs Piri Aladár 
Balázs Piri Aladárné 
Balázspiri György 
Balázspiri István 
Balázs Piri Kálmán 
Balázspiri Mária 
Balázs Piri Zoltán 
Báli György 
Báli Éva
Balkó Mácsay Edit 
Balla Éva 
Balla László 
Balog Bella 
Balog Endre

Balog István 
Balog Janka 
Balog János 
Balog József 
Balog Károly 
Balog László 
Balog Magda 
Balog Manci 
Balog Pál 
Balog Rózsa 
Balog Sándor 
Bambach Róbert 
Banyári Éva 
Barabás Ágnes 
Baranyi Erzsébet 
Baranyai József 
Baráth Károly 
Baráti Mátyás 
Barátkai Márta 
Barbulovics Erzsébet 
Barna Arnold 
Barna Ferenc 
Barna Ibi 
Barna Sándor 
Barsy Ilona 
Barta János 
Barta Magda 
Bartek László 
Bartus Ferenc 
Bartus Rudolf 
Bartus Teri 
Bartus Tibor
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Bata Éva 
Batta Baby 
Batta Piri 
Batinica, Rada 
Bauer Attila 
Bauer Ferenc 
Bábity István 
Bálint Júlia 
Bárány János 
Bárányi Jenő 
Bárdos Izsó 
Bátori Katalin 
Beck László 
Becskeházi Sándor 
Bede Lajos 
Bedekovics Mária 
Bedő József 
Beer Miksa 
Beke Ottó 
Bencsik István 
Bencze Boldizsár 
Bencze Márta 
Benko Ernő 
Benyák Ferenc 
Benyák János 
Bercsik Margit 
Berec Manci 
Berényi János 
Berger Lipót 
Bergl Jolán 
Berkes Ágnes 
Berkes Éva 
Berkes József 
Berkes Péter 
Berkes Péterné 
Berki Irén 
Berkovics Olga 
Bermel Hédi 
Bermel Miklós

Bertics László 
Beszédes Valéria 
Beszédes Viktória 
Bestyák Vera 
Béla Maca 
Bénity Ilona 
Béres Mihály 
Bicó János 
Bicskei István 
Biarmann Ibi 
Bihari Piroska 
Birher Márta 
Biri Katalin 
Birn Klári 
Bíró Dénes 
Bíró Rózsi 
Bittermann Jenő 
Bitó Mária 
Blehó Etelka 
Bleszics József 
Blinka Ilona 
Bódis Imre 
Bódis Mátyás 
Bodolanov, Nikola 
Bodor Erzsébet 
Bodor István 
Bodrics Mihály 
Bodrogi Lajos 
Bódy Mátyás 
Bogasics János 
Bogdánfi Margit 
Bogdanovics Juliska 
Bognár Ferenc 
Bognár Gabriella 
Bognár Irén 
Bogyó Erzsébet 
Boháti Lajos 
Bóka György 
Bóka Károly

Bóka Vince 
Bóka Zsuzsa 
Bokor Ferenc 
Boldis Bella 
Bombola Sanyika 
Bondár Aleksandar 
Bonar Ferenc 
Borbély János 
Bori Imre 
Barco Béla 
Boros István 
Boros ifj. István 
Boros József 
Boros Laci 
Boros Lili 
Boros Miklós 
Boros Mirjana 
Borsfái Margit 
Borsos László 
Borsos Márta 
Borús Erzsébet 
Bosnyák Grgo 
Bosnyák Manci 
Bottyán Margit 
Bozóki Ferenc 
Bozóki József 
Bozóki Verona 
Bőhm Jenő 
Braun István 
Brájkó Manci 
Brčić Kostić, Ljubica 
Brida Gyöngyi 
Brindza Károly 
Brinner Magda 
Brucsek Kató 
Brusznyai Erzsébet 
Bruzlai Ilona 
Bubori József 
Budai Anna
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Budai Ági 
Budai Gizi 
Budai Gyöngyi 
Budai József 
Budai Katalin 
Budai Klára 
Budai Stefi 
BudanovIván 
Budi Gizella 
Budi Katalin 
Bugyi Katalin 
Bujdosó Ida 
Bujdosó Ferenc 
Bujdosó Lajos 
Bujdosó Rózsi 
Bukvics Teri 
Bulyovcsics Illés 
Bulyovcsics Rózsi 
Burián László 
Burián Zoltán 
Burján Tibor 
Burkus Valéria 
Burkus ifj. Valéria 
Bućan, Đorđe 
Búzás János 
Buzogány Katalin

Cindor Mária 
Cirković, Velimir 
Cirok Julika 
Crnčić Júlia 
Crnjaković Dezső 
Crnjakovics Katóka 
Curnovics Irén 
Cvipp Edit 
Cabaffi Ilus 
Czellik István 
Czellik Istvánné 
Czieger Ilonka

Czieger Imre 
Cziráky F. Imre 
Cz. Tóth Piroska 
Czuczy Pálné

Csabapérjev Katalin 
Csajkás Magdolna 
Csapó Sándor 
Csákány Erzsébet 
Csányi József 
Csányi Klára 
Csányi Lajos 
Csányi Mihály 
Csávossy Gyula 
Cseres Tibor 
Csermák Károly 
Csernik Böske 
Cservenák Ferenc 
Cseszkó Edit 
Csepregi Inci 
Csetvei Gyula 
Csépe Imre 
Csiffáry Mária 
Csiffáry Minka 
Csík Elvira 
Csillag János 
Csincsák Adél 
Csiszár László 
Csisztai István 
Csobanov Natália 
Csongor Győző 
Csonka Éva 
Csonka István 
Csonka Mariska 
Csonti János 
Csordás Erzsébet 
Csőke Ilona 
Csuka János 
Csuka Zoltán

Damjanov Sári 
Dankó László 
Danyi Katalin 
Danyi Magdolna 
Darabos Manci 
Deák János 
Deák Nelli 
Deák Kornél 
Dech Gizi 
Decker Endre 
Decsy Irén 
Dencz Etelka 
Derdák Irén 
Deutsch Irénke 
Deutsch Janka 
Deutsch József 
Deutsch Józsefné 
Deutsch Judit 
Deutsch Kató 
Deutsch Zsuzsa 
Dezelić, Borislav 
Dénes József 
Dénes Piri 
D. Szellő Maca 
Dévavári Zoltán 
Dović, Đurđica 
Diamant Ernő 
Dimić, Tamara 
Dimitrijević, Bogdán 
Dimitrijević, Nikola 
Ditrói Éva 
Đaković, Jelica 
Đurić, Vlado 
Dobrodelac, Vera 
Dobroka István 
Doktor Margit 
Dongó Zoltán 
Dóró Sándor 
Dózsái Ilona
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Dózsái Klári 
Dózsái Lívia 
Dózsái Sándor 
Döme Gabriella 
Dömötör Imre 
Dörfler Manci 
Dörfler Piri 
Drahota Ferenc 
Drágics László 
Drávái Sándor 
Drčić, Drágán 
Drobina Mária 
Dudás Éva 
Dudás Judit 
Dudás Kálmán 
Dudás Sándor 
Dudás Zoltán 
Dukai Emma 
Dukai Matild 
Dukai Teréz 
Dukai Zoltán 
Dulits Mihály 
Dupák Magdolna 
Dvoracsko Teréz 
Dzsávics Márton

Eckert László 
Edelényi Károly 
Egić, Nikola 
Egry Sándor 
Eke András 
Engel Béla 
Engel Margit 
Engi Mária 
Engst János 
Erdélyi Dénes 
Erdélyi Eta 
Erdélyi Ilonka 
Erdélyi István

Erdélyi János 
Erdélyi Júlia 
Erdélyi László 
Erdélyi Péter 
Erdődy Eta 
Estech Nelli 
Evetovics Anna

Éberi Erzsiké 
Égető Gabriella 
Égető Juliska 
Égető Sándor 
Égető Zsuzsa

Fabó Antal 
Fabó Tibor 
Faggyas Júlia 
Faith Ilonka 
Faith József 
Faith Rózsika 
Faludi Irén 
Faragó Árpád 
Faragó Júlia 
Farkas Aranka 
Farkas Ilona 
Farkas János 
Farkas Károly 
Farkas Lajos 
Farkas László 
Farkas Nándor 
Farkas Teri 
Farkasné Gálfi Nelli 
Fazekas Piri 
Fábián Gábor 
Fábry Anikó 
Fárbás János 
Fátyol Ilona 
Fáy Mihály 
Fecskés István

Fehér Anna 
Fehér Ferenc 
Fehér Gyula 
Fehér Marika 
Fehér Manci 
Fehér Mária 
Fehér Olívia 
Fehér Ödön 
Fehér váry Lajos 
Fehérváry Márta 
Fejes István 
Fejős István 
Fejős Mária 
Fekete Károly 
Fekete László 
Fekete Mária 
Felár István 
Fenyvesy Ibolya 
Ferencz Ibolya 
Ferenczy Ilonka 
Ferenczy Jenő 
Filip László 
Filipović, Ružica 
Firányi Ibolya 
Fischer András 
Fischer László 
Fodor Erzsébet 
Fodor Tibor 
Fontányi Ilona 
Fontányi Lajos 
Forgács József 
Főző Pál 
Franzcer Anna 
Francz Katalin 
Fratrics Károly 
Fried László 
Frőlich Ferencz 
F. Szögi Melinda 
Fuderer László
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Fuderer Gyula 
Futó István 
Fülöp Eta 
Fülöp Éva 
Fülöp Kató 
Fülöp Rozin 
Fürsztné Weisz Klári 
Füstös János 
Füstös Katica

Gaál Magdolna 
Gabrics Katarina 
Galac Mátyás 
Galamb János 
Garaba Piroska 
Garai Éva 
Garai László 
Garay Béla 
Garay Liliké 
Garay Mária 
Garayné Pénzes Sári 
Gajdács Ferenc 
Garić, Petar 
Gál Bözsi 
Gál László 
Gál Teréz 
Gálics Lívia 
Gelányi Éva 
Gellér Tibor 
Gerber Henrik 
Gergely Orsolya 
Gergely Sándor 
Gerich Endre 
Gerlovics Szilveszter 
Gerő László 
Gidimann Kató 
Gilich György 
Gilich Éva 
Gilich Kató

Girizd László 
Gizinger Mária 
Ghimesy József 
Góbor Magdolna 
Godányi László 
Goldner Emil 
Gombár Rózsi 
Gombos Péter 
Gottesmann Miklós 
Gömöri Katalin 
Göncöl János 
Göncöl Júlia 
Göncöl Teri 
Gönczy Gyula 
Gönczy Sára 
Görög Emma 
Görög Ilona 
Görög Géza 
Görög István 
Görög Tibor 
Gradinac, Aleksandar 
Granyák Aranka 
Gregorcsik Imre 
Greschli József 
Greschli Simon 
Gregus Ferenc 
Grizák Antal 
Grizák Imre 
Grób Imre 
Grósz Joli 
Grujics Sándor 
Guba Károly 
Gubi Ilona 
Gubi Rudolf 
Gubics Ferenc 
Gubicsák Ilona 
Gubik Mira 
Gulyás Edit 
Gulyás Erzsébet

Gulyás Erzsi 
Gurunczy János

Gyapjas János 
Gyapjas Mária 
Gyarmati Katalin 
Gyárfási Klára 
Gyenizse Ilus 
Gyenizse István 
Gyetvai Péter 
Gyimesi Kató 
Gyömbér Károly 
Györe Kornél 
Győrfi Sándor 
Győrfi Sándorné 
György Emma 
György Imréné 
Gyula Károly 
Gyurákovics Margit 
Gyurcsics Erzsébet 
Gyurgyevics Antal

Hajdú Bözsi 
Hajdú Éva 
Hajdú Irén 
Hajdú Mária 
Hajdú Teri 
Hajnal Aranka 
Hajnal László 
Hajnal Rózsi 
Hajnal Zita 
Hajvert László 
Halasi Juci 
Halász Rezső 
Halász Zoltán 
Hanák Klári 
Haramász István 
Harangozó Béla 
Harangozó Vilmos
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Harmath Aranka 
Harnyas Sándor 
Hartig Terka 
Hatala Zoltán 
Hauser Imre 
Havas Emil 
Havas Emilné 
Havas Károly 
Hecht Bözsi 
Heck Paula 
Hedrich Judit 
Hedrich Márta 
Hegedűs Aranka 
Hegedűs Gizi 
Hegedűs György 
Hegedűs János 
Hegedűs Marika 
Hegedűs Mária 
Hegedűs Tibor 
Hegyaljai Ferenc 
Hegyi Marcella 
Heilo Olga 
Herceg János 
Hercenberger Sándor 
Hermann Károly 
Hermann Ottó 
Hermec Judit 
Hersberger Ottó 
Hertl Mátyás 
Hertyán Aranka 
Heumann Rózsa 
Heral Rózsika 
Hevesi Bözsi 
Hevér Juliska 
Hényei Mária 
Hiczkó Ida 
Hicsik Júlia 
Hirschler Ferenc 
Hódy József

Hódághy Béla 
Hoffmann József 
Hoffmann Karcsi 
Hoffmann Károly 
Hollander István 
Hollósy Endre 
Hollósy Erzsiké 
Homolya Erzébet 
Hornok György 
Hornyák Vera 
Horovitz Ignác 
Horvácki Anica 
Horváth Anci 
Horváth Feri 
Horváth Ferenc 
Horváth János 
Horváth Jenő 
Horváth József 
Horváth Józsefné 
Horváth Károly 
Horváth Lajos 
Horváth ifj. Lajos 
Horváth Magdolna 
Horváth Manci 
Horváth Mihály 
Horváth Sándor 
Horváth Valéria 
Horváth Zsuzsa 
Horvatski, Marko 
Hölzl Róbert 
Hősz Dezső 
Hősz Margit 
Hubai Erzsi 
Hubai Ilona 
Hubai Márta 
Huberth Gyuri 
Hugyec István 
Hugyec János 
Hunyadi Mária

Hupkó Margit 
Huszár András 
Huszár Judit

Ifkovics Lajos 
Ikotics Etelka 
Ilánkovics Ilonka 
Illés Mária 
Irsai Éva 
Inotay Béla 
Ivanics Bözsi 
Ivanovity Éva 
Ivánfi Antal 
Ivić, Blaško 
Ivić, Dusán 
Izetovics Rózsi

Jakobcsics Zsuzsika 
Jakobovics Júlia 
Jandek Ferenc 
Jandek Jolán 
Janevski Mirjana 
Janócki István 
Jáger János 
Jáger Miklós 
Jáncsy Károly 
Janié, Dusán 
Jányi Margit 
Jász (Brenner) Dezső 
Jász Irén 
Jász István 
Jeges József 
Jelacsik Tibor 
Jenei György 
Jenovai Jutka 
Jerković, Jugoslav 
Jeszenszky Ernő 
Jeszenszky Jolán 
Jiricsek Emma
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lónás Anna 
Jónás Ferenc 
Jónás Jolán 
Jontovics Rudolf 
Jordán Erzsébet 
Jovanovics János 
Jovanović, Marija 
Juhász Anna 
Juhász Erzsébet 
Juhász Géza 
Juhász Gizi 
Juhász József 
Juhász Júlia 
Juhász Magda 
Juhász Margit 
Juhász Rózsi 
Juhászné Magyar Piri 
Jung Kornélia 
Junger Ferenc 
Jurić, Jelisaveta 
Jurics Mariska 
Jusztin Károly

Kabai András 
Kabai Ilona 
Kabaics Mária 
Kablár Zsuzsa 
Kakas József 
Kalmár Anna 
Kalmár Antal 
Kalmár Aranka 
Kalmár Irén 
Kalmár József 
Kalmár László 
Kalmár Mátyás 
Kalmár Sándor 
Kamarás Erzsi 
Kamarás Ilonka 
Kamarás István

Kamrás István 
Kampós Antal 
Kampós Eta 
Kanalas István 
Kanizsai Júlia 
Kanizsai Rózsi 
Kapiszta Ferenc 
Kapiszta Teréz 
Karch Annamária 
Karlicsek Györgyi 
Karlicsek Matild 
Karó István 
Karó Rita 
Kasza Bálint 
Kasza Sándor 
Kasziba István 
Katona Erika 
Katona Imre 
Katona Lajos 
Katona László 
Katona Margit 
Kaufmann Lajos 
Kaupart Pál 
Kákonyi Anna 
Kálmán Ferenc 
Kálóci Márta 
Károlyi Klára 
Kárpáthy Zsuzsa 
Kávai Gyula 
Kávai Erzsébet 
Keck Zsigmond 
Kecskés Eta 
Kecskés István 
Kecskés Mária 
Kedves Klári 
Kelemen László 
Kelemen Teréz 
Kelemen Margit 
Kelemen Vica

Keller Gizella 
Kenedics Ilonka 
Kenyeres Anna 
Kenyeres Péter 
Kerekes Sándor 
Keresztesi Sándor 
Kerékgyártó Zoltán 
Kerékjártó Katalin 
Kerékjártó Hilda 
Kertész Mihály 
Kéri Gyula 
Kiliánovics Gyula 
Kiliánovics István 
Kiliánovics Mária 
Király Anna 
Király Ernő 
Király Gusztáv 
Király ifj. Gusztáv 
Király József 
Király Kató 
Király László 
Király Marika 
Király Mária 
Király Tibor 
Kisbéri János 
Kis Pál Piroska 
Kiss Béla 
Kiss Erzsébet 
Kiss Éva 
Kiss Gizi 
Kiss Gizella 
Kiss György 
Kiss Gyula 
Kiss Ida 
Kiss János 
Kiss Jenő 
Kiss József 
Kiss Júlia 
Kiss Károly
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Kiss Klári 
Kiss Lajos 
Kiss Magda 
Kiss Ottó 
Kiss Pista 
Kiss Sándor 
Kiss Tibor 
Kiss Torma Erzsi 
Kizur Eta 
Kladek Ildikó 
Kladek Mr. Ph. Imre 
Kladek Jenő 
Kladek Károly 
Kladek Magda 
Kladek Magdi 
Klarski Josip 
Klein Ignác 
Klein Jenő 
Klein Rózsi 
Knapec Sándor 
Knézy Ilonka 
Kobrehel István 
Kobrehel János 
Koch Manci 
Kocsmár Ferenc 
Kocsmár Lujza 
Kohajda Edit 
Kókai János 
Kókay Dezső 
Kokić, Rozalija 
Kolár Karlo 
Kolarics Mária 
Kolesarić, Ante 
Koleszarovics Magda 
Kollár Antal 
Kollár Ferenc 
Kollár Ilona 
Kollár Károly 
Kollár Teréz

Kolozsy Géza 
Kolozsy Tibor 
Kolter Imre 
Komáromi Ilona 
Komáromi János 
Komor István 
Konc Ágoston 
Konczos Pisti 
Koncz Dániel 
Koncz István 
Koncz Kornél 
Koncz Mihály 
Kongó Györgyi 
Kongó Tivadar 
Konrád Lujza 
Koósz László 
Kopeczky László 
Koperec Zoltán 
Kopilovics Ilus 
Kopunovics Géza 
Kopunovics Jagoda 
Kopunovics Katalin 
Kopunovics Klára 
Kopunovics Péter 
Kormányos Vilmos 
Korponaics Piroska 
Kósa Imre 
Kosztolányi Dezső 
Kosztolányi Mária 
Kosztolányi Veronika 
Kotroba Júlia 
Kovács Edit 
Kovács Editke 
Kovács Ernő 
Kovács Erzsébet 
Kovács Eszter 
Kovács Ferenc 
Kovács Gyula 
Kovács Ilona

Kovács István 
Kovács János 
Kovács József 
Kovács Kati 
Kovács Kató 
Kovács Kornél 
Kovács Marika 
Kovács Márta 
Kovács Péter 
Kovács Rózsa 
Kovács Tibor 
Kovács Vidor 
Kovács Zsuzsa 
Kovács Birkás József 
Kovačević, Branka 
Kovačević, Drágán 
Kovačević, Dragomir 
Kovács Sztrikó Jenő 
Kovács Sztrikó László 
Kovács Sztrikó Zoltán 
Koza Aranka 
Kozák Éva 
Kozma Gyula 
Kozma Piri 
Kökény Imre 
Kőszegi Irénke 
Kőszegi Pál 
Kövesdi Mária 
Krakovszki János 
Kraljević, Terezija 
Kranzpiller Anna 
Kavarušić, Mirjana 
Krekovics Ferenc 
Krekovszki László 
Kreschl József 
Krémer Sándor 
Krémer Klári 
Krissák István 
Kristóf H. Rózsi 
Krisztin Mária
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Krivácsy Ernő 
Krombhoz Károly 

Krstajić, Saveta 

Krtinić, Mirko 

Krvasić, Drágán 

Kucsera Anna 

Kucsera Antal 

Kucsera Géza 

Kucsmik Anna 

Kucsmik Béla 

Kudlik Gábor 

Kugler Zoltán 

Kujundzsics Anna 

Kukli Mária 

Kuktin Mihály 

Kuluncsics Mária 

Kun László 

Kunszabó Bálint 

Kunszabó Csöpi 

Kunszabó Évi 

Kunszabó Dezső 

Kunszabó György 

Kunyi Mihály 

Kunyi Pisti 

Kurai József 

Kurai László 

Kurczinák Ilonka 

Kurin László 

Kuruc Klára 

Kuti Gyula 

Kuti Mária 

Kuti Péter 

Kuti Tibi 

Kuti Jenő 

Kuzmanov Emil 

Kvazimodo Braun István

Lajkó Franciska 
Lakatos Ferenc 
Lakatos István 
Lakatos Márta 
Lakatos Mátyás 
Lakk Etel 
Lakk János 
Landau Juliska 
Lássák Péter 
Laták András 
Laták István 
Lazić, Jelica 
Lazić, Vera 
Lábadi Károly 
Lányi Ernő 
László Andor 
László Ernő 
László Ervin 
László Ilonka 
László József 
László Margit 
László Teréz 
László Viktória 
Lehrer Vali 
Lehmann Magda 
Lejkó Béla 
Lendvai Klára 
Lendvai Lajčo 
Lendvai Nada 
Lendvay Margit 
Lengyel Margit 
Lengyel Márta 
Lenner Júlia 
Leskov, Dusán 
Leszl Lenke 
Létics Károly 
Létmányi István 
Lévay Endre 
Lévay. Endre, ifj.

Lévay László 
Lévay Szilveszter 
Lévayné Alacker Anna 
Licht Anna 
Licht Antal 
Liliom Erzsi 
Lindner Ágoston 
Lindner Dódi 
Liptai Gábor 
Lissy Pál 
Litvai Katalin 
Lódi Mihály 
Lógó László 
Lók Ferenc 
Lorencz Leona 
Losonc Ida 
Lovászy Irén 
Lőrinc Anna 
Lőrinc Ida 
Lőrinc Lajos 
Lőrinc Zsigmond 
Lőrince Lajos 
Lőwy István 
Lukács György 
Lukács Gyula 
Lutz Irén 
Ljubibratić, Lili

Mackó Ernő 
Mackó Márta 
Magosi Katalin 
Magosi Kálmán 
Magosi Károly 
Magyar Béla 
Magyar Gizi 
Magyar József 
Magyar Zoltán 
Magyari Domonkos 
Major Franciska
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Major Júlia 
Major Károly 
Major Margit 
Major Sándor 
Majoros Gizi 
Majoros Katica 
Majoros Marika 
Majorics Erzsébet 
Majsztorovics Kató 
Majtényi Mihály 
Malagurszki Lázár 
Malagurski Ljubica 
Malagurski Peter 
Maljugić, Milica 
Mamuzsich István 
Mamuzsich János 
Manga István 
Manga József 
Manga Teréz 
Mannheim Károly 
Marasek Gáspár 
Marcinka Vica 
Margetić, Verica 
Marjanušić, Marko 
Martinz Karola 
Masa Irén 
Masa Magdolna 
Masa Péter 
Matisa Péter 
Matkovics Ferenc 
Matković, Luka 
Matuska Lénárd 
Maurer Janka 
Matz Lajos 
Mayer Albinka 
Mayer Béla 
Mácsai István 
Mácsay Edit 
Mák Árpád

Mák Ibolya 
Mák Márta 
Mánics István 
Mándics Ilona 
Márkus Irén 
Márton János 
Máté Sándor 
Medgyesi István 
Medgyesi Mária 
Medres János 
Medve Rozália 
Megyeri Lajos 
Megyeri Piroska 
Mencsik Edit 
Ménesi Béla 
Merković, Lazar 
Mernyák Ferenc 
Mezei Antal 
Mezei Anna 
Mezei Celestina 
Mezei József 
Mezei László 
Micsik József 
Micskó János 
Mihály Magdolna 
Mihály Vali 
Mihajlovics Ilona 
Mijatović, Jelena 
Miklós Eszter 
Miklós Ilona 
Milisavac, Iván 
Milkó Aurél 
Milko Cora 
Milodanovics Józsi 
Mileusnić, Radmila 
Milodanovics Júlia 
Milodanović, Tomislav 
Milovanov, Vladimir 
Milović, Darinka

Milunović, Kiara 

Mljacki, Slavka 

Milykovics Olga 

Miskolci József 

Miskolczi Miklós 

Miskolczi Zsuzsanna 

Mocsnek István 

Mojzes József 

Mojzes Miháy 

Mojzes Mátyás 

Molczer Mátyás 

Molnár Angéla 

Molnár Bözsi 

Molnár Gabriella 

Molnár Géza 

Molnár Gizi 

Molnár Gizella 

Molnár Emília 

Molnár Erzsébet 

Molnár Irén 

Molnár József 

Molnár Kálmán 

Molnár Klári 

Molnár Miklós 

Molnár Mirko 

Molnár Teréz 

Montallion Boriska 

Monyák Lajos 

Móra Ferenc 

Móric Éva 

Mrkšić Luka 

Muha Marika 

Műnk Arthur 

Muszin Imre 

Mühlbacher Éva 

Müller Gyula
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Nagy Antal Némedi Katalin Ország Edit
Nagy Edit Németh András Ország László
Nagy Etelka Németh Antal Osgyáni Jenő
Nagy Ferenc Németh István Oszlánszki Vera
Nagy Gyula Németh János Oszmán Alisz
Nagy Ibolya Németh Jolán Osztheimer Júlia
Nagy István Németh Rudolf Osztrogonác Ferenc
Nagy Jenő Nick Ernő Osztrogonác László
Nagy József Nikolics Illés Oszvald József
Nagy Károly Nimcsevics Éva Oszvald László
Nagy László Nimcsevics Magda
Nagy Magda Nimcsevics Mária Ördög Éva
Nagy Manci Nimcsevics Márta
Nagy Mónika Nógrádi József Paksy György
Nagy Ödön Nojcsek Géza Palatinus Teri
Nagy Pál Nojcsek Tusi Palancsér József
Nagy Pista Novák Ilonka Palotai Magda
Nagy Rózsa Novák István Palusek Lajos
Nagy Tilda Nozdroviczky Elemér Palusek Béla
Nagyné Dávid Mária Nöszt Béla Papp Anna
Nagy H. István Papp Dénes
Nagybali Károly Nyáray László Papp Ilona
Nagy Farkas Ibolya Nyárai Rezső Papp József
Nagykanász János Nyilas Csaba Papp Lajos
Nagytorma Rózsi Papp Lajos
Nagyvarjas Géza Obori Ilonka Papp Manci
Napravnik, Karéi Ogrizović, Radmila Papp Mária
Nánay Szilamér Olajos Erika Papp Sándor
Negyela Marika Olajos Nagy Miklós Pardovitzky Ferenc
Nemes Katalin Oláh Erzsébet Pardovitzky Ferencné
Nemes Ketty Oláh Jolán Parrag László
Nemes László Oláh Károly Parti Irén
Nemes Margaréta Oláh Mihály Parti Julianna
Neményi Magda Omerovics László Pataki Antal
N. Reményi Sári Ónodi Ferenc Pataki Cora
Neszmélyi Izsó Oravec István Pataki László
Neu Sándor Orcsics Zoltán Pataki Zoltán
Neufald Árpád Ormai Esztike Patócs Lajos
Neves László Ormai Josip Patócs László
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Patocskai Magda 
Patyi József 
Patyi Júlia 
Pauk Ilonka 
Pavlić, Nada 
Pál Judit 
Pál Lajos 
Pálinkás József 
Pálfi Imre 
Pálfi Lajos 
Pálfi Margit 
Pálinkás Ferenc 
Pecsenka Mária 
Perlaki Béla 
Perlaki Sándor 
Pertics László 
Petin Anna 
Pető Erzsi 
Petri Katinka 
Petrik Pál 
Petrik Tibi 
Petrović, Mira 
Petrović, Mirjana 
Petz Marika 
Pécsi János 
Pécsi Pál 
Péics Gizi 
Péics Mária 
Pénzes Anna 
Pénzes Emma 
Péter Irén 
Péter László 
Pfeiffer Márta 
Pikker Károly 
Pinkává Iván 
Pirnitzer Mihály 
Piukovics Manci 
Piukovics Mária 
Pivarcsik Ilona

Pivovarcsik Ibolya 
Platz Rózsa 
Pleszkovits Szilárd 
Pletl Marika 
Pócsai Lajos 
Polgár Erzsi 
Polgár Ferenc 
Pollak Armand 
Polyákovics Erzsébet 
Polyákovics Viktória 
Pósa Emma 
Pósz Valéria 
Pósz Vali 
Pranics Annuska 
Prčić, Ana 
Prčić, Kiara 
Pribilla Valéria 
Probojcsevics István 
Prokec Margit 
Prokopovics Bözsi 
Puha István 
Pukec Ilona 
Puklin Borbála

Rabata György 
Raczkó Ilonka 
Raczkó Gyula 
Radasics Maca 
Radák Magdolna 
Radó Imre 
Radulović, Nedeljka 
Rajčić, Etela 
Rajković, Milutin 
Rajković, Savó 
Rajta Margit 
Rakić, Đurđica 
Rakić, Éva 
Rakk Lajos 
Rácz Jancsi

Rácz Károly 
Rácz Magda 
Rácz Szabó Lajos 
Rákics Lajos 
Recsó Imre 
Rehorovszky Jenő 
Reisz Elekné 
Reitter Ilonka 
Remete Éva 
Remete Károly 
Rencsár Kálmán 
Rencsényi Klára 
Repovics Dezső 
Rehm Alfréd 
Révai Gabriella 
Révész Károly 
Révész Margit 
Révész Tibor 
Révfy Jenő 
Richter János 
Riesz Dezső 
Rigó Ferenc 
Rigó József 
Ripcó László 
Ristić, Božidar 
Rittay László 
Rizsányi József 
Rizsányi Lajos 
Röhrig Klaudia 
Róka Ilonka 
Romoda Anna 
Rommer Irén 
Rónai István 
Róth István 
Rózsa Géza 
Rózsa L. Ilona 
Rózsa István 
Rózsa Jolán 
Rózsa Juliska

252



Rózsai Ilona 
Rovčanić, Ljiljana 
Röhrig Claudia 
Röhrig Ottó 
Ruby Ottmár 
Rudas Gizi 
Rudas Manci 
Rudics Béla 
Rudics István 
Rudics Mária 
Rudinszki Anti 
Rudinszky Erzsi 
Rudinszki István 
Ruk Marija 
Rukavina Ilona 
Ruszki Mária 
Ruttkai Márta 
Ruzmann István 
Ruzsitska Inci

Salamon József 
Salamon Zoltán 
Sarnyai János 
Sas Ibolya 
Sándor Erzsébet 
Sándor Gábor 
Sándor Imre 
Sándor József 
Sándor Matild 
Sándorfi S. Béla 
Sántha Béla 
Sántha Ferenc 
Sántha Sándor 
Sántha Sándorné 
Sántha Puszta Lajos 
Sárkány Dezső 
Sárosi Béla 
Sárosi Géza 
Sárosi Juszti

Sárvári Jenő 
Sátai Pál
Sebestyén Annamária 
Sebestyén Erzsébet 
Sebestyén Tibor 
Sebők Irén 
Sebők János 
Sebők László 
Sebők Misi 
Sefcsics Mici 
Sefer Tibor 
Segítő János 
Selken József 
Sarčev, Božena 
Serezs Rózsi 
Šešević, Božana 
Siflis Editke 
Siflis Irma 
Siflis Zoltán 
Šijačić, Rajkó 
Silák István 
Simokovics Mária 
Simon Piroska 
Simon Zsófi 
Simonka István 
Simonkovics Mária 
Simonyi Anna 
Simonyi Baba 
Simonyi Cana 
Simonyi Ida 
Simonyi Margit 
Simonyi Zsigmond 
Signer Béla 
Sinkó Ervin 
Sinkó Györgyi 
Sinkó István 
Sinkó Mária 
Sinkó Teréz 
Sinkovics Géza

Sinkovics Sándor 
Sipos Éva 
Sipos Károly 
Sipos László 
Sipos Marika 
Sipos Mária 
Sipos Sándor 
Sipos Sándorné 
Sipos Rózsa 
Sipos Szilvia 
S. Révai Gabriella 
Smagljenko, Ljiljana 
Sokcsics Rózsi 
Soltis Gyula 
Somogyi Rózsi 
Somogyvári Gyula 
Soós Ferenc 
Sós Klára 
Sott Ferenc 
Sóvári János 
Sovlyánszki Mária 
Sörös Mihály 
Sörös Tibor 
Spahić, Sofija 
Spiegel László 
Stadler Editke 
Stantić, Kata 
Stantić, Marica 
Stefanovszki, Mirko 
Stein István 
Stevanov, Vlado 
Stojanović, Dimitrije 
Stokanović, Marko 
Strelizky Dénes 
Strasser Magda 
Stuparić, Katalin 
Strucz Ági 
Strucz Béla 
Subotički, Dusán
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Suits Anna 
Schulhóf József 
Sutus Sándor 
Suvajdžić, Kajica 
Süllei József 
Sütő Mária 
Svábics Géza 
Schadl József 
Scheinberger Elza 
Schlemmer József 
Schlesinger Ili 
Schlesinger Maca 
Schmiedt László 
Schreck Tibor 
Schuldi József 
Schwalb Miklós 
Schwerer Lola

Szabados Gábor 
Szabadka Borbála 
Szabó Anna 
Szabó Anikó 
Szabó Antal 
Szabó Béla 
Szabó Emma 
Szabó Erzsébet 
Szabó Erzsi 
Szabó Etelka 
Szabó Ferenc 
Szabó Ferencné 
Szabó Gizi 
Szabó György 
Szabó Ida 
Szabó Irén 
Szabó István 
Szabó ifj. István 
Szabó János 
Szabó József 
Szabó Katalin

Szabó Károly 
Szabó Lajos 
Szabó Lajosné 
Szabó László 
Szabó Magda 
Szabó Mária 
Szabó Márta 
Szabó Márton 
Szabó Miklós 
Szabó Rózsa 
Szabó Rózsi 
Szabó Teréz 
Szabó H. Teréz 
Szabó Valéria 
Szabó Zsolt 
Szabó Zsuzsa 
Szabó Batancs Istvánné 
Szabó R. Lajos 
Szabó Rác Pál 
Szabóné Szász Olga 
Szabó Zsinóros Péter 
Szabolcski Vera 
Szaghmeiszter László 
Szakács Aranka 
Szakács Ágota 
Szakái Erzsiké 
Szalai Ágnes 
Szalai István 
Szalai József 
Szalai Luca 
Szalai Melinda 
Szalay Imre 
Szalay Klári 
Szalma Böske 
Szalma István 
Szalma József 
Szalma Matild 
Szalma Mihály 
Szalma Rózsi

Szalma Zsuzsanna 
Szanka András 
Szanitter Böske 
Szatmári Júlia 
Szántó Eleonóra 
Szántó Ildikó 
Szántó Imre 
Szántó Katalin 
Szántó László 
Szántó Róbert 
Szántó Zoltán 
Szárics Gizi 
Szárics Magda 
Szárics Teréz 
Száz Imre 
Sz. Cseh Mária 
Szebenyi Éva 
Szebenyi Ibolya 
Szebenyi Ilonka 
Szebenyi Jolánka 
Szebenyi Valéria 
Szedlák György 
Szedlák Ilonka 
Szedlák Lajos 
Szedlák Marika 
Szedlák Katica 
Szegedi Baba 
Szegedi Izabella 
Szegedi Sándor, ifj. 
Szegedy Gabi 
Szegő Ernő 
Szeghő Katalin 
Szeiler Ildikó 
Szekér Imre 
Szekér Lajos 
Szekrény Katalin 
Szekula András 
Szekula Emma 
Szekulics István
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Szeles József 
Szellár Rudolf 
Szemi Józef 
Szemlér István 
Szendi József 
Szenes György 
Szeredy Ilona 
Szerencsés István 
Szerezla Rozika 
Széchenyi Ibolya 
Székely Áron 
Székely Emil 
Székely Klára 
Székely Tibor 
Széli Rózsi 
Szép Aranka 
Szép Ilonka 
Sz. Göncöl Júlia 
Szigeti Sándor 
Sziklai Tibor 
Szikora Attila 
Szilasi Vera 
Szilágyi László 
Szilágyi Nándor 
Szili József
Sziráky Dénes Sándor 
Szivei Gizella 
Szivei Teréz 
Sziveri István 
Szkala Terus 
Szkenderovics Bözsi 
Szkenderovics László 
Szloboda Margit 
Szloboda Pál 
Szmik Gyula 
Szobonya László 
Szobonya Péter 
Szokolai Éva 
Szőczy Mihály

Szögi Melinda 
Szőke András 
Szőke Irén 
Szőke Zoltán 
Szöllősy Vágó Klára 
Szöllősy Vágó László 
Szöllősy Vágó Márta 
Szöllősy Vágó Zita 
Szöllősy Zita 
Sztantics Antal 
Sztantics Erzsébet 
Sztanojevics Ilonka 
SztáraiIlus 
Sztipáncsevics Rózsi 
Sztipics Béla 
Sztojics Edit 
Sztopics Irén 
Szudárevies Kató 
Szurok Anna 
Szurok György 
Szuszmann Mihály 
Szűcs Antal 
Szűcs Ferenc 
Szűcs Hajnal 
Szűcs Hajnalka 
Szűcs Ilona 
Szűcs János 
Szűcs Margit 
Szűcs Nándor 
Szűcs Piri 
Szvoboda Károlyné 
Szvorény Erzsébet

Takács Andor 
Takács Edith 
Takács Éva 
Takács Gusztáv 
Takács György 
Takács István

Takács Kató 
Takács Klára 
Takács Magda 
Takács Margit 
Takács Mária 
Takács Mihály 
Takács Mónika 
Takács Olga 
Takács Tibor 
Talac Mátyás 
Tamasy Béla 
Tamasy Imre 
Tanács György 
Tandari Ferenc 
Tarnay József 
Tarnay Oszkár 
Táborosi Mária 
Tegetilja, Božidar 
Temunović, Marica 
Teodoszin Péter 
Tepavac Dominika 
Terék Mária 
Terzin, Radivoj 
Thurzó Erzsi 
Tikvicki, Hrvoje 
Tilger Mihály 
Tilly Ernő 
Tímár Ferenc 
Tisity Imre 
Toldi Gizi 
Toldi Ilona 
Toldi Ilus 
Toldi Rózsi 
Toldy György 
Toldy Mária 
Tolnay János 
Tomek Ibolya 
Topiák István 
Tóth Anna
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Tóth Ági Turuc Eta Varga Jolán
Tóth Baba Turzsi Mátyás Varga Lilla
Tóth Ede Varga Marika
Tóth Emma Udvardi Magda Varga Márta
Tóth Éva Udvari Ilona Varga Matild
Tóth Gizella Űjfalusi Erzsébet Varga Péter
Tóth Ibolya Újhelyi Magda Varga Tibor
Tóth Ilonka Újhelyi Zoltán Varjú Teréz
Tóth Irén Űjj László Varró Ernő
Tóth Irma Újvári Béla Vasiljević, Radmila
Tóth István Újvári István Vass Jenő
Tóth Janka Újvári Mária Vass Juci
Tóth Júlia Újvári Szilveszter Vass Zoltán
Tóth Kálmánná Ulreich Inke Vastag János
Tóth Lídia Ulreich Miklósné Vágó Ilona
Tóth Miklós Umek Miklós Vágó Rózsi
Tóth Piri Urbán Éva Váradi Antal
Tóth Piroska Urbán Ferenc Váradi Bözsi
Tóth Sándor Urbán János Váradi Lóránd
Tóth Teréz Urbán Katalin Várhegyi János
Tóth Tibor Urbán Kató Vári Sándor
Tóth Bagi Árpád Urbán Leona Vadné Dormann Manci
Tossenberger Lujza Urbán Magda Velencei István
Tőke Baba Urbán Magdolna Vermes József
Török Anna Utri Ibolya Vérségi Ida
Török Béla Ürmös Erzsébet Veszelovszki Ernő
Török Gábor Ürmös Ilona Véber Károly
Török István Ürmös János Vén Ilonka
Triznya Ferenc Vén Mária
Tucity László Vajda Gábor Vénics László
Tukarics István Vajda Ernő Vér Mária
Tumbász Ági Valihora Ilonka Vértes Árpád
Tumbász Istvánné Varga Enikő Vészi József
Turcsányi Anci Varga Erzsi Vida József
Turcsányi Anna Varga Éva Vidákovics Gusztáv
Turcsányi Magda Varga György Vidákovics Oszkár
Turmayer Ida Varga Ilona Vidaković, Vitomir
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UTÓSZÓ

„A színész halála után néhány kellék marad csupán” - vallotta Latinovits Zoltán, 
a magyar színészóriás. Talán egy kalap vagy egy cilinder, egy köpeny vagy egy felöltő, 
egy kép vagy egy festmény, egy cikk vagy egy rádióinterjú...

Hát vajon mi marad egy színház után? Vagy esetünkben: egy műkedvelő színtár
sulat után? Legjobb esetben rekvizitek, amit az előadásokban egykoron használtak, de 
legtöbbször csak néhány megőrzött plakát, szórólap, műsorfüzet, fényképek... Nehéz 
bizony egy krónikásnak ebből a „maradék”-ból rekonstruálnia egy több mint fél év
százados kort.

Nehéz volt Garay Bélának is megírnia a szabadkai Népkör amatőr színtársulatá
nak történetét, mert nemcsak a szélesebb közösség, de maga az intézmény is mostohán 
bánt az emlékekkel. A saját visszaemlékezésein túl - amelyeket minden valószínűség 
szerint gondos rendezői napló és megőrzött forgatókönyvek támasztottak alá - csak 
az egykori színjátszóktól kapott tárgyi dokumentumokra tudott hagyatkozni, mert a 
Népkör archívuma az idők folyamán elkallódott, tönkrement, veszni hagyták...

Csak egy olyan ember vállalkozhatott e könyv megírására, aki annak idején maga 
is szívvel-lélekkel dolgozott a „jugoszláviai magyar kultúra bástyájának” megőrzésén. 
Aki maga is része volt annak a múltnak, amit meg akart idézni a jelen és a jövő - az 
utókor számára. Talán van ebben némi fanatizmus, idealizmus és nosztalgia is, de 
mindenképp együttérzés és megérzés - empátia is. Együttérzés azokkal, akik a vérzi
vataros történelmi időkben (a könyv visszavezet bennünket a kezdetekhez, 1871-hez, 
majd folytatja a regélést 1918-tól 1970-ig) vállalták a „strázsa” szerepét; vállalták a 
kultúra szikrájának csiholását akkor is, amikor állami rendelettel tiltották a magyar 
színjátszást; és vállalták akkor is a háborúban elgyötörtek szórakoztatását, amikor 
zsidó kollégáikat elhurcolták... S hogy miért beszélek megérzésről? Garay Béla, mint 
„állami díjas” rendező megélte azt, hogy betiltották a topolyai Járási Magyar Népszín
házát, átélte azt a harcot is, ami a szabadkai Népszínház felépülését megelőzte, és része 
volt annak a kornak is, amikor a Népkört át kellett keresztelni Magyar Olvasókörre, 
hogy folytathassa áldásos kulturális tevékenységét. Mindebből levonhatta azt a tanul
ságot, hogy ami nincs „fehéren feketén” lejegyezve, az meg se történt, az elvész - azt 
elfelejthetik az emberek. Őt magát is, aki mögött bizony több évtizedes színjátszói, 
rendezői - színházi úttörői munka áll(t). S aki vitathatatlan empátiával követte, segí
tette mindvégig a Népkör amatőrjeit.

A több mint 300 oldalas visszaemlékezés azonban nemcsak dicshimnusz a kor
társakról, a kollégákról, jóllehet a szerző jóindulata, jó szándéka egyértelmű: „Csak a 
szépre emlékezem...” Ám a sorok mögül egy fél évszázad történelmi rajza és egy város 
(Szabadka), egy vidék (a Vajdaság) művelődéstörténete is felsejlik. Garay nemcsak a 
bemutatók és rendezvények „naplóját” jegyzi le kronológiai pontossággal, nemcsak a 
színielőadások szereplőiről, hangulatáról, közönség általi fogadtatásáról számol be, 
hanem szót ejt a kor művelődéspolitikájáról és háttéreseményeiről is - ahogy ő látta, 
ahogy ő élte meg. Lehet, hogy ezért a könyv néhány oldala (pl. az 50-es évektől kezdő
dően) nem épp ideológiamentes, nem épp elfogulatlan - de mindenképp tanulságos
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innen, a jelenből szemlélve. A népköri színjátszás története színháztörténetileg is egy 
értékes história (fotódokumentumaival, sajtócikkekből vett idézeteivel együtt). Jólle
het gazdag irodalommal rendelkezünk a vajdasági magyar színjátszásról, de a Garay- 
kötet mindezt méltón kiegészíti (arról nem is beszélve, hogy bőséges alapot nyújthat 
egy komolyabb kutatáshoz, összehasonlító színháztörténethez).

Molnár Krekity Olga

JEGYZET

Garay Béla Szabadkán született 1897-ben. Tizenhat évesen, 1913-ban szegődött el 
segédszínésznek. Viola, az alföldi haramia című darabban láthatta először a szabad
kai közönség, ugyanabban az évben Szigligeti Ede Liliomfijában már a címszerepet 
játszotta.

Az első világháború alatt, majd az ezt követő időkben is vidéki színész, rendező, 
ám huszonegynéhány évesen már színházigazgató, színházi lapszerkesztő. A húszas 
évek elején Pécsett működött. Itt keresték meg 1924-ben a szabadkai magyarok kul
turális vezetői: jöjjön haza, vezesse a Népkörben az amatőr színtársulatot. 1924 szept
emberében szegődött az egyesülethez, s ott tevékenykedett 1941 áprilisáig.

1945-ben a szabadkai Népszínház alapítói között találjuk. Játszott, rendezett, színi 
iskolát szervezett. Figyelő szemével egy életen át követte a Népkör műkedvelőit. Szám
talan színháztörténeti tanulmányt írt vidékünk színjátszásáról. Utolsó nagy vállal
kozása a Népkör történetének megírása volt a kezdetektől 1971-ig. Terjedelmes, nagy 
műve a Népkör 100 éves évfordulójára elkészült, az ünnephez méltó címet is adott 
munkájának: A jugoszláviai magyar kultúra bástyája. A Népkör amatőr színjátszói
nak története.

Mai szemmel nehezen tudjuk kitudakolni, hogy mi zavarta az éber szerkesztők 
figyelmét. Garay munkája ugyanis kéziratban maradt, nem akadt kiadója a szerző 
1987-ben bekövetkezett haláláig. Egy példány talán megtalálható a Budapesti Szín
háztörténeti Intézetben, egyet viszont megőrzött a családja: a lánya, később az unoká
ja, majd a színház elkötelezett híveként a dédunokája, Godányi Csaba.

Az újabb kerek évforduló adta az ötletet, hogy tegyük közkinccsé azt a rengeteg 
adatot, amelyet a szerző a hatvanas évek végén összegyűjtött a lapokból, illetve az 
egykori népkörösöktől. Már akkor üres volt az egyesület irattára. Napjainkban se gaz
dagabb. Ezért külön köszönet illeti a dédunokát, hogy felkereste a hajdani népkörö
söket, elkérte tőlük féltve őrzött kincseiket, a régi fényképeket. Itt, ezúton mondunk 
köszönetét segítségükért, mert így vált teljessé Garay Béla és az egykori népkörösök 
életműve. A címet megváltoztattuk - a mai kor szelleméhez igazítottuk. Hisszük, nem 
sértettük meg ezzel az író-rendező Garay Béla emlékét.

Beszédes Valéria
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