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PRELÚDIUM

Ahol ember él, ott zene is van, legalábbis ez a zenetudomány jelenlegi
álláspontja. Ezzel egyszeriben a történészekre hárul a kérdés megválaszolásának
feladata, hogy mióta beszélhetünk zenéről Szabadkán.
A zene - az ének, a tánc - a legprimitívebb ember életét is átszövi, jelen van
születésünktől halálunkig, reggeltől estig. Az embernek ösztönös megnyil
vánulási formája az éneklés: az anya ritmusos mozgással, dúdolva ringatja álom
ba gyermekét, de még a háborúba is elkíséri a harcosokat az ének, a sípszó, a dob.
A zenében rejlő erőt minden vallás igyekszik a saját szolgálatába állítani, s a
modem kor számtalan zenegépe ékes bizonyítéka annak, hogy az emberi élet
elképzelhetetlen zene nélkül.
Kétszáz évnél idősebb írásos dokumentum alig akad arról, hogy Szabadkán
hol és mikor folyt zenélés, de biztosra vehetjük, hogy mind a házi, mind a mezei
munkák végzése közben fel-feltört az emberekből az éneklésre, zenélésre hajtó
ősi ösztön. Az apáról fiúra, az anyáról leányra szálló szokások között a zene is
fontos szerepet játszott. A vallási szertartások szigorú szabályokhoz kötötték a
zene használatát, s az egyházi irányítás alatt álló első iskolákban az osztrák hatás
is erősen érződött az énekórákon.
Szabadka zenei életében az első igazán jelentős esemény Amold György
(Taksony, 1781- Szabadka, 1848) megjelenése volt, aki mintegy fél évszázadon
át azon fáradozott, hogy a városban megvesse a zenekultúra alapjait. 1800-ban
került Szabadkára, s a Teréz-templom karnagyaként jelentős eredményeket ért el:
megvetette a későbbi zeneiskola és a filharmonikus zenekar alapját, 1809-ben
tanítványaival megrendezte az első nyilvános hangversenyt Szabadkán. Számos
egyházi és világi művet komponált, amelyekkel jelentős sikereket aratott távoli
városokban is, így pl. Budán, Debrecenben, Marosvásárhelyen stb. Híre a
pápához is eljutott, akitől aranykitüntetést kapott. Az egyházi műveken - mi
séken, offertóriumokon, liberákon, himnuszokon - kívül két melodrámát és egy
operát is írt. Magyar nótáinál értékesebbek gyűjteményei, melyek közül az egyik
magyar, a másik bunyevác énekeket tartalmaz. 1847-ben komponált Halotti mi
séje minden valószínűség szerint az első magyar nyelvű mise a zenetörténetben.
A negyvennyolcas szabadságharcot Magyarországon kegyetlen megtorlások
követték, mégis ebben a sötét korszakban - 1854-ben - épült fel Szabadka
„kőszínház”-a, s a vándortársulatok végre meleg otthonra találtak, ha erre jártak.
Azelőtt egy darabig a régi gimnázium, később a Schultz-féle vendéglő, majd a
Fekete Sas fogadta be a teátristákat. A különböző színtársulatok nagyon fontos

szerepet játszottak a város lakosságának kulturális nevelésében, ők voltak a szép
szó. a jó zene terjesztői az országban.
A kiegyezés utáni évben, 1868-ban megvalósult Amold György egyik álma, a
zeneiskola. Három tanárral és igen gyér felszereléssel kezdte el munkáját, de azért
működött, működgetett. Magyarországon akkor már jó néhány állandó zeneiskola
létezett s tudtommal máig sem dőlt el végérvényesen az elsőbbségi jog kérdése. A
mi számunkra nem is igazán lényeges, hogy Kassa (1800), Keszthely (1803),
Kolozsvár (1819) vagy Sopron (1830) dicsekedhet-e a legrégebbi zenedével, mert
Szabadkát rajtuk kívül Győr (1845), Debrecen (1862) és Szeged (1865) is
bizonyíthatóan megelőzte. Egészen más a helyzet a Jugoszlávia területén található
testvérintézményekkel. Az országunkban működő zeneiskolák közül a belgrádit
1899-ben hozták létre, a versecit pedig állítólag negyven évvel korábban, tehát
1859-ben, ám ez az iskola több ízben is hosszabb időre megszakította tevékenységét,
mígnem 1955-ben teljesen megszüntették, s azóta nem létezik.
A szabadkai zeneiskola életében ugrásszerű fejlődés állt be, amikor 1882-ben
az intézmény irányítását átvette Gaál Ferenc (Szkacsány, 1860-Szabadka, 1906),
aki egyenesen a budapesti zeneakadémiáról érkezett, ahol Liszt, Erkel, Ábrányi
és Volkmann voltak a tanárai. A tehetséges fiatal zongoraművész és zeneszerző
első dolga az volt, hogy megnyissa a zongora szakot, mivel addig csak éneket,
valamint vonós és fúvós hangszereket tanítottak a zeneiskolában, és hogy a tanul
mányi időt háromról hat évre emelje. A zeneiskola igazgatójának rendes
munkaköréhez tartozott a templomi ének- és zenekar irányítása is. Gaál kiváló zon
goristákat nevelt és igen sokrétű munkásságot fejtett ki: időnként a gimnáziumban
is tanított, a színházban is dirigált, kórusokat vezetett, Európa-szerte koncertezett és
szorgalmasan komponált. Sorra jelentek meg zongoradarabjai, dalai, kórusmüvei,
kamaraművei és zenekari szerzeményei. Színpadi alkotásai közül érdemes kiemelni
a szabadkai Siebenburger Károly által írt Batthyányi generális c. történelmi szín
műhöz és Velja Miljković Kraljević Marko c. színdarabjához írt kísérőzenét.
Összeköttetéseinek köszönhető, hogy neves művészek vendégszerepeitek
Szabadkán s a zeneiskola immár három évtizedes munkája eredményeként kialakult
lassan egy műértő réteg, amely rendszeresen igényelte a komolyzenét.
A városi zenekar azonos volt a templomi és a színházi zenekarral s olykor
olykor a katonazene kedvelői is kielégíthették szórakozási igényeiket, sőt az
országhatáron túlra is eljutott a szabadkai cigánybandák hírneve.
A szerb dalárda már 1865-ben megalakult, s itt kell megemlítenünk a sándori
születésű dr. Jovan Paču nevét. Ő ugyan orvos volt, de több hangszerhez értett, jól
zongorázott és nem egy remekbe szabott zongora- és kórusszerzeménnyel írta be
nevét a szerb zenetörténetbe. 1847-ben született, sokfelé élt - a legrövidebb ideig
szülőhelyén - , s Zágrábban halt meg 1902-ben.
Szabadka a századfordulón már nagyváros volt, de csak területét és lako
sainak számát tekintve. Az újságok nem győzték ismételni, hogy harmadik az
országban. 1900-ban Budapest után előbb Szeged következett 102 991 lélekkel,
majd Szabadka (83 593), Debrecen (75 001), Pozsony (65 867), Temesvár (59 229)

stb. 1910-ben az összeírt 94 610 lakos közül 55 587 vallotta magát magyarnak,
33 390 bunyevácnak, 3514 szerbnek és 3539 izraelitának. A tótok, oláhok,
ruténok és horvátok száma elenyésző volt, s a németeké sem érte el a kétezret,
fmi és olvasni csak minden második polgár tudott!
Ennek ellenére sok újságot nyomtattak Szabadkán, volt idő, amikor napjában
három, sőt négy lap is megjelent. Az alsó- és középfokú iskolák mellett 1899-ben
létrehozták a Szabad Líceumot, ahol a szabad oktatást igyekeztek megszervezni.
Igen hosszú listát kapnánk, ha megpróbálnánk felsorolni a városban megalakult
valamennyi egyesületet. A számunkra legfontosabbak, tehát a zenével kapcso
latosak nevével gyakran fogunk találkozni.
Szabadka legmutatósabb középületei szinte mind az első világháborút
megelőző két évtizedben épültek. 1883-ben elkészült a Budapest-Szabadka-Zimony
vasútvonal, és ez a nagy falu elindult a városodás felé. Légszeszvilágítást kapott
(1890), hozzáfogtak az utcák kikövezéséhez, a járdák aszfaltozásához, felépítet
ték a kórházat, s 1895-ben saját otthonába költözhetett az 55 éves Nemzeti
Kaszinó. A következő évben megindult az áramszolgáltatás, s nem sokkal később
átadták a forgalomnak a palicsi villamosvasutat. Felépültek a külvárosi temp
lomok, a 6. honvéd gyalogezred kaszárnyája, az új főgimnázium, az állami
tanítóképezde, a közvágóhíd, a vámházak, a tűzoltólaktanya, a palicsi föld
művesiskola (1898)... Ebben az időben az agilis Mamuzsich Lázár állt a város
élén, öt követte a polgármesteri székben dr. Bíró Károly 1902-ben, akinek a
nevéhez sok egyéb érdem mellett a pompás városháza megépíttetése fűződik.
A földművelés és a jószágkereskedelem mellé kezd felzárkózni a gyáripar s a
kulturális intézmények szaporodásával némi remény születik arra, hogy
Szabadka neve mellől eltűnik a „poros” meg a „boros” jelző.
Amikor 1907-ben a zenei élet irányítása Lányi Ernő (Budapest, 1861 -Szabadka,
1923) kezébe kerül, Szabadka alig egy-két év alatt bekerül az ország zenei
eseményeinek fő áramlatába. A város - Paliccsal együtt - olyan hellyé válik,
ahova érdemes elmenni, amelyet Európa-hírü művészek is szívesen felkeresnek.
Az egyetemes magyar kultúrában mind több és több szabadkai születésű művész
nevével találkozunk az írók, a költők, a festők, a színészek, a muzsikusok között.
Elérkezett az az idő, amikor jó érzés volt szabadkainak lenni, az odavalósiak
büszkén, az idegenek pedig némi irigységgel ejtették ki a város nevét.
Ha nem szót közbe a háború, itt még nagy dolgok történnek. Talán már a
század első negyedében állandó színtársulatot kap a város s talán a kultúrpalota
is felépül, benne tágas koncertteremmel. Hiszen nem kis dolog a főváros után
másodiknak lenni! A jelek biztatóak voltak, a jó szándék is elő-elővillant. De
megvolt sajnos a rossz szándék is, és az bizonyult erősebbnek, aminek
következményeként végül is bekövetkezett a teljes összeomlás.
Munkámat nem elsősorban a száraz adatokat kutató zenetudósoknak szántam,
hanem a szórakoztató olvasmányt kedvelő átlagolvasónak, de nem tartom
lehetetlennek, hogy a szakember is talál benne egy-két olyan érdekességet,
amelyre érdemes odafigyelni.

BOLDOG BÉKEIDŐK
(1900- 1914)

KÖNNYŰZENE

A magyar ember legszívesebben cigányzene mellett mulat. Még inkább így
volt ez a századforduló táján, amikor másfajta hangszeregyüttes, mint a cigány
banda, nem is igen állott rendelkezésére az énekelni, táncolni vagy a gondjairól,
bajairól megfeledkezni vágyó polgárnak. A rádiót meg a tévét megelőző kor
embere számára a kocsma vagy a vendéglő volt az a hely, ahol kikapcsolódásra
lelt, nem utolsósorban az ott muzsikáló zenészek jóvoltából. Az előadott művek
minősége igen széles skálán mozgott, az előadók szakmai tudása is gyakran
hagyott maga után kívánnivalót, de számos példát sorolhatnánk fel annak iga
zolására, hogy a legtehetségesebb cigány zenészek külföldön, a legfelsőbb körök
ben is keresettek voltak, s szuggesztív játékuk, virtuozitásuk a legkiválóbb
komolyzeneszerzők elismerését is elnyerte. Bécs, Párizs, London és Szent
pétervár koronás fői rajongtak a cigánymuzsikáért. Világjáró prímásaink
rengeteget tettek a magyar nóta hírneve érdekében, és ez még akkor is nagy
dolognak számít, ha ma már tudjuk, hogy az előadott melódiák csak ritkán fakad
tak igazi magyar tőről. A legelőkelőbb külföldi mulatóhelyekről hazatérő
muzsikusaink sohasem jöttek üres tarisznyával: repertoárjuk állandóan bővült, a
hazai közönséget megismertették a nagyvilágban divatos zeneművekkel.
Igyekeztek minden hallgatójuknak a kedvében járni, s nem jöttek zavarba, ha más
népek zenéjét kellett megszólaltam: játszottak mindenféle tánczenét, operettet, de
még operát is, ha kellett.
Szabadka már a múlt században is híres volt jó cigánybandáiról, s aki jól ki
akarta mulatni magát, és tehette, szívesen fölkereste ezt a várost, Bácsország
fővárosát.
Valamire való vendéglő elképzelhetetlen volt jó zene nélkül, de legkereset
tebbek a farsangi bálák idején voltak a zenekarok. Januárban, februárban
egymást érték a mulatságok, melyeket a különböző egyletek és egyesületek ren
deztek. Felsorolni is nehéz lenne valamennyit. De hát mulatozásra az év más sza
kában is sor kerülhetett. 1900. július 21-én például az egyetemi ifjúság tartott
táncvigalmat Palicson. A zenét Piros Józsi bandája szolgáltatta. Feljegyezték,
hogy első számként Rossini A sevillai borbély c. operájából adtak elő egy rész
letet, talán éppen a nyitányt.

A leghíresebb rendezvények vidékünkön minden bizonnyal a palicsi Annabálak voltak, amelyekre minden évben július vége felé került sor. Különösen
emlékezetes lehetett az 1912. július 27-i Anna-bál. amelyet a palicsi Vigadó új
épületében rendeztek meg.
Palics jó hírű üdülőhely volt, s a nyári idényben minden napra biztosítva volt
a szórakoztató zene. A század első éveiben Piros Józsi, később Bodrics meg Hasi
bandája húzta a szebbnél szebb melódiákat, de pl. 1903 nyarán egy szentesi
cigányzenekar vállalta el ezt a nehéz, de kitüntető feladatot, 1905-ben pedig a
szarvasi Rácz József (Pepi) szórakoztatta a parkban sétálókat. Ebből a munkából
természetesen a katonabanda is kivette a részét. 1909 júliusában a filrdőigazgatóság parkünnepélyt tartott a Tüdőbeteg-gondozó Szanatórium javára. A
gyönyörű idő több ezer embert csalt ki Palicsra. Hat órakor megszólalt a fúvós
zene és az új géppuska, amely hatszázat lő gyors egymásutánban, és amelyet
akkor mutattak be először. A zenéből semmi sem hallatszott, csak a géppuska
ropogása. Este tízkor a katonazenészek összefogtak Hasi Kálmán zenekarával és
elkezdődött a tánc a vendéglő nagytermében.
A század elején Szabadkán a nyár egyik napján virágkorzóval egybekötött nagy
népünnepélyt szoktak rendezni a Városligetben. A program leginkább ugyanaz volt
minden évben: térzene a Szent István téren, majd kivonulás a Városligetbe, három
órakor csárdás és nagy kóló az e célre elkerített helyen, népversenyek, az ipartes
tületi dalárda hangversenye, kerékpár-korzó és a végén nagy sorsjáték.
De térjünk vissza a vendéglők és a
szállodák világába! A napilapok
mindig idejében tájékoztatták a közön
séget, hogy hol, mikor és melyik
zenekar muzsikál.
Első helyen kell említenünk Dankó
Pistái, a szegedi nótafát, aki 1900 szep
temberében három estén át szórakoztatta
a Nemzeti Szálloda zsúfolásig megtelt
termének közönségét. Mindenki kíváncsi
volt a vályogvető cigányból egy-két év
alatt országos hírű zeneszerzővé lett
muzsikusra, akinek a dala „oly eredeti,
mint a forró must, mint amilyen hamisí
tatlan a patakvíz, olyan tüzű, mint a gyé
mánt, mely a sötétben is ragyog és káp
ráztat.” (Bácskai Hírlap, 1900. szept. 16.)
Dankó Pista 1890 óta járta az
Dankó Pista (1858-1903)
országot, méghozzá Pósa Lajos taná
csára nem zenekarral - mivel hegedűs
nek nem volt valami kiváló
hanem egy daltársulattal. Ezzel az együttessel
lépett fel Szabadkán is, az alábbi műsorral:

1. Hét országban nincs oly cimbalmos
-K arkísérettel énekelte: Török Béla
2. Bárányfelhő árnyéka fut a tájon (Papp Ferenc)
3. Göre Gábor nótája (Kertész József)
4. Most van a nap lemenőbe' (Papp Ferenc)
5. (Nagy népies egyveleg tánccal:)
Torockói templom tornya aranyos
Mikor még a bajszom csak egy csipet vót
Durbints sógor, talán lúd kend
Bújjék kendnek a bőrébe (Kertész József)
6. Eszem azt a kis kezedet (Papp Ferenc és Sáray Teréz)
7. Tengöri nóta (Kertész József)
8. Gyönyörű szép Tündérország (Papp Ferenc)
9. (Nagy népies egyveleg:)
Maros partján halászkunyhó
Bús a gólya, le van a tó csapóva
Szólt az Isten: „Kedves fiam, Noé... "
A tárkárryi lányok
Esik a hó, nincsen virág (Török Béla és Kertész József)
10. Eltörött a hegedűm (Kolozsváry Jenő)
11. Bakalevél (Papp Ferenc)
12. Addig érik a gyümölcs a fán
Ez a világ mi vóna (Kertész József és Török Béla)

Az Otthon kávéház

Természetesen minden nóta zenéjét Dankó Pista szerezte, többnyire Gárdonyi
és Pósa szövegére.
A következő év májusában négy egymás utáni napon ismét ehhez hasonló
élvezetben volt része az Otthon kávéház vendégeinek. Hogy később járt-e Dankó
akár egyszer is Szabadkán, nem tudom. A Bácskai Hírlap tudósítója 1902 júliu
sában közölt hírt „a legigazabb magyar dalköltőről”, akinek mindjobban elhatalma
sodott a tüdőbaja, s aki egyre sorvadozott csengődi kis szőlejében. Ö maga is érezte,
hogy nem sok van már hátra az életéből, hogy „pattognak, szakadoznak a húrok
hegedűjén”. Amikor egy kicsit jobban lett, hozzálátott, hogy a mintegy félezer
nótájából minél többet összegyűjtsön, megmentsen attól, hogy mások elherdálják,
ám ugyanazon év őszén minden addiginál súlyosabbra fordult az egészségi állapota.
Ekkor barátja, Pósa Lajos, a koszorús költő, országos mozgalmat indított, s felszólí
tott minden jóérzésű hazafit, hogy járuljanak hozzá anyagilag „a magyar muzsika
Petőfijének” megmentéséhez. Dankó Pista azonban a következő év tavaszán örökre
búcsút vett a hegedűjétől. Budapesten a Nyugati pályaudvar felé menet ötszáz
cigány hegedűjén sírt fel a Most van a nap lemenőben és az Eltörött a hegedűm.
Szegeden mintegy húszezer ember kísérte utolsó útjára, koporsója fölött Tömörkény
István és Pósa Lajos mondott búcsúbeszédet.
Dankó Pista meghalt, de nótái azóta is élnek. Egy darabig még az általa alakí
tott daltársulat is működött. 1903 nyarán két alkalommal léptek fel Szabadkán az
Otthon kávéházban, műsorukon a megboldogult szerzeményein kívül kuruc
dalok, hortobágyi és palóc nóták, cigány dalok, népdalok, kupiék és szalondarabok szerepeltek.
Szegeden 1912 óta egy fehér márványszobor őrzi a város nagy szülöttjének
emlékét. A szoboralap javára már 1903 októberében nagyszabású cigány hang
versenyt rendeztek, amelyen Szabadkát Hasi Kálmán 14 tagú zenekara képviselte
a következő műsorral:
1.
2.
3.
4.
5.

Most van a nap lemenőbe ’
Küldöm levelem Balog Mariskának
Darumadár, gyere velem
Piros rózsa tövéről fakad a bimbó
Nem jó mindig, minden este a fonóba eljárni

A közönségnek nagyon tetszett a muzsikusok fegyelmezett, színes játéka. A
ráadásként játszott Madárdal (Schreyer szerzeménye) még jobban tűzbe hozta a
hallgatóságot, s Hasiék újabb és újabb darabokkal voltak kénytelenek megköszönni
a viharos tapsokat. Az ujjongó közönség iránti hálából felcsendült még a
Kossuth-nóta, a Himnusz, majd a Rákóczi-induló.
Ekkortájt jelent meg Nádor Kálmán kiadásában Gaál Ferenc ötkötetes műve
Merengés Dankó Pista dalai fölött címmel, melyet a szerző a szabadkai pol
gármester felesége őnagyságának ajánlott.
Ugyancsak a Dankó-szobor javára rendeztek hangversenyt Újvidéken, egy
hónappal a szegedi után, amelyen Zombor, Pancsova, Újvidék, Palánka és

Szabadka képviseltette magát egy-egy cigánybandával. Az első díjat a szabadkai
Bodrics zenekara nyerte el.
A napilapok, mint már említettem, rendszeresen tájékoztatták az
olvasóközönséget, hogy melyik kávéházban, vendéglőben melyik zenekar ját
szik, de még inkább beszámoltak arról, ha valamelyik zenekar külföldre
szerződött és ott sikert ért el. 1901 márciusából való a hír, hogy Piros Józsi.
valamint a zenekar cimbalmosa meg gordonkása elbűvölte játékával a lip
cseieket. Hasonló hírek érkeztek Odesszából is, ahol az orosz arisztokráciát
szórakoztatta Bodrics Józsi és bandája.

Piros Józsi és zenekara
A Bácskai Hírlap 1902. nov. 30-i száma örömhírt közöl: két cigányzenészt
aranyéremmel tüntetett ki az angol király, az egyik Pege Károly szabadkai
prímás, a másik pedig Török Pista cimbalmos. Pege a bandájával részt vett az
angol koronázási ünnepségen, több ízben is játszott a királyi család előtt, s nyil
ván jól csinálta, amiről a jutalom tanúskodik. Az újság állítása szerint Pege
szabadkai - ha netalán mégsem az lenne, attól még büszkék lehetünk rá.
A jobb cigányzenekarok állandóan mozgásban voltak: egyik nap az egyik,
másik nap a másik vendéglőben szórakoztatták az embereket. Dankó Pista társu
latán kívül számos együttes és szólista vendégszerepeit Szabadkán. A
vendéglősök ily módon is próbálták magukhoz csalogatni a vendégeket. 1901
márciusában három napon át hegedült az Otthon kávéházban Rácz Pali harminchatodik fia, Rácz Laci, a „cigánykirály”. Ezt a címet ugyan csak tíz évvel később
nyerte el, amikor egy alkalommal száznál is több nótát húzott el egyvégtében. Ez

idő tájt „szerényen” csak „az öt világrész legjelesebb naturalistájáénak titulálta
magát, amit a névjegykártyájára is rányomatott. Érdekes ember lehetett.
Gyönyörűen játszott fekete színű hegedűjén, sőt a főváros többi prímását is mes
terien kifigurázta. A saját bandájában szigorú fegyelmet tartott, s amikor sikerült
elérnie, hogy a közönség szótlanul hallgassa őt. olyankor „a lelkét is beleöntötte a
hegedűjébe”. Az édesapja kalandos életű, híres prímás volt, akinek három
házasságából harminchat gyermeke született. Közülük Laci volt az utolsó, ám tehet
ség dolgában mégis az első. 1909 áprilisában az elsőszülött Rácz gyerek, ifj. Rácz
Pali is megfordult Szabadkán. Minden este a Nemzetikávéházban húzta aszívhez
szóló melódiákat. A Bácskai Napló szerint akkortájt ő voltMagyarország első
számú prímása.
Lányi Géza sem volt akárki a szak
mában: cimbalmon játszott és nótákat
szerzett. Ki ne ismerné a Pósa Lajos
szövegére komponált Haragszik a
pusztabíró kezdetű dalát? És ez csak
egy a sok közül! Úgy hívták, hogy „a
Blaháné cimbalmosa”, mert „a nemzet
csalogánya” sokszor és szívesen éne
kelt a cimbalma mellett. Szabadkán
1902. július 4-én az Otthonban lépett
fel énekestársulatával és Salzer Róberttel,
a Vígszínház tárogatósával. Egy koro
na belépődíj ellenében bárki meghall
gathatta az akkor ötvenharmadik életé
ben járó cimbalomművészt.
Rácz Guszti ugyancsak az Otthon
ban muzsikált Pécsről hozott bandájá
val 1903. március 19-én.
Harminchatodik Rácz Pali
Július 3-án ismét egy világjáró cim
(1867-1940)
balmost látott vendégül az Otthon
kávéház, akinek a neve: Lendvai Antal.
A Nemzeti kávéházba pedig egy bizonyos Schreyer nevű hegedűművész
érkezett októberben, akit „a flageolet mesteredként már régebbről ismertek a
szabadkaiak. Mellette fellépett még a csongrádi népi zenekar cimbalmosa, aki,
érdekes módon, xilofonon kísérte a hegedűst.
Az 1905. év egyik legnagyobb szenzációja volt, hogy augusztusban három
estén át a Nemzeti Szálló kerthelyiségében muzsikált bandájával Rigó Jancsi, aki
nem annyira játékával tett szert világhírre, hanem azzal, hogy egy valódi herceg
nőt vett el feleségül. A Bácsország c. hetilap a következő felhívással harangozta
be a nem mindennapi eseményt:

„Édes közönség! - mondjátok, meghallgatjátok Rigó Jancsit? Kiváncsiak
vagytok-e rá, hogy milyen a kitartott - férfi? Elviszitek-e a nagy lányaitokat,
hogy nézzék a Ward Klára karmazsinpiros ajkai csókolta barna cigányt? Izgat
benneteket, hátha a szépséges hercegnő hálószobájának parfümös szagát
megérzitek Rigó Jancsi fekete frakkján? Ebből nem kaptok semmit, hanem látni
fogtok egy szerencsés embert. Egy fickót, aki arra született, hogy estétől reggelig
kávéházban muzsikáljon és tányérozzon - viszont nappal aludjon. S aki ehelyett
olyan kényelmes és nagyúri módba jutott - a saját érdemén kívül hogy nappal
fácánt ehetett és tokaji bort ihatott s emellett éjjel egy világszép női bestia karjai
között pihentethette nagyúri fekete fejét. Láttok egy bácsit, aki az ő cincogó
hegedűjével olyan nőt muzsikált magának, amilyenről nem is álmodhatott, és
gondoljátok meg, hogy Reviczky Gyula hatalmasan zúgó lantja nem tudott meg
hódítani egy közönséges leányt. - Gondoljátok ezt meg - kedves közönség - , és
ne legyetek kiváncsiak Rigó Jancsi hegedűjének hangjára.” (1905. VIII. 13.)
Sajnos, nincs róla adat, hogy hányán voltak, akik ezek után sem tudtak
ellenállni a kísértésnek, az ördög csábításának.
Fél Európa kedvelt prímása volt Kóczé Antal, aki 1906 augusztusában már
nem is első ízben vendégszerepeit Szabadkán. A Nemzeti Szálló közönsége
bámulva hallgatta a fővárosiak kedvencének káprázatos játékát.
A Rigó Jancsiéhoz hasonló kalandba egy szabadkai cigányzenész is beleke
veredett, amiről a lapok nagy részletességgel beszámoltak. Történt pedig, hogy
még valamikor 1901-ben - esett már róla szó - Piros Józsi zenekara néhány hetet
Lipcsében töltött, s estéről estére a Pálma kertben muzsikált. A hallgatóság el volt
tőlük ragadtatva, kiváltképp „egy szőke fürtű, piros képű kis szász leány”, aki
sehogy sem bírta levenni a szemét Bodrics Miskáról, a banda másodprímásáról.
Az lett a nóta vége, hogy ők ketten attól kezdve egymástól elválaszthatatlanok
lettek. Jókora botrány kerekedhetett az ügyből, de erről az újságok hallgatnak.
Ki-ki próbálja meg elképzelni. Mint ahogy az is könnyen elgondolható, hogy a
szerelem, bármilyen nagy volt is, fél évig sem tartott. Akkor a szép fiatalasszony
itt, Szabadkán megmérgezte magát. A méreg, szerencsére, nem volt túl erős, így
az asszonyka életben maradt. További sorsáról ismét csak hallgatnak a megsár
gult újságlapok.
Annál több nyomdafesték fogyott el Fráter Loránd (1872-1930) szabadkai
fellépésével kapcsolatban, amelyre 1906. január 20-án került sor. Már előre piros
betűs ünnepnek nyilvánították a napot, amikor majd megjelenik Szabadkán „a
magyar dalköltészet fejedelme”, aki mellesleg huszárkapitány volt.
Ezen a feledhetetlen szombat estén a Kaszinó pompás épületében megjelen
tek a város legszebb, legelőkelőbb hölgyei, a köz- és társadalmi élet vezérei és
kitűnőségei, „a művelt társadalom” legjelentősebb tagjai, hogy rajongásukat kife
jezzék „a nótás kapitány” és társulata iránt. A művészestély valóságos bácskai
mulatsággá fejlődött. Hatalmas tűz gyulladt ki a jelenlevők lelkében, amit csak
több száz üveg pezsgővel lehetett némiképp eloltani. Oltogatták is buzgón,

egészen másnap estig, vagyis amíg a
Kaszinó pezsgőkészlete teljesen ki
nem merült.
Még ugyanabban az évben,
december elején, újra megjelent a
Kaszinóban Fráter Loránd. Ezúttal
egy énekesnőt is hozott magával:
Komlóssy Emmát, a Népszínház pri
madonnáját. Kell-e mondanom, hogy
a siker ezúttal sem maradt el? Újabb
egy év elteltével a Kaszinó díszterme
megint csak a „nótás kapitány”
szerzeményeitől volt hangos. Azon az
estén Paulay Erzsiké és Tamay Alajos
is fellépett. „A magas nívón álló
hangverseny után sikerült buffet
volt.” (Függetlenség, 1907. XI. 26.)
A Tele van a város akácfavirág
gal... s még Isten tudja, hány nóta
Fráter Loránd (1872-1930)
megálmodója hallatlan népszerűségnek
örvendett az egész országban, Dankó Pistához hasonlóan az ő életét is meg
filmesítették. A sajtó minden lépését követte, s így rajongói azt is megtudhatták,
hogy Fráter Loránd 1908-ban feleségül vette Plósz Lenkét, a nyugalmazott
igazságügyi miniszter leányát.
A Nemzeti kávéházban sok muzsikus megfordult. Valószínűleg megdöbben
tette a közönséget, amikor 1900 novemberében a Vakok Gyámolító Országos
Egyesületének Zenekara jelent meg a pódiumon. Berkes Magyar egyvelegje,
Bihari Keringője és egyéb művek mellett egy zsidó ima, a Kol Nidrei is elhang
zott előadásukban.
Érdekes, hogy a szebbik nem tagjai is alakítottak zenekart, de sajnos, sem a
programjuk, sem az, hogy honnan jöttek, nem derül ki a hirdetéseikből. Többször
is fölbukkantak, mindannyiszor a névtelenség leplébe burkolózva. 1902-ben női
zenekar játszott előbb a Nemzeti Szálloda, majd Kecskés Antal nyári helyi
ségében, 1908 augusztusában Domszki Antal sörcsarnokában, két évvel később
pedig a Spitzer-féle vendéglőben, a Batthyány utcában.
Szabadkán a század elején több mint kétszáz mulatóhely, vendéglő, kocsma
és italkimérő működött, nem csoda hát, hogy a zenészek keresettek voltak. 1905ben a Szemmáry-vendéglőben pl. a hét majd mindegyik napján szólt a zene: hét
főn Hasi Kálmán, szerdán meg pénteken Mezey Béla, csütörtökön Bodrics
Miska, vasárnap pedig hol az egyikük, hol a másikuk bandája muzsikált.
A nem magyar ajkú polgárok is megtalálták a szórakozásukat. A ha
gyományos nyári nagy népünnepélyről már szóltunk; 1906 januárjában a lapok

elsőrendű tamburazenekar szerepléséről írnak. Domszky Antal vendéglőjében,
amely a színházzal szemben állt, lépett föl a társulat. Néhány hónappal később
Spitzer Ignác csalogatja vendégeit a kitűnő italok és a pontos kiszolgálás mellett
tamburazenével, amelyet Csengő Jani zenekara szolgáltat. 1907 nyarán mega
lakult egy bunyevác ifjúsági zenekar, amely június 22-én mutatta be háromheti
munkájának eredményét, a bunyevácság legnagyobb örömére. Elragadtatással ír
a Neven a Szent Rókus Katolikus Körnek (Katolički Krug Sv. Roke) 1911.
február 19-én a Pest Szálló termeiben megtartott báljáról. Több mint ezren jelen
tek meg, hogy gyönyörködhessenek a kiváló tamburás, Josip Mlinko és Lira nevű
együttese muzsikálásában és éneklésében. A viharos tapsokból Mlinko kisfia,
Pajica is kivette a részét, akiben a jelenlevők máris az apa méltó utódját vélték
felismerni. Hasonlóképp vígan szólt a tambura augusztus 20-án a Szent Rókus
Katolikus Kör által rendezett nyári mulatságon, amely a sikert illetően minden
várakozást felülmúlt. November 5-én a Katolikus Legényegylet termeiben mula
tott a bunyevác fiatalság, feltehetően ezúttal is tamburaszó mellett.
Az imént említett Joca Mlinkóról a következő adatokat érdemes megjegyezni:
1874. október 1-jén született Szabadkán. A bunyevácok Mimikának becézték.
Hegedülni tanult, fiatalon Belgrádba ment és az ottani katonazenekarban képezte
magát tovább. Ezután Moholra került, s vezetője lett a pravoszláv templom
kórusának, majd Lira néven megalakított egy énekes-tamburás együttest, amelylyel többször megfordult külföldön s mindenütt népszerűsítette a bunyevác és
egyéb délszláv népek dalait és táncait. Kólóin kívül nagy népszerűségnek örvend
még ma is a P red pendžerom procvetaruža kezdetű szerzeménye. A tengerentúli
országokba került emigránsok körében sokáig az ő lemezfelvételei voltak a leg
keresettebbek. A Szerb Dalosegyesületek Szövetsége munkássága elismerésének
adott kifejezést, amikor 1914-ben írásos dicséretben részesítette.
Szabadka zenei életébe csupa nagybetűvel írta be a nevét Piros Józsi. Nagya
tádon született a negyvennyolcas forradalom évében, és már 18 évesen a saját zene
karában játszott Szigetvárott. Onnan került Szabadkára 1875-ben, és átvette az öreg
Fityi bácsi elárvult zenekarának vezetését. Itt azután alaposan próbára tették a
képességét!
De ő helytállt derekasan. Több napon át éjjel-nappal húzatták vele a nótát, a
talpalávalót, közben versenyt ivott a mulatozó nagyurakkal, és sohasem vallott
szégyent. József főhercegnek annyira megtetszett a játéka, hogy 1884 után több
ízben is meghívta magához a Margit-szigetre. 1890-ben pedig hónapokig
Amerikában vendégszerepeit. Mindig Szabadkát tartotta igazi otthonának. A fék
telen életmód azonban 1901-re már erősen kikezdte Bácsország legjobb
cigányprímásának az egészségét. Hogy minél hamarabb gyógyfürdőbe
mehessen, rajongói pénzgyűjtést indítottak számára. Az újságok napról napra
beszámoltak róla, hol tart az akció: másfél nap alatt 337 korona, majd 470
korona, 518 korona gyűlt össze, s már indulhatott is a súlyos beteg a Kárpátokba.
Októberre annyira felépült, hogy újra kézbe vehette a hegedűt, és muzsikált is:
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Azt mondják, hogy nemsokára
Eltörlik a várm egyét.
Ezredéves épületnek
Széjjel szedik a kövét, •.
H a szétszedik & nem is marad
BelAIe eg y szil,
D e m ég ezer' év múlva is
Lese m ég megyebál!
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Piros Józsi cigányprímás. Csillag Károly újságíró és Gaál Ferenc zeneszerző
közös művének címlapja

vasárnaponként a Bárányban, hétfőn, csütörtökön és szombaton az Otthonban,
kedden és pénteken a Pest Szállóban, szerdán Bártos éttermében, az Úri Kaszinó
épületében. Nem sok idő elteltével szakításra került sor közte és muzsikustársai
között, minek következtében átállt Bodrics Józsi bandájába, a régi zenekar
vezetését pedig Mezei Béla és Bodrics Miska vette át. A következő nyarat, még
egyszer, utoljára, a Margit-szigeten töltötte, de itthon már nem léphetett a nyil
vánosság elé. Egy darabig még próbázgatott a zenekarával, majd ágynak esett, s
ott kereste fel „József főherceg udvari zenész”-ét a halál 1902. december 1-jén,
este 7 órakor, életének 55. évében. A csúf, ködös idő ellenére ezrek és ezrek
kisérték ki utolsó útjára, s a Bajai úti temetőben helyezték örök nyugovóra
december 3-án, délután fél 4-kor. Sírtak a sírjánál a hegedűk, zokogott a fél város.
Aznap jelent meg a Bácskai Hírlapban az alábbi vers, amely nemcsak Piros
Józsira, hanem a világ sok más prímására is ráillik, akik arra tették fel az életüket,
hogy elöcsalogassák a bennünk felhalmozódott bánatot vagy örömet, s hogy
füstös kocsmákban tegyék tönkre egészségüket.
PIROS JÓ ZSI HALÁLÁRA
Talán a halálnak jött kedve a nótára,
Hogy elhívott téged szomorú lakába.
Te pedig elmentél, és a másvilágon
A holtak mulatnak legszebbik nótádon.
Ok húzatják mostan szomorúan, vígan,
Megmozdulnak ott lenn, élet kél a sírban,
A koporsókban is m ajd új élet támad
Ahol meghallják a te magyar nótádat.
Áztat a kesergőt, fájó érzés benne,
Mintha minden hangja egy hulló könny lenne.
Áztat a merengőt húzd el ott is szépen,
Fülemile dala erdők sötétében;
Hátha áthallik m ajd ide az a nóta,
S ráismerünk arra az ismert vonóra,
S azt hisszük egy percre, hogy még itt vagy nálunk,
S még egy vigadásra ide hozzánk várunk.
Várunk, amíg eljössz nótád rezgésével.
Eltörött hegedűd minden keservével.
Itt akár pontot is tehetnék a fejezet végére, de nem teszek, mert valami még
ide kívánkozik. A teljesség érdekében ugyanis nem hallgathatok azokról a ren
dezvényekről, amelyek határesetet képeznek a könnyű és egyéb műfajok között.
Hol számoljak be pl. arról az operaestélyről, amelyet a Piros Józsitól elszakadt
zenekar tartott az Otthonban 1902 szeptemberében? A műsoron a következő
művek szerepeltek:

Rossini:
Erkel:
G ounod:
Rossini:
Bellini:
Suppé:
Erdélyi Náci:
Gounod:
Verdi:

A sevillai borbély, nyitány
Bánk bán (részlet? egyveleg?)
Faust
Teli Vilmos
Az alvajáró
Költő és paraszt
(Nóta) egyveleg
Rómeó és Júlia
Miserere a Trubadúrból

Azután itt vannak a már említett bálák és táncmulatságok. Nem ritkán komoly
zeneszámok meg szavalatok vezették be őket. Nyaranként a szervezők mindig
igyekeztek minél tarkább, minél színesebb műsorral kedveskedni a közönségnek.
Pl. 1903 júliusában a pokoli hőség ellenére estéről estére megtelt az Otthon
kávéház tágas helyisége, hogy élvezhesse a Figaro Színpad néven vendégszerep
lő társulatot, amely állt egy férfi-, valamint három nőénekesből, egy imitátomőből, egy komikusból és egy karmesterből. Műsorukon jobbára magyar nóták
és kupiék szerepeltek. Más alkalommal táncosnő, éneklő kutya vagy valami
hasonló látványosság várta a nagyérdemű közönséget.
Az összes ilyenfajta rendezvény felsorolása túl fárasztó lenne és talán
felesleges is. Némelyekkel még úgyis találkozni fogunk a későbbi fejezetekben.

THALIA TEMPLOMÁBAN
A szabadkai színház történetét megírták előttem már mások, nálamnál avatottabb szakemberek, én mégsem kerülhetem meg ezt a témát, mert ennek az
épületnek a falai között idényben szinte állandóan szólt a zene, ide ezrek jártak
szórakozni, művelődni, s a színház volt az a hely, ahol az előbbi fejezetben fel
soroltaknál mindenképpen képzettebb muzsikusok - zenészek és énekesek fáradoztak egy nívósabb, összetettebb műfajjal kielégíteni a város és környéke
lakosainak zenei igényeit. Az itt feldolgozott évek (1900-1914) alatt több mint
kétezer előadás zajlott le, többségük zenés darab. Fölösleges lenne mindegyikkel
külön-külön foglalkozni. A hatalmas anyag feldolgozása közben igyekeztem a
figyelmet a zenére irányítani, és felkutatni, hogy kik, mit, mikor és hogyan
muzsikáltak a szabadkai színházban. A produkciók milyenségének megál
lapítására természetesen semmiféle tárgyilagos mérőeszközzel nem ren
delkezem: be kell érnünk a korabeli kritikusok és a közönség véleményével.

A Városi Színház és a Pest Szálló hatoszlopos épülete mögött jobbra a Kaszinó
díszes homlokzata látható
Mint említettem, csakis azokkal a színdarabokkal foglalkozom, amelyek
valamilyen kapcsolatban állnak a zenével. Képtelenség éles határt vonni az egyes
műfajok között, olykor a műsorfüzetek - s nyilván maguk a szerzők - is elbi
zonytalanodtak, amikor azt kellett kimondani egy műről, hogy az valójában mi

is: opera, operett, daljáték, zenés vagy énekes vígjáték, esetleg énekes vagy zenés
bohózat? Én sem vállalkoztam a döntőbíró szerepére, sőt, be kell vallanom, hogy
egyes darabokról azt sem sikerült kiderítenem, hogy egyáltalán írt-e hozzájuk
zenét valaki. Persze jobbára olyan művekről van szó, amelyek nyilván nem ok
nélkül maradtak ki az újabb zenei lexikonokból, szakkönyvekből.
A század első évtizedeiben Szabadkának nem volt állandó színtársulata. A
színház irányítását mindig egy igazgatóra bízták, akit a kiírt pályázat alapján több
évre választottak meg, s aki aztán szervezett egy truppot, amellyel egy
meghatározott színikerületben járta a kijelölt városokat, néhol több, máshol
kevesebb időt töltve. Mivel Szabadkának volt kőszínháza, úgy intézték, hogy ide
a téli hónapokban érkezzenek. Itt is tartózkodtak mindig a legtovább. Az
1900/1901-es évad október 27-étől március 29-éig tartott, a következő évad
november 2-ától március 23-áig, ám az 1904/5-ös szezon csak december 1-jén
kezdődött és május 8-án zárult. Az 1905/6-os évadban kereken 190 előadást
láthattak a szabadkaiak, s azok a következőképpen oszlottak meg: 17 drámai
színmű (31-szer), 21 vígjáték (40-szer), 18 népszínmű (24-szer) és 25 operett
(95-ször). összesen tehát 81 darab szerepelt műsoron, melyek közül 16 abban az
évben először. Mai fogalmaink szerint szinte hihetetlen teljesítmény! És ez egyál
talán nem volt egy rendkívüli esztendő.
A következő évadról készült kimutatás szerint 1906/7-ben 20 „prózai darab”,
30 vígjáték, 11 népszínmű, 18 operett és 3 opera (9 előadásban) alkotta a reper
toárt. Összesen 82 darabnak tapsolhatott a közönség, melyek közül 36 volt új. Az
1908/9-es színházi évadra 26 bemutató előadás jutott az egész évi 185-ből. És így
tovább... Ha csak az operák, operettek és népszínművek számát vesszük alapul,
akkor is szembetűnő a zenés darabok túlsúlya, de az sem kétséges, hogy a
vígjátékok legtöbbjét is dalbetétekkel és táncszámokkal tarkítva játszották.
A század első másfél évtizedében a szabadkai színházat összesen négy igaz
gató bérelte: Pesti Ihász Lajos, dr. Farkas Ferenc, Krémer Sándor és Nádassy
József. A repertoárpolitika elsősorban az ő elképzeléseiket tükrözte, s így szinte
magától kínálkozik az évek igazgatók szerinti csoportosítása.

1900-1905
A XX. század előestéjén, vagyis 1899 utolsó napján délután a szabadkai szín
padon egy operett, A gésák (szerzője S. Jones), este pedig egy énekes bohózat,
Egy magyar huszár káplár Décsben ment. Január 1-jén délután A betyár kendője
c. népszínmű, este pedig az Aranykakas c. vígjáték (más meghatározás szerint
énekes bohózat) került színre. Mindezt csak mint érdekességet közlöm, egyben
azt is illusztrálandó, hogy éveken át ilyen és ezekhez hasonló darabok képezték
színházunk műsorának java részét.

Az operettekkel és a népszínművekkel többet, az „egyéb” kategóriába sorol
ható zenés színpadi müvekkel kevesebbet szándékozom foglalkozni.
Leginkább „énekes bohózat” megjelöléssel látták el a következő darabokat:
Három pár cipő (1900/1-ben és 190I/2-ben adták). Tót legény Amerikában
(1900/1), A rezervista (1900/1). A primadonna (1900/1), A kolduló barát
(1900/1), Lotti ezredesei (1901/2 és 1902/3), Nőemancipáció (1903/4) stb.
Az Egy magyar huszárkáplár Bécsben (1900/1, 1901/2 és 1904/5) olykor
énekes életképként lett hirdetve. Énekes vígjáték volt pl. az Asszonyok a
kaszárnyában (1899/1900) és a Kis mama (1900/1), az Uriel Acosta (1901/2)
pedig énekes színműként ment. A Gvadányi József nyomán írt Peleskei nótárius
(1903/4 és 1904/5) zenés bohózatként futott Them Károly muzsikájával, többek
között az azóta is kedvelt Ezt a kerek erdőt járom én kezdetű dallal. Kákosi és
Szabados darabja, A bolond, hol operett, hol pedig poétikus daljáték megjelölés
alatt szerepelt (1902/3).
Verő Györgyöt a zenetörténet az első külföldön is szép sikert aratott magyar
operettszerzőként tartja számon. A bajusz (1902/3) és a Menyecskék (1903/4) c.
darabjaira inkább ráillik a daljáték vagy az énekes vígjáték elnevezés, mint hogy
operettnek hívjuk őket.
Miben különbözik a daljáték az operettől? Ez felfogás dolga, s a kérdés telje
sen megválaszolhatatlan egy olyan színdarab esetében, amelyet csak hírből
ismerünk, s amelyet a plakátok annak idején így is, úgy is hirdettek. Jó példa erre
Garai Á. Mór Udvari kaland című darabja, amely 1904 januárjában került bemu
tatásra. Szerzője azon ritka emberek közé tartozik, akiknek háromféle vezeték
nevük is volt: hol Geigemek, hol Györgynek, hol pedig Garainak írta a nevét. Vak
volt ugyan, de szegény egyáltalán nem, mert jókora földbirtokkal rendelkezett.
Ez a jómódú szabadkai foldesúr szorgalmasan komponálgatott, és többször is
ostrom alá vette a színpadot, nem éppen meggyőző sikerrel. Még talán az Udvari
kaland hozott számára legnagyobb elismerést; főleg a külföldi bemutatókról
érkeztek elismerő kritikák. A szabadkai sajtóvélemények, bizony, eléggé
kíméletlenek - de hát senki sem próféta a saját hazájában. íme, hogyan ír a
Szabadka és Vidéke vitriolba mártott tollú kritikusa: „...A librettót Rátkai
Sándor, egy jó komikus színész írta. A melódiákat - úgy tudom - részben Garai
Mór (...) komponálta, hangszerelték pedig mások. A librettó egy üres és elég
pikáns ízű kalandon fordul meg, melynek hősei egy léha király, meg egy mol
nárlegény. Végtelen sovány mese. Mikor a zenét hallom, nyomról nyomra reminiscenciákra akadok vagy a dallam, vagy az ütemberendezés dolgában. Jellemző
még a zenére a feltűnéshajhászat, mely sokszor fülhasongató zajban, még inkább
a zeneileg értéktelen énekbefejezésekben trillákban nyilvánul, melyek tapsokra
számítanak, kínosak és nagyon fárasztók. Nem kerülték el, továbbá, figyelmemet
a mi édes magyar nyelvünk kórjai sem, midőn ennek a közönséges muzsikának a
kedvéért szerzőnk a szavak hangsúlyát és a szótagok időmértékét egyszerűen
semmibe vette. ( ...) Hogy aztán micsoda hecc volt a szerző dirigálása, azt csak

az tudja elképzelni, aki képes elgondolni, mit tesz az, amikor a kar dirigálja a
karmestert.” (1904. január 31.)
Az biztos, hogy Offenbach, Suppé és a többi halhatatlan szerző után nem könynyű sikeres operettet írni, márpedig a szabadkai közönség az ő muzsikájukhoz
volt szokva. Ennek ellenére sok szép elismerésben részesült ifj. Bokor József
(1861-1911), aki ugyan Kolozsvárott született, de egy ideig Szabadkán élt, és
éppen itt komponálta legismertebb művét, A kis alamuszi c. operettet. 1900-ban
Torossy Katica, a színház akkori szubrettje, több ízben is szép sikert aratott a
főszerep alakításával a mulattató meséjű és fülbemászó zenéjű darabban. Bokor
Napfogyatkozás c. operettjét 1901. március 12-én mutatták be. A Bácskai Hírlap
tudósítója szerint
ennél nagyobb bolondság még magyar színpadon nem
kísértett”. Az angol mintára készült, táncokkal tarkított, csupán látványosságnak
szánt operettből a kritikusok hiányolták az eredeti zenei ötleteket. A színészek
- főként Szőgyi Gina és Torossy Katica - kitettek magukért, de a darab a későbbi
évadokban már egyszer sem bukkant fel újra.
A magyar operettirodalom első mesterei Konti József, Verő György, Czobor
Károly és Barna Izsó voltak. Pesti Ihász társulata szinte állandóan repertoárján
tartotta az akkor még igen nagyra becsült mesterek legfelkapottabb darabjait.
Konti művei közül a következők voltak megtekinthetők: A suhanc (1900), Az
eleven ördög (1900/1 és 1902/3) és a Királyfogás (1901/2), Verőtől - aki korábban
egy ideig Szabadkán működött - a Szultán (1900/1, 1903/4, 1904/5) és A bajusz
(1902/3, 1903/4), Czobortól a Hajdúk hadnagya (1903/4, 1904/5), Barnától
pedig a Casanova (1902/3, 1903/4). Ugyancsak nagy népszerűségnek örvendett
a magyar operettek közül Ferenczy A kis szökevény (1900/1, 1901/2, 1902/3),
Kövessy Szulamith (1900/1, 1902/2, 1904/5) és a Vigécek (1904/5) c. műve,
valamint Máder Rezső két darabja: a Kadét kisasszony (1900/1) és a Huszárvér,
amelynek bemutatója 1905. február 11-én volt. Fehér Jenő csantavéri patikusnak
az operettje, a Katalin, évről évre állandóan műsoron szerepelt.
1899 és 1901 között a színházi zenekart Várady Aladár vezette. A színház
karnagyairól a későbbiekben még lesz szó, most róla csak annyit, hogy ő is meg
próbálkozott az operettírással. Egyfelvonásosának a Léghajó a zárda udvarán
címet adta s annak bemutatójával búcsúzott Szabadkától az 1900/1-es évad utol
só napján. Egy évvel korábban paródiát írt Kövessy imént említett operettjére
II. Szulamith, a szalámi gyáros leánya címen. Az énekes, parodisztikus bohózat
bemutatójára 1900. február 14-én került sor Lomniczynéval és Ferenczyvel a
főszerepben. A kritika főleg a szövegkönyvet kifogásolta, amit egyes források
szerint maga Várady írt. A zenét a Szabadka és Vidéke kritikusa szépnek és könynyednek ítélte, amely határozott tehetségre vall, a librettót azonban átdolgozásra
és megrövidítésre ajánlotta.
De most már lássuk az igazán nagy operettek jegyzékét!
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Zeller:
Sullivan:
Adolf
Ziehrer:
Huszka:
Lehár:
Eysler:
Herblay:
Kacsóh:
Kercker:

Bocaccio (1900/1, 1902/2)
Fatinitza (1903/4)
A koldusdiák (1900, 1901/2, 1902/3, 1903/4)
A boszorkányvár (1900)
Gasparone (1902/3)
A viceadmirális (bemutató 1902. november 15-én, 1903/4)
Szegény Jonathan (1902/3, 1903/4)
A corneville-i harangok (1900/1, 1901/2, 1903/4)
Rip van Winkle (1903/4, 1904/5)
A baba (]900, 1900/1)
Az üdvöske (1900/1)
Nap és H old (1900, 1900/1, 190112)
Nebántsvirág (bemutató 1901. február 13., 1901/2, 1902/3, 1903/4)
Lili (1903/4, 1904/5)
A cigánybáró (1900, 1901/2, 1902/3, 1903/4, 1904/5)
Denevér (1901/2, 1902/3, 1903/4)
Tavasz (bemutató 1903. XII. 12., 1904/5)
A gésák (1900, 1900/1, 1901/2, 1902/3)
A görög rabszolga (1900/1)
San Toy (bemutató 1902. XI. 4., 1902/3)
A madarász (1900, 1901/2, 1902/3)
A bányamester (1902/3, 1903/4)
Mikádó (1900/1)
Szerelmi varázsital (1900/1)
Svihákok (bemutató 1901. XI. 20., 1902/3)
Bob herceg (bemutató 1903. febr., 1903/4, 1904/5)
A ranyvirág (1904/5)
A drótos tót (bemutató 1903. XI. 21., 1904/5)
A vándorlegény (bemutató 1904. II. 16., 1904/5)
Fecskefészek (bemutató 1905. I. 14.)
János vitéz (bemutató 1905. III. 4 .)
New York szépe (1900/1, 1901/2, 1902/3, 1904/5)

(A bemutatók dátumát csak olyankor tüntettem fel, amikor biztos voltam a
dologban, az évszámok pedig azokat a színházi idényeket jelölik, amelyekben
találkoztam az illető operett címével, ami egyáltalán nem zárja ki annak
lehetőségét, hogy egyes darabok máskor is előadásra kerültek.)
Elsősorban Blaha Lujzának köszönhető, hogy a századforduló táján hallat
lanul nagy népszerűségnek örvendett a népszínmű, melyre a komoly kritika
mindig is kissé lenézően tekintett. Pedig a népszínműnek fontos történelmi
küldetése volt: a nemzeti öntudatra ébredést volt hivatott szolgálni és azt kíván
ta ébren tartani, elsősorban a legszélesebb néprétegek körében. Mint minden

műfajnak, így a népszínműnek is voltak tehetséges és kevésbé ügyes művelői. A
legjobb alkotásokkal gyakran találkozhatott Szabadka közönsége. A műfaj ma
gyarországi atyjának Szigligeti Edét tartják, akinek a következő darabjait játszot
ták: A cigány (1900/1, 1902/3, 1903/4, 1904/5), amelyhez a zenét Doppler
Károly állította össze; a Liliomfi (1900/1); a Két pisztoly (1900/1) Erkel Ferenc
zenéjével; A szökött katona (1901/2, 1902/3), amelyben a következő dalok is
felcsendültek: Csereborgár, sárga cserebogár..., Ne menj, rózsám, a tarlóra...,
Szeretnék szántani..., valamint A csikós (1903/4), az olyan népszerű nótákkal,
mint amilyen a Beszegődtem Tornácára bojtárnak..., Ezt a kerek erdőt járom
é n ..., Magasan repül a daru... stb., ami mind-mind Szerdahelyi József keze
munkáját dicséri. A Violát (1900) Szigeti József írta és Bognár Ignác látta el
szívhez szóló nótákkal; A csókon szerzett vőlegény (1903/4, 1904/5) is Szigeti
alkotása, de a zeneszámokat Serly Lajos válogatta és komponálta. Tóth Ede
darabja, A falu rossza állandó repertoárdarab volt, ami nem is csoda, hiszen Erkel
Gyula olyan gyönyörű nótákat tett bele, mint: A Csap utcán..., Csak egy szép
lány van a világon..., Ez az én szeretőm.... Fogadásom tiltja szeretni...
Csepreghy Ferenc népszínművei ugyancsak biztos sikert jelentettek: A sárga
csikó hoz Erkel Elek állította össze a zenét, s így tett szert országos népszerűség
re a Be futta az utat a hó.... Bujdos ik a kedves rózsám valahol..., Csárdás kis
kalapot veszek... meg a Nincsen annyi tenger csillag az égen... kezdetű dal.
Csepreghy másik remeke, A piros bugyelláris (1902/3, 1904/5) nem kis részben
köszönheti hírnevét Erkel Gyulának, aki többek között a következő nótákat is
beleillesztette: De szeretnék rámás csizmát viselni..., Fekete szem éjszakája...,
Piros, piros, piros.... Rózsabokorban jöttem a világra... Géczy István 1900-ban írta
az Amit az erdő mesél c. népszínművét. A budapesti bemutató után alig pár héttel
már Szabadkán is játszották, feltehetően Mocsáry Imre muzsikájával (1900/1).
Géczy teljesen feledésbe merült színdarabja, Az elhantolt gyűlölet, nem sokáig
ment az 190l/2-es évadban, de annál több sikerben volt része Az ördög mátkájának
(1900, 1901/2, 1903/4, 1904/5), ami elsősorban Dankó Pista és Lányi Géza nótái
nak köszönhető, mint pl.: Bíró uram, bíró uram..., Haragszik a pusztabíró... stb. A
gyimesi vadvirág c. Géczy-népszínmű ugyancsak sokat köszönhet Dankó és mások
nótáinak: Egy cica, két cica..., Hamis a rózsám..., Süt a mam a... stb.
A műfaj klasszikusai közé sorolható még Abonyi Lajos, akinek A betyár
kendője c. művéhez Nikolics Sándor válogatta a nótákat, többek között A virág
nak megtiltani nem lehet..., A Csap utcán... s a Pántlikás kalapom... kezdetűt
(1900, 1902/3, 1904/5).
A szép Darinka nemcsak azért üt el műfajtársaitól, mert szláv témájú, hanem
mert egy hölgy, egy színésznő írta: Klámé Angyal Ilka (1900, 1900/1). A tót
leány (1901/2) ugyancsak szlávos ízeivel igyekezett felfrissíteni a különben elég
szűk határok között szorongó műfajt; nem is eredménytelenül. Almási Boldog
Tihamér darabjához Serly Lajos komponálta a nótákat. Az Éjjel az erdőn c. nép
színműben Rákosi Jenő szövege mellett Szentirmay Elemér nótái szólnak
(1900/1).

A termékenyebb népszínműírók közé tartozik ifj. Bokor József, akinek a
nevével találkoztunk már az operettek felsorolásánál, s mivel munkásságának
egy része Szabadkához kötödik, illő, hogy müveivel kiemelt helyen foglalkoz
zunk. A legnagyobb sikert hozta szerzőjének a száz arannyal jutalmazott
Kurucfurfang c. mű, amelyhez a kuruc dalokat Káldy Gyula válogatta össze. A
darab szabadkai bemutatója 1900. január 27-én volt, s attól kezdve jó sokáig le
sem került a műsorról. Bokor többi müvei közül kiemelkedik a Télen, amit saját
maga látott el zenével, és a Mária bátyja (1902/3, 1904/5).
Bérezik Árpád sikerműve, Az igmándi kispap, az 1901/2-es idényben ment,
Follinusz Aurél Náni]a pedig 1903/4-ben. Gárdonyi Géza legnagyobb színpadi si
kerét A borral aratta, melyet a budapesti Nemzeti Színház 1901 márciusában muta
tott be. Ugyanazon év őszén, pontosabban november 3-án, már a szabadkaiak is
láthatták-hallhatták e remekművet, mely aztán jó ideig műsoron szerepelt.
Ki nem ismerné az Azért csillag, hogy ragyogjon... kezdetű dalt? Herczenberger Istvánnak köszönhető, hogy több hasonlóan fülbemászó dallammal együtt
a Fehér Klári c. népszínműbe került, melyet egy dunaföldvári ügyvéd, bizonyos
Rátkay László írt, s amelynek éveken át nagy sikere volt országszerte, így
Szabadkán is. Megérdemelte a száz aranyat, amivel megírása idején jutalmazták.
Ugyancsak egy ügyvéd, Vahot Imre tol la alól került ki a Huszárcsíny c. nép
színmű, amelyet nem ritkán zenés vígjátékként emlegettek, ami újabb példa arra,
hogy nem könnyű egy müvet műfajilag egyértelműen behatárolni. A Huszárcsíny
zenéjét Böhm Gusztáv állította össze, igen szerencsés kézzel, amit a következő
dalok igazolnak: Adj egy csókot, csattanóst.... Gyere be, rózsám, gyere be...,
Kossuth Lajos azt üzente... stb.
Ennyit az 1900 és 1905 között bemutatott zenés színdarabokról. De vajon kik
voltak e darabok előadói és egyáltalán, hogyan zajlottak le az akkori előadások?
Kérdezzük meg a korabeli újságokat!
1900. január 2-án a Cigánybáró címszerepét alakító Mihályi Ernő remek
tenorja és Sugár Aranka erős szopránja elragadtatta a hallgatóságot. Zsupánt a fi
ligrán Ferenczy Frigyes alakította, erre az estre elhízott sertéskereskedővé
maszkírozva magát. A többi szereplő is dicséretesen játszott, csupán az
„ütőverők” rontottak el ügyetlenkedésükkel egy számot. {Szabadka és Vidéke,
1900. január 6.) Két évvel később - 1902. február 13-án - ismét Mihályi énekelte
Barinkai szerepét, ezúttal már mint a színház vendégművésze, s a tudósító szerint
„játéka megizmosodott, hangja pedig még szebben cseng, mint valaha.
Gyönyörűség volt hallani csengő tenorját, mely a legmagasabb regiszterben oly
fényesen cseng, mint mikor mélyen énekel”. Mihályi a népszínművekben is
mindig vezető szerepet kapott. 1900. január 7-én A szép Darinkában „csinos
bosnyák legény volt, különösen a régi szomorú időkre emlékeztető bús szerb
dalok éneklésével aratott zajos sikert” - írja ugyancsak a Szabadka és Vidéke. Öt
nappal később pedig Az ördög mátkájában láthatta őt a közönség, január 23-án A
suhanc c. operettben nyújtott pompás játékot, február 8-án pedig A remete csen

gettyűjében énekelte Sylvain szerepét „gyönyörűen és precízen”. A
boszorkányvár c. operett február 20-án, a Bácskai Hírlap tudósítója szerint
„olyan gyönyörű előadásban ment, hogy szinte a páholyfalak kezdtek tapsolni az
elragadtatástól”, s valamennyi kitűnő szereplő közül kivált Mihályi, „aki minden
operettben és majd minden népszínműben játszik, de így még nem volt disponálva”. Február 29-én, jutalomjátékul a Hoffmann meséi c. operát választotta. Egy
nappal korábban így írt a Bácskai Hírlap: „Harmadik esztendeje körülbelül, hogy
Mihályi Ernő a társulat tenoristája. Minden nagyítás nélkül mondhatjuk, hogy ha
hang dolgában van is még a vidéken, vagy - az operát kivéve - a fővárosban olyan
tenorista, mint Mihályi Ernő, muzikalitás tekintetében egy se. (...) Ha hirtelen
karmesterre van szükség, Mihályi ott is megüli a helyét.” A következő szezonban
már nem találkozunk a nevével, de 1905-től ismét leszerződik a társulathoz.
Sugár Arankát már említettük az imént, kukkantsunk hát bele még néhány
róla írt kritikába. A szép Darinkában ő alakította a tűzről pattant magyar lányt,
akinek sikerült magát megszerettetnie a szép Milánnal. A Kurucfurfang január
27-i bemutatóján a kuruc menyecske alakításával nyerte el a közönség tetszését.
A Boszorkányvár február 20-i sikeres előadásán Sugár Aranka a Bácskai Hírlap
szerint „briliánsul énekelt” s ugyancsak ebből a lapból tudjuk meg, hogy egy
szeri fellépéséért ötven forintot kap. Február 29-én a Hoffmann meséiben a női
főszerepet „elragadóan” énekelte. A későbbi szezonokban már csak mint vendég
művésszel találkozunk vele a Katalin, a San Toy, a Denevér, a Mária bátyja és
más darabokban.
Torossy Katica szubrett egy évvel tovább maradt Szabadkán, mint az előb
biek. Ő is sok babért aratott a legkülönbözőbb zenés darabokban való fellépé
seivel. 1900. január 12-én Az ördög mátkájában „kitűnően vitte a főszerepet”, de
ugyanúgy jó volt a Suhancban, január 23-án. A kis alamuszi előadása kapcsán a
Bácskai Hírlap február 4-i számából több mindent megtudhatunk róla: „Torossy
Katica, társulatunk bájos szubrett énekesnőjének volt ma este jutalomjátéka. Zsúfolásig megtelt a színház. (...) Az új angol operetteknek Torossy a lelke. A
Gésák Mollyját, a Görög rabszolga Irisét, a Kis szökevény elragadó szobacicusát,
és még sok-sok szép szerepet kreált nálunk (az elmúlt három évadban); a mi szín
padunkon lett igazi operettszubretté, és hogy nem primadonna még, annak az az
oka, hogy hangja kicsiny.” A következő szezon egyik vígjátéka, a Három pár
cipő kapcsán, amelyben Katót Torossy alakította, a Szabadka és Vidéke újságíró
ja így lelkendezik: „Mennyi érzés van ennek a nőnek a szívében? S mily remekül
tud ennek kifejezést adni!” (1900. XI. 4.) November 24-én a Kadét kisasszony
címszerepében „kedvesen csicsergett, temperamentumos játékával és sikkes
énekeivel nagyban kiérdemelte közönségünk elismerő tetszését”. A Szabadka és
Vidékének ugyanez a száma foglalkozik a Baba c. operettel is, amely majdnem
üres terem előtt ment, de „Torossyt az ő kifogástalan jó kedélye és élénk tem
peramentuma” ezúttal sem hagyta cserben. December 27-én egy másik
operettben, a Szultánban tündökölt: „Roxelane, egy szeszélyes, nyugtalan vérű,

de alapjában jó érzésű francia leány vonzó szerepében szinte a pajzánságig víg
volt. Sőt, hangja is szokatlanul jól csengett”, állítja a Szabadka és Vidéke. 1901.
január 12-én mutatták be Szabadkán A kis mama c. vígjátékot. „Vajon Torossy
Brigittájánál lehet-e bájosabb kis mamát elképzelni?” - teszi fel a kérdést a
Szabadka és Vidéke. Ugyanebből a hetilapból tudjuk meg, hogy ő mentette meg
a Nebántsvirágot a bukástól, és mivel a Nőemancipációban is „ez a ritka tehet
ségű primadonna (!)” alakította a főszerepet, a siker nem maradhatott el. 1901.
március 28-án este „színpadra léptekor felhangzott a tapsvihar, a nézőtérről felnyújtott gyönyörű virágkosarak és csokrok, a színpadi égből alábocsátott nagy
babérkoszorú mind megannyi bizonyságai annak, hogy Torossy négyévi ittléte
alatt annyira megnyerte szeretetünket, hogy bizony nehezünkre fog esni a
jövőben nélkülözése”, vallja a Szabadka és Vidéke.
Egy ideig Gábos Nelly is tagja volt Pesti Ihász Lajos társulatának.
Jutalomjátéka alkalmából, 1900. február 7-én, a következőképpen mutatja be őt
a Bácskai Hírlap: „Másfél esztendő előtt otthagyta a fényes opera pazar szín
padát (...), mert egy hatalmas intendáns gróf kiüldözte onnan. (...) Szabadkán
lépett először operettszínpadra. Ismeretlen tájék volt neki ez a színpad, de nagy
szorgalommal, ambícióval küzdött, dolgozott, és lépésről lépésre haladva hódí
totta meg előbb az intelligens publikumot, aztán kollégáit.” Mint ahogy egy évvel
korábban a Nürnbergi babát, úgy ekkor is egy operát, a Villars dragonyosait
választotta jutalomjátékául, amelyben Friquet Rózsi szerepét énekelte.
Figyelemre méltó, amit a Szabadka és Vidékében olvashatunk az előadásról:
„Tavaly Mihályi jutalomjátéka volt a mai darab, és Sugár vitte benne Rozé
szerepét. Ma Gábosné. A figyelmes szemlélő észrevette a különbséget, és
észrevette az igazságot, hogy Sugáré főleg a népszínmű, Gábosé az opera és
operett. Hangja nem oly erős és csattogó, de kellemes és csengő; éneke erős
művészi iskolára vall, játéka pedig előkelő és nemes. (...) Művészetének ezen
igazi talaja tehát, fajánál fogva már magasabb - és ez a magyarázata annak, hogy
sokan nem értik, nem érthetik meg. - Ami a darab előadását illeti, Gábos és
Mihályi gyönyörűen és precízen előadott énekszámain kívül Torossy (Glorgette),
a mi jó szubrettünk és Ferenczy (Thibant) pompás komikusnak tűnt ki. Kis Pista
(Belamy) nem mert énekelni, mert nemigen tudta. (...) A karmester ügyes
erőlködése, Mihályi és Gábos zenei képzettsége és vezetése elfogadhatóvá és
néhol gyönyörűvé tették az összéneket is. - Az ideális fölfogású művésznőnek
pedig a sok taps, az az öt kedves virágkosár és koszorú fejezze ki mindnyájunk
elismerését és köszönetét!” (1900. II. 11.) A Bácskai Hírlap tudósítója ugyan
erről az estről így áradozott: „A mai előadáshoz hasonló szép előadás nem volt a
mi színpadunkon. ( ...) Várady karmester csodát művelt varázspálcájával. Az a
tizenöt és fél kórista, ugyanannyi muzsikus az orkeszterben bámulatos preci
zitással működött. Olyan gyönyörű finálé, mint ma a második felvonásban, nem
hangzott még tán a mi színházunkban.”

Mi sem természetesebb, mint hogy Gábos - Miklós szerepében - részt vett a
Hoffmann meséi már említett, február végi előadásában, amikor is „hangja
kedves szendeségével hatott”. Abban a szezonban az ö főszereplésével játszották
A sahanc c. operettet, valamint A betyár kendője és a Kurucfurfang c. népszín
művet. 1901 áprilisában Gábos Nelly férjhez ment Farkas József városi
mérnökhöz. 1903 januárjában hallunk róla újra, amikor mint a budapesti
Dalszínház művésznője vendégszerepei nagy sikerrel Szabadkán: első este
felvonás közben énekel részletet Flotow Martha c. operájából, másnap este a
Villars dragonyosaiban nyújtott alakításáról írva a tudósító azt sem tudta, mit di
csérjen jobban, a művésznő eleven játékát-e, avagy üde, tiszta hangját. Szabadka
még hosszú évekig gyönyörködhetett Farkasné Gábos Nelly iskolázott szoprán
jában, mind többet foglalkozott a fiatal tehetségek nevelésével, és tevékenyen
részt vett a város zenei életében is.
Szőgyi Gina (1879-1944) Buda
pestről, egyenesen a színiiskolából
került 1900 őszén a szabadkai társu
lathoz, és sorra vállalta az operett
szerepeket (Nap és Hold. A baba.
Sulamith, Kadét kisasszony, Szultán,
Nebántsvirág, Szerelmi varázsital.
Napfogyatkozás, New York szépe.
Királyfogás, Madarász, A corneville-i
harangok, A koldusdiák, Katalin, A
cigánybáró, Gésák, Bob herceg...) és mindezt mindössze három színházi
idényben!
Mert az ő fejét is egykettőre
bekötötték, 1903 nyarán állt oltár elé,
s ettől kezdve dr. Klein Mátyásnéként
szerepelt Szabadka társadalmi éle
tében. Idézzünk néhány sort a korabeli
Szőgyi Gina dr. Klein Mátyásné
sajtóban róla megjelent szakvéle
ményekből!
1900. december 27-én a Szultán c. operettet játszotta a társulat, s erről a
Szabadka és Vidéke többek között ezt írja: „Szőgyi kedvesen csengő, gördülé
keny és főképp a magas registerben kellemes hangjával a címszerep énekes
részében zajos sikert aratott.” Ugyanakkor nem hallgatja el a kritikus, hogy
„játékán még sok a simítani való”. A Szabadkai Friss Ujságbó\ A koldusdiák
1902. február 23-i előadásával kapcsolatban megtudjuk, hogy „bámulatos szépen
énekelte Laurát, sőt, örömmel konstatálhatjuk, hogy a prózája is kezd elfogad
ható lenni.” Március 11-én, a Katalin címszerepével ünnepélyes búcsút vett a
szabadkaiaktól, mely eseményről így számol be a Szabadka és Vidéke'. „Díszes

közönség jött ma el, hogy utoljára gyönyörködjék Szőgyi gyönyörű hangjában,
amelyet ezentúl a kolozsvári közönség fog élvezni. Az előadás, egyébként,
egyike volt a legsikerültebbeknek, melyeket színészeink az idényben produkál
tak.” Két nappal a szezonzárás előtt még fellépett a Lumpáciusz Vagabundusz c.
bohózatban - dalait, szokás szerint, megújráztatták - , és aztán eltávozott; egyes
források szerint Debrecenbe, hogy fél év múltán újra megköthesse a szerződést
Pesti Ihász igazgatóval. A szabadkaiak örömmel fogadták vissza, „zsúfolva volt
a színház, és a közönség lázas kíváncsisággal várta kedvencének kilépését a
színre. ( ...) Zúgó tapsvihar köszöntötte, amely túlharsongta a kórus énekét, és
percekig tartott az ünneplés, a virágok, a koszorúk feladogatása.” (Bácskai
Hírlap, 1902. XII. 2.) A színpadtól, hivatalosan, 1903 áprilisában búcsúzott el
A bolond c. poétikus daljátékkal, de a közönséghez még sokáig hü maradt.
Gerlaki Hermin, zsebében a Vígszínház színészképző iskolájának diplomájá
val, valószínűleg 1900 őszén került Szabadkára. Akkor volt 19 éves. Nevével
1905 tavaszáig találkozunk a színlapokon. Ez alatt az idő alatt a sajtó elhalmoz
ta dicséretekkel, a közönség pedig szeretettel. A megsárgult szabadkai újságokat
böngészve nekem csak 1901 őszétől sikerült a nyomára bukkannom. A New York
szépe, A tót leány, Lotti ezredesei különböző műfajúak, de Gerlaki, aránylag kis
hangjával, mindegyikben egyformán megállta a helyét, mindig jól énekelt és
pompásan táncolt. Emlékezetes alakítást nyújtott a Svihákokban, a Bob herceg
ben - 1903. március 15-i számában a Szabadka és Vidéke felrótta neki túlzott
pajzánságát; ugyanennek az operettnek két héttel későbbi előadását a szerzők is
megtekintették
a Nőemancipációban („Gerlaki Hermin volt az est főhőse.
Kedvessége, pajzán jókedve jellemzik mai alakítását. Teljesen magával ragadta
az ő bájos dalaival, no meg tüzes táncaival
amúgy is felvillanyzott közönséget” - írja a
Szabadka és Vidéke 1903. november 15én), a Szegény Jonatháriban, a Pillangó
kisasszonyban, A cigánybáróban mint
Arzéna, az Aranyvirágban („... a darab
sikerét elsősorban Gerlaki Hermin végtelenül
bájos játéka biztosítja, oly temperamentu
mosán játszott, hogy a folytonosan felzúgott
frenetikus tapsvihar csak halvány visszhang
ja lehetett a közönség elragadtatásának” szól a dicshimnusz a Bácsországban az 1904.
december 1-jei előadásról).
Ugyancsak az ő főszereplésével láthat
ták a szabadkaiak, négy nappal később, a
Hajdúk hadnagyai („sokkal jobb előadás
ban, mint tavaly”), majd a Vándorlegényt,
amely a Szabadka és Vidéke megítélése
szerint „frivol darab, tele sikamlós részle

tekkel. Érzékies ifjak, szoknyavadász öregek, kikapós férjek a szereplők benne.
(...) Gerlaki volt a legkitűnőbb a faluról felkerülő szobaleány szerepében, aki
mihamar beletalálja magát a nagyvárosi életbe”. (Szerzőként Strauss van feltün
tetve, holott, tudomásom szerint ő ilyen müvet nem alkotott.) 1905-ből említést
érdemel a Katalin (mint Germain hadnagy!), a Fecskefészek („fess és kedves
pomponette”), a Drótostót (Zsuzska). A február 11-én bemutatott Huszárvérben
sikerrel alakította Stella szerepét, a március 4-én Szabadkán először színre kerülő
János vitézben pedig ő volt Kukorica Jancsi. Ekkor azonban már a kezében volt a
nagyváradi szerződés. A szezon végéig újabb bemutatóra már nem került sor, ám a
régi szerepekben még jó néhányszor fellépett.
Valószínűleg élete végéig emlékezetében maradt az a János vitéz-előadás,
amelyet elmenetele előtt néhány nappal választott jutalomjátékul. A Bácsországot idézem: „Nagyszabású ünneplésben volt része Gerlaki Herminnek, társu
latunk távozó szubrett-primadonnájának, akit szerdán jutalomjátéka alkalmával
közönségünk rajongó szeretetének minden látható jelével elhalmozott. Ilyen pri
madonnaláz csak egy Fedák Sári mellett törhetett ki, a vidéken aligha valahol.
Gerlaki Hermin, ha nem is nagystílű művésznő, de mindenesetre rendkívül ügyes
nő, aki érti annak a módját, hogyan kell a ma közönségét lábai elé hullatni és
meghódítani.” (1905. IV. 9.) Egy héttel később, ugyanaz a hetilap, ugyancsak
Kellert Benő tollából a távozó színészeket méltatva a következő leírást adja a
művésznőről: „Kezdem azon, akitől a legnehezebb szívvel, könnyek hullatása
között válunk el: Gerlaki Herminen! Négy évig volt nálunk, és ez alatt játéka és
tánca annyira megizmosodott, hogy közönségünknek legbecézettebb kedvence
lön. Ráadásul kedves jelenség volt a színpadon - ez vitán felül áll - , de sok ízben
éppen ez volt a gyengéje. Ott is bájos volt, ahol nem kellett volna, pajzánságát
sokszor lehetetlen, sőt olykor ízléstelen túlzásokba vitte, de ezeket is mindig oly
ügyességgel, hogy még akkor is tetszett. Ebben rejlik az ő virtuozitásának a titka.
Szép sikert, sok szerencsét kívánunk a nagyobb színpadon az »édes«-nek, akinek
egy fejlett mosolya többet ért, mint egy hektóliter szerelmi báj ital.”
Most pedig, a sok hölgy után, lássunk egy férfit, egy komikust, aki 1902
tavaszáig szórakoztatta a szabadkai színházlátogatókat; a neve: Ferenczy Frigyes.
Énekes bohózat, népszínmű és operett egyaránt elképzelhetetlen volt mókás
alakja, sziporkázó humora nélkül. Álljon itt egy kis jegyzéke azoknak a darabok
nak, amelyekben legnagyobb sikereit aratta.
Énekes bohózatok:
Egy magyar huszár káplár Bécsben
Lumpáciusz Vagabundusz
Nőemancipáció
Népszínművek:
Az ördög mátkája
A szép Darinka (Baki bakter)

Kurucfurfahg (Bögözi)
A cigány
A bor (Durbints Pál)
A tót leány (Kospál)
Operettek, operák:
A kis szökevény
A cigánybáró
Villars dragonyosai (vagy másképp: A remete csengettyűje),
vígopera (Thibant)
II. Szulamith, operaparódia (Absurdum Maxi)
Hoffmann meséi, vígopera
Kadét kisasszony
A baba
Szultán (Ali főeunuch)
Üdvöske
A kis alamuszi
Napfogyatkozás
Királyfogás (Marx)
Nebántsvirág (Celestin)
A koldusdiák (Enterich)
Említettük már nagyszerű Zsupán-alakítását a Cigánybáróban, de Baki bakter
szerepében is „kabinetalakítást” nyújtott A szép Darinkában, s a közönség nem tudott
betelni a látvánnyal, amikor A kis szökevényben lóháton jelent meg a színpadon.
Az „öreg” Ferenczy nemcsak szerepelt, hanem, amint azt A baba 1900.
november 26-i előadása kapcsán megtudhatjuk, rendezett is: „Ferenczy nem volt
a régi jó kedvében (...), az ügyes rendezésért és a díszletek ízléses összeál
lításáért azonban már dicséret illeti meg őt.” 1901 februárjában jutalomjátékul a
Nőemancipációt választotta: „a közönség valósággal tüntetett kedvence mellett”.
Egyszer aztán elérkezett a búcsú órája, amiről a Szabadka és Vidéke 1902.
március 23-án így számol be: „Ferenczy Frigyes, a kitűnő komikus és zseniális
rendező, csütörtökön Lumpáciusz Vagabundusz c. bohózatban búcsúzott el, mert
jövőre Krecsányi társulatához szerződött. (...) Az előadás előtt pályatársai bú
csúztak el tőle, s Ferenczy meghatva köszönte meg a nem remélt fogadtatást. Zsúfolt ház előtt vette át Ferenczy az ajándékokat, babérkoszorút, s egy különféle
ajándékokkal feldíszített gólyát.”(?)
Sz. Kállay Jolán 1901 és 1903 között működött Pesti Ihász társulatánál.
Népszínművekben, operettekben egyaránt szívesen szerepelt. Nem tudom, mikor
lépett fel nálunk először, mindenesetre 1901. november 18-án A borban ő alakí
totta Rozit, Juli unokahúgát; karácsony napján Finum Rózsit a Falu rosszá bán,
majd Amadilt a Királyfogasban, a címszerepet A koldusdiákban - „ez a bájos,
fiatal művésznő elragadóan kedves volt” Marcsát a Tündérlak Magyarhonban

c. népszínműben - „pajzán jó kedvével egészen felvillanyozta a hallgatóságot”
Rudi főhadnagyot a Svihákokban. (1902 márciusában, amikor ezt az operettet
választotta jutalomjátékul, éppen tizenegyedszer, „A közönség virágözönnel és
szűnni nem akaró tapsviharral fogadta, és a felvonás után számtalanszor szólítot
ta a lámpák elé.”) A B olondc. operettel, 1903 áprilisában, Szőgyi Ginával együtt
elbúcsúzott a szabadkaiaktól.
Rátkay Sándor is 1901-ben került Szabadkára. Sokoldalú művész volt. A bor
ban ő énekelte Göre Gábor híres nótáját:
Bús az magyarnak élete,
Busább, mint a fiilemile.
Mert ha nem kap feleségöt.
Ki főzi mög az ebédöt?
Lám, én is mögházasodtam.
Rögvest mög is szaporodtam.
Szaporodtam, gyarapodtam,
Derékig mögkopaszodtam.
Én Istenem, adj kögyelmet,
A gyerekhöz gyüvedelmet:
Krumplit, búzát, tököt, babot,
Hízott gyesznót ötöt-hatot.
Mán én aztán azt se bánom,
Ha a nyolcadikat látom.
Jaz világnak fittyet hányok,
Hasonló jókat kívánok.
Ezt követte a zenés darabok hosszú sora:
Királyfogás (Bemando)
Nebántsvirág (Loriot)
A madarász (Csörsz báró)
A tót leány („Rátkay igazi tót típus volt. Jobb alakítást el
sem képzelhetünk.”)
A koldusdiák (Ollendorf)
Svihákok (Ő volt az egyik svihák, Gerlaki a másik.)
Bőregér, azaz: Denevér (Frank)
Felhő Klári (Tenger Ádám)
Az az általános vélemény alakult ki, hogy Rátkayhoz fogható „szalon
komikus” sehol a vidéken nincsen.
Furcsa, de az 1903/4-es szezonban egyetlenegyszer sem találtam a nevét az
újságokban. Egy évre itt hagyta volna Szabadkát?

1904.
december 1-jén az ő rendezésében adták elő az évadnyitó operettet, az
Aranyvirágot. Ettől kezdve egyaránt rendezett és szerepelt. Újabb darabok
következtek:
A hajdúk hadnagya
A doktor úr („Puzsér szerepében kabinetalakítást nyújtott.”)
A méltóságos csizmadia („Rátkay, mint mindig, ismét
elemében volt.”)
A fecskefészek
Drótostót („Kiváló alakítást nyújtott Pfefferkom szere
pében, s eleven ötleteivel frissességet kölcsönzött a darabnak”)
Huszárvér (Korláth)
A cigánybáró (Zsivanovits et Betyárovits Zsupán Kálmán)
New York szépe
A vereshajú (Jankója „kabinetalakítás”)
Bob herceg (a borbély)
Postásfiú

Rátkay Sándor

Itt még egész biztosan nem ér véget a sor,
de hát a színházi tudósítások leginkább csak a
főszereplőkkel foglalkoznak, sőt némelykor
még az ő nevüket sem említik meg.
A Bácsország 1905. április 2-án közli
Rátkay fényképét, és a következőképpen
mutatja be őt: „A művész rendkívül kedves
egyénisége, lebilincselő modora (...), kitűnő
játéka a közönség legkedveltebb színészévé
avatja őt. Egyike azon színészeknek, akiket
»universal« tehetségeknek szoktak nevezni,
aki minden szerepkörre alkalmas. Mint a tár
sulat komikusa, a színházlátogató közönség
általános szeretetének örvend. - Nemcsak
mint színművész tűnt ki játékával, hanem
kiváló tehetséget árul el mint rendező. A
közönség hálás is volt vele szemben, és a
János vitéz 10. előadása alkalmával babérko
szorúval tüntette ki.” Ő egyébként azonos
azzal a Rátkay Sándorral, aki a szöveg
könyvet írta Geiger Mór Udvari kalandjához.
A Bácsország szerint „annyit senki se fárad
színészetünk nívójának emeléséért, mint ő,
aki reggeltől estig fáradhatatlanul dolgozik,
rendez, tanít és azonkívül minden este más
szerepben lép fel.”

Gerlaki Herminnel egy időben színészkedett Szabadkán egy kiváló barito
nista, Falussy István. Az itt töltött négy szezon alatt aligha akadt énekes, akit töb
bet foglalkoztattak volna, mint őt. Ő volt a társulat egyetlen baritonistája, a höl
gyek bálványa. A borban Baracs Matyit alakította, a Falu rosszá bán Göndör
Sándort, a Királyfogásban Rodzivilt, a Nebántsvirágban Champlatreux-t, Az
igmándi kispapban Ferencet, a Madarászban a címszerepet, A tót leányban
Bandit, A koldusdiákban Jan Janickyt - és ez még csak töredéke az 1901/2-es
évadban játszott szerepeinek. Ezután következett a Gasparone, majd Fátyol
Ferkó a Felhő Kláriban, a Bajusz, a Bob herceg, a Szegény Jonaíhan címszerepe,
a Nőemancipáció, a Ripp van Winkle címszerepe stb.
Szép hangjáért mindig dicséretet kapott, ám a Piros bugyelláris 1903. novem
ber 15-i előadásáról szólva a Szabadka és Vidéke recenzense kíméletlenül meg
bírálja: „Falussynak (Csillag Pál) olyan - nem mondhatok mást - pincéire
emlékeztető modora van, meg természetellenes hanghordozása, amivel szerelmes
huszár őrmestert sohasem fog helyesen alakítani. Ugyanezen bajok érezhetők
énekein is: van ott is affektálás elég, melynek a többi között az is folyamánya,
hogy akár több soron át is oly túlságos pianókat énekel, hogy a leghegyezettebb
fül sem hall semmit. Lélegzetfojtva fülelünk, ő pedig azt hiszi, meg vagyunk
hatva.” Ismét újabb darabok következtek: A corneville-i harangok, Lili
(Plinchard), A gyimesi vadvirág (Gyurka), A denevér, A hajdúk hadnagya, A ván
dorlegény, Szultán, Tavasz (Csapó ügyvéd), Fecskefészek, Udvari kaland.
Aranyvirág (Beppo) - „Beppót csütörtökön (1905. február 9-én) adta először
Falussy”, olvashatjuk a Bácsországban, „és az ő művészi játéka oly hatással volt
a többi szereplőkre, hogy az Aranyvirág tulajdonképpen ez este aratta az első
igazi sikert Szabadkán.” - A Mária bátyja után a János vitéz következett, amely
nek a bemutató előadásán Bagó trombitást alakította („érces baritonján
gyönyörűen énekelt, játéka azonban nem volt oly rokonszenves, mint aminő a
szerepe”). Egy hónappal később, április 8-án pedig ő volt Szabadkán az első férfi
- János vitéz! „Nem volt oly kedvesen naiv benne - írja a Szabadka és Vidéke -,
mint Gerlaki, gyönyörűen énekelt nótái azonban valósággal magukkal ragadták a
közönséget, s sok ízben könnyet fakasztottak a nézők szeméből. A kitűnő bari
tonistát minden felvonás után tapsviharral hívták elő, s riadó éljenzéssel
fogadták.”
Falussy mindenütt ott volt, ahol baritonistára volt szükség, sőt 1905. március
27-én a Cigánybáró bán Barinkay tenor szerepét is elvállalta! A New York szépe
meg a Vereshajú az utolsó darabok közé tartoznak, amelyekben még láthatták a
szabadkaiak. A távozó színészről és rendezőről a következő rövid elemzést adja
Kellert Benő a Bácsország április 16-i számában: „Mint a britonisták legtöbbje,
úgy ö is a társulatnak mindenkori legkedveltebb tagja volt - a nők előtt. Remekül
énekel, bár hangja nem annyira szép, mint aminő bravúrral bánik vele. Egyébként
is sokoldalú, tehetséges színész, de sokszor rovására megy, hogy ő is tudatában
van eme képességének és - kedvességének.”

Hosszú a Szabadkán 1900 és 1905 között megfordult színészek listája, képte
lenség lenne mindegyiküket felsorolni; de hát kit hagyjunk ki? Kápolnay
Juliskát-e. aki A szép Darinka címszerepében „ragyogtatta művészetét”; vagy
Szepessy Szidit, aki Lidiként a Vén bakancsos és fia, a huszár c. népszínműben
„eleven, tűzről pattant dalaival, melyeket ügyesen és kedvesen adott elő,
megérdemelt tapsokban részesült”; vagy Tarján Irmát, aki „hangjánál, alakjánál
és tehetségénél fogva predesztinálva van arra, hogy belőle ügyes, tehetséges
színésznő legyen” - A cigányban Rózsi szerepét játszotta -; esetleg Tóth Antit
hagyjuk ki, aki ugyancsak A cigányban, a Dádé alakját tette jó időre
emlékezetessé? Csiky, Papp, Baróthy, Farkas, ma már csupán alig megfejthető
vezetéknevek, a korabeli színházlátogatóknak viszont ennyi is elég volt.
Egy-egy mondatot mindenképpen megérdemel:
Újváry Miklós, aki Csík Vendelt alakította a Fehér Kláriban',
Simon Mariska, aki Az igmándi kispapban Lazsák Zsuzsát, a müveit
komornát játszva „kabinetalakítást” nyújtott;
Szabados Gizi vígjátéki szende, naiva, aki Boriska volt A falu rosszá bán;
Baranyai Ferenc, aki többek között Barinkayt is énekelte a Cigánybáró bán;
és Németh János komikus, operettbuflfó; aki számos zenés darabban nyújtott
emlékezeteset (Celestin, Eisenstein, Pomponius stb.).
Némethné Ilon 1902. november 6-án állt a szabadkai közönség elé a
Gasparonébán Karlotta szerepében, amit Izolda követett az Egy görbe napban
(„Némethné tiszta, finom hangjához sok reményt fűzünk”), majd Gilda a
Viceadmirálisban („öt hovahamar társulatunk legjobb énekesnőjének kell tarta
nunk, tekintettel csengő, tiszta és minden regiszterben könnyen mozgó hangjára,
mellyel a mai estén - november 15-én - számtalanszor, és mindig megérdemelt
tapsokat aratott”). Huszonharmadikán már Mimit játszotta a Svihákokban nem
kevesebb sikerrel. A cigánybáró Cipra szerepében „elragadóan énekelt”, hasonlóan
jól Rosalindaként a Bőregéiben. A következő szezonban énekelte a Koldusdiákban
Laurát szépen, de játékát a kritikus még mindig kezdetlegesnek találta.
A századelő egyik legkiválóbb énekesegyéniségének felbukkanásáról 1903.
július 17-én a Bácsmegyei Napló a következőt jelenti: „Új primadonna. Pesti
Ihász Lajos, színházunk igazgatója, első primadonnául szerződtette Áldor
Juliskát, a Krecsányi- és Makó-féle színtársulatok primadonnáját havi 600
korona gázsival, havonként tízszeri kötelező fellépéssel, minden további fel
lépésért 60 korona tiszteletdíjat kap.” A nem csekély honorárium jó befektetés
nek bizonyult. Már az első este, 1903. november 9-én, Abray Irént alakítva a
Csókon szerzett vőlegényben, „a siker fölülmúlt minden várakozást. (...) Sugár
Aranka távozása óta ily színpadi rátermettséggel, s amellett alapos énekiskolá
zottsággal rendelkező művésznője nem volt társulatunknak”, állapítja meg a
Bácsmegyei Napló. Két nappal később a Szegény Jonathánban aratott osztatlan
tetszést, majd a Piros bugyelláris Zsófija következett, azután Lisbeth szerepe a
Ripp van Winkle-ben, nem sokkal később A corneville-i harangok, a Lili - „ilyen

tökéletes előadásban mástól eddig még nem láttuk”
és ismételten a Csókon
szerzett vőlegény - „taps, kihívás bőviben volt” . Decem ber 5-én m ár
Rimanovszky szerepét alakította a Koldusdiákban, azután Magdolnát A gyimesi
vadvirágban - és még mindig csak 1903-at írtak!
Lássunk néhány szerepet a következő év terméséből is: Rózsit alakította A
cigányban. ám a többi népszínmű is elképzelhetetlen volt nélküle és Falussy
nélkül. De alkalma volt „csillogtatni ezüsthangját” a Katalin címszerepében, A
fecskefészekben, az Udvari kalandban és a János vitézben, a francia királylány
szerepében. A vereshajúban nyújtott alakításáért a Bácsország tudósítója
második Blaha Lujzának nevezte Áldor Juliskát! Ekkor már azonban a szegediek
várták színházukba, s Szabadkán is biztosítva volt az utódja Solti Vilma szemé
lyében.
Nehéz lenne eldönteni, ki volt a jobb, a tehetségesebb énekes-színész: Szőgyi
Gina, Gábos Nelly, Kállay Jolán, Gerlaki Hermin, Áldor Juliska vagy Sugár
Aranka; ám annál könnyebb a dolgunk a férfiak esetében, mert egyikük sem
csinált akkora karriert, mint Király Ernő (1884-1954).
1908-ban került a budapesti Király Színházhoz, s annak bonvivánjaként
hosszú évekig a főváros legnépszerűbb férfiszínésze volt. Számos operettet az ő
főszereplésével mutattak be először.
Húszévesen került Szabadkára, úgyszólván egyenesen Rákosi Szidi színi
iskolájából. A színház éppen fennállásának
50. évfordulóját készült megünnepelni. A
fél évszázados épületet alapos tatarozásnak
vetették alá, s emiatt a szezon a szokásosnál
később kezdődött. Úgy számították, hogy
az elvégzett átépítésekkel legalább tíz évig
nem lesz gondjuk az épületre, akkorra pedig
majd csak folépül az új színház (!).
December elsején gördül fel először a
függöny az Aranyvirág c. operett nyitányá
nak elhangzása után, s a közönség Gerlaki
Hermin oldalán egy új arccal, új hanggal a Király Ernőével - ismerkedhetett meg, aki
nem kevés „indiszpozicióval küzdött, bari
tonja azonban, különösen a mélyebb
régiókban, nagyon behízelgő, és ha kissé
rutinírozottabb lesz a játéka, kiváló színész
válhatik belőle.” A Bácsország tudósítója
kitűnő prófétának bizonyult.
Lázas készülődések eredményeként
Király Ernő (1884-1954), a
megszületett a jubileumi ünnepség programja: főváros egyik legnépszerűbb bonvivánja, Szabadkán kezdte el
színészi karrierjét

1. Erkel: Hunyadi László, nyitány
2. Ábrányi Emil: Prológ
3. Himnusz
4. Rózsavölgyi: Nemzeti örömhangok
5. Vörösmarty: Árpád ébredése, drámai költemény
6. J. Strauss: A cigánybáró, II. felvonás
7. Garai Á. Mór: Ünnepi nyitány
8. Jókai: A szigetvári vértanúk, a dráma I. felvonása
9. Szózat
1904.
december 16-a péntekre esett. A nyitányt Gaál Ferenc vezényelte,
Ábrányinak - a kor „legnagyobb” költőjének - az ódáját Falussy István szavalta
el (bár a meghívó szerint a nyitány után előbb egy felolvasásnak kellett volna
elhangzania Színházunk 1854-ben címmel). A közönség frenetikus tapsaival több
ször is a lámpák elé hívta az ünnepségen jelen levő szerzőt. Vörösmarty drámai
költeményét egy egész szavalókórus mondta el. A cigánybáró II. felvonását, a
megbetegedett Áldor Juliska helyett dr. Klein Mátyásné Szőgyi Gina, valamint
Falussy István, Király Ernő és Rátkay Sándor adta elő - hatalmas sikerrel.
Rózsavölgyi és Garai zenekari művéről hallgat a krónikás; a tervek szerint az
utóbbit „a megerősített zenekarnak” kellett előadnia, a szerző saját kezű
vezényletével. Jókai történelmi drámájának részlete Vécsey Ilonka, Könyves
Jenő és Tóth Antal kiváló tolmácsolásában került színre. Az előadás után társas
vacsora várta a vendégeket a Nemzeti Kaszinó dísztermében.
Másnap, I7-én, a teljes műsort megismételték, 18-án pedig - a nyitány és a
Prolog után - dr. Molnár Gyula Névtelen hősök c. pályadíjnyertes színmüvét
mutatták be, amely Szabadkán játszódik a szabadságharc idején. A darab
előadása elég gyatrán folyt le; ennek ellenére a szerzőt babérkoszorúkkal és tap
sokkal halmozták el.
Most pedig térjünk vissza Király Ernőhöz!
Rohamos gyorsasággal fejlődött: A fecskefészekben még nem tudott igazán
megbirkózni az énekszámok nehézségeivel, de a Huszárvér Fricijét már igen
szépen énekelte. És ekkor következett 1905. március 4-e, a János vitéz szabadkai
bemutatójának napja! Pazar ruhák, fényes díszletek és remek alakítások kápráz
tatták el a közönséget. íme a színlap:
Kukorica Jancsi
- Gerlaki Hermin
Iluska
- Szabados Gizi
Bagó trombitás
- Falussy István
Gonosz mostoha
- Mihály fi Juliska
Francia király
- Újvári Miklós
Francia királyleány
- Áldor Juliska
Strázsamester
- Király Ernő
Csősz
- Erdössy
A szezon május 8-án, a János vitéz 21. előadásával zárult. Egy darabbal két
hónap alatt huszonegy előadás: ritkán előforduló rekord!

Király Ernő az 1905/6-os évadban a következő darabokban kapott jelen
tősebb szerepet:
A corneville-i harangok („baritonistánk játéka megizmosodott tavaly óta”),
Királyfogás, Boszorkányvár. Hajdúk hadnagya. Hadak útja, János vitéz (most
már mint Bagó), Az ördög mátkája. Rátartás királykisasszony, Bőregér (mármint:
Denevér), A koldusdiák („még nem forrott ki eléggé Jan Janiczky szerepére”). A
cigánybáró. Gül baba (Ali basa) és a címszerep a Koldusgrófban.
Király Ernő miatt túlságosan előrefutottunk az idővel; lépjünk csak vissza egy
évet!
Az 1904/5-ös szezon végén két érdekes újítást próbált ki Pesti Ihász igazgató.
Mivel a vezető színészek többségének lejárt a szerződése, az újonnan angazsálni
kívánt színészeket egy utószezon keretében mutatta be a szabadkaiaknak.
Amelyikük nem vált be, azt fel sem vette. A másik újítása az volt, hogy a zenés
darabokhoz, erre a két hétre, elhozatta Szegedről a honvédzenekart. A közönség
mindkét ötletet örömmel fogadta.
1905.
április 23-án a Bob herceg címszerepében mutatkozott be Lónyai
Piroska, és „óriási hatást keltett mindjárt az első nap. Hangja, játéka, külső meg
jelenése, tánca egyformán háttérbe szorította Gerlaki Bobját, pedig tudvalevő,
hogy Gerlakinak ez volt a legkiválóbb alakítása” - tudhatjuk meg a Szabadka és
Vidékébői.
26-án a Cigánybáró bán valóságos dalnokverseny folyt a nézők előtt. Az újsá
gok nem győztek áradozni: „A siker érdeme elsősorban Solti Vilmát, az új
koloratúr énekesnőt illeti meg. Hangja bámulatosan szép, egyaránt tisztán csen
gő minden regiszterben, hangjának timbreje üde, énekművészete pedig semmi
kívánnivalót nem hagy hátra ( ...) Kitűnő partnere volt Márton Miklós. ( ...) Ez a
fiatal színész, mióta - három évvel ezelőtt - tőlünk távozott, nagyot haladt.
Játéka megkomolyodott, hangja megerősödött és énektudása gyarapodott. A
cigánybáró címszerepét adva énekszámaival zajos elismerést váltott ki a közön
ségből. (...) A szép tenor hang megtöltötte a színház zegét-zugát (...). Lónyai
Piroska Arzéna jelentéktelen szerepében is elsőrangú primadonnának bizonyult.
(...) Új volt Czipra szerepében Havasi Szidi; a vén cigányasszonyt művészi
felfogással játszotta meg (...) hasonló szép hangú komikánk még nem volt.” A
Bácsország szerint „Lónyai Piroska, Solti Vilma, Király Ernő, Bálint Béla,
Márton Miklós olyan énekesek, amilyeneknél jobbakkal nemigen találkozhatunk
magyar színpadokon.” Néhány nappal később pedig ezt olvashatjuk ugyanabban a
lapban: „Többszöri fellépése után határozottan kijelenthetjük, hogy Lónyaihoz
fogható szubrettprimadonnája a szabadkai színháznak még nem volt. A Bob herceg
szerdai előadásán virágesővel és virágkosarak egész garmadával fogadták.”
A bemutatkozás tehát jól sikerült. Az új évad első darabja A corneville-i
harangok volt. A főbb szerepekben Lónyai, Solti, Rátkai, Szalai, Király és
Szalóki remekelt. Másnap, október 29-én, az Aranyvirágban Csorna Teréz
mutatkozott be a közönségnek. „Az új primadonna kedves jelenség, fiatal, kezdő
bár, de máris szép rutinja van” - állapította meg egy szemtanú.

Csak úgy zengtek a színház öreg falai a sok operett és egyéb zenés darabok
hangjaitól!
A Boszorkányvár november 2-i előadása kapcsán újabb részleteket tudunk
meg az operett szereplőiről: „Solti Vilma - Coraille - hangja igen nagy ter
jedelmű, csengően tiszta, kiválóan iskolázott, úgyhogy a nehéz trillákat, a leg
magasabb regisztereket kifogástalanul és könnyen énekli. Emellett igen ügyesen
mozog a színpadon és művésziesen játszik. (...) Szalai Gyula, a tenorista,
kellemes hangú, tisztán énekel, de meglátszik rajta, hogy a kezdet nehézségeivel
küzd. A játéka igen gyenge. Sokszor éppen nem játszik, csak elénekli a szerepét.
( ...) Szalóki Gyula, a tenor buffo ( ...) Aradról szerződött ide.”
A János vitézt a felújított társulattal a kővetkező szereposztásban láthatták a
szabadkaiak: Lónyai Piroska volt Kukorica Jancsi, Szabados Gizi Iluska és
Király Ernő Bagó. A Bob herceg címszerepét Solti Vilma kapta - jól énekelt, de
kevésbé jól játszott. Népszíninűénekesként Lónyai sem állta meg igazán a helyét
az Ördög mátkájában.
Az 1905/6-os évadban 25 operettet játszottak a
szabadkai színházban, ennek egyharmadát első
ízben. Csak az utóbbiak közül emelnék ki néhá
nyat. November 14-én mutatták be Jacobi - akkor
még Jakabfi - Viktor első operettjét, pontosabban
szólva operettszerü mesejátékát, A rátartós király
kisasszonyt. Lónyai, Szalóki és Király mellett
ekkor jutott először jelentős szerephez Csorna
Tenis. December 4-én, a Liliben, egy régi darabban,
egy új énekes, a Budaspestről szerződtetett bonviván,
Remete Géza mutatkozott be a szabadkai közön
ségnek. A kritikus tartózkodóan nyilatkozik róla:
Szépen, értelmesen beszél és jól énekel. Néha túloz
ugyan, de az ízlést mindig szem előtt tartja”.
Huszka Jenő legújabb operettjét, a Gül babát,
Magyarországon Budapesten mutatták be először,
1905. december 9-én. Egy hónappal később, 1906.
január 13-án, már a szabadkaiak is tapsolhattak e
Lónyai Piroska Kukorica remekműnek, saját színészeik előadásában. A siker
nem maradt el, a kritika elsősorban Szalóki
Jancsi kosztümében
alakítását emelte ki. íme a szereposztás:
Gül baba:
Lei la:
Gábor diák:
Mujkó cigány:
Zu lejka:
Ali

Rátkai Sándor
Solti Vilma
Lónyai Piroska
Szalóki Dezső
Havasi Szidi
Király Ernő

Szerecsen:
A budai bíró:
Mujkóné:

Újvári Miklós
Szamosy
Püspöki Rózsika

A pompás kiállítású darab a szezon végéig legalább tizenöt előadást megért.
Verő György legsikeresebb operettjét, a Leánykái, 1906. január 17-én mutat
ták be Budapesten, a következő hónap 21-én pedig Szabadkán! Újabb egy hónap
elteltével Leó Ascher operettje, a Koldusgróf került bemutatásra, s az évad
végéig még négyszer vagy ötször megismételték.
Ennek a szezonnak a vége egyben egy korszak lezárulását is jelentette a szabad
kai színjátszás történetében; kilenc év után új igazgató került az intézmény élére. A
Szabadkai Közlöny egy cseppet sem bánkódott Pesti Ihász Lajos távozása miatt,
mert szerinte „a legjobb akarat mellett sem mondhatjuk, hogy ezen működés a ma
gyar színügyet előbbre vitte volna”. Ez azért kissé túlzás. Nem szabad szem elől
tévesztenünk más véleményeket, melyek szerint Pesti Ihász igazgatása idején az
ország vidéki társulatai közt az első helyen állt a szabadkai, és hogy a főváros után
leginkább Szabadkán kerültek bemutatásra a
legújabb darabok. Az való igaz, hogy nem
mindegyik előadás ütötte meg a kívánt mércét,
de ennek elsősorben a túlzsúfolt műsor volt az
oka: nem ritkán mindössze egy-két próbával
kellett a darabokat előkészíteni. Az is igaz,
hogy a színház látogatottsága nagyon
ingadozó volt. Néha bizony csak félig vagy
félig sem telt meg a nézőtér, s ez nem mindig
olyankor (fütetlen terem vagy gyenge produk
ció) fordult elő, amikor várható lett volna.
Ezekbe a részletekbe én most nem bo
csátkoznék, inkább szólok néhány szót a leper
gett hat évadban Szabadkán vendégeskedett
énekesszínészekről, akiket
Pesti Ihász
jóvoltából ismerhettek meg a színház látogatói.
Kűry Klára a magyar színm űvészet
egyik legfényesebb csillaga volt, a század
vég szépségideáljának megtestesítője. 1903
februárjában négy este lépett fel, többek
között
a Nebántsvirágban is.
„Ahogy
tipegett-topogott, ahogy pajzánkodott.
ugrált, táncolt, énekelt és nótázott zsolozsmát meg kikapós kupiét - az mind olyan
kislányos volt, hogy nem is láttuk a
színésznőt, csak a vidám, ugrifules kis zár
Kűry Klára (1870-1935), a
danövendéket.” Ezek Blaha Lujza szavai századforduló női szépségideáljá
Kűry egyik budapesti produkciójáról.
nak megtestesítője

A Szabadka és Vidéke igyekezett tárgyilagos maradni. „A művésznő hallása,
énekszínezése nem volt kielégítő, de játékában és beszédmodorában oly ked
vesség volt föllelhető, mely kétségkívül csak az ő nevéhez fűződik.” A férfiakat
teljesen megbabonázta. Előadás után a fiatalság diákok vontatta bérkocsin szállí
totta a művésznőt a Bárány Szállóig, hajnalban pedig vissza a Nemzeti
Kaszinóig. Hogy eközben mi történt, arról hallgatnak az újságok; de valaminek
történnie kellett, mert egy gimnáziumi tanár az ügy kapcsán helyesnek látta azon
nal beadni a lemondását.
1904. február 18-án és 19-én a
budapesti Hegedűs Ferenc vendégként
szerepelt Szabadkán. A Fatinitzában
KancsukofF ezredest, A denevérben pedig
Frosch börtönőrt alakította „az ő utánoz
hatatlan és gazdag, komikai erőtől duzzadó,
ötletes játékával. A közönség sűrű tapsok
ban fejezte ki a vendégművész iránti tet
szését.” Ami annál érthetőbb, mert a jelen
levők közül többen személyesen is ismer
hették Hegedűst, hiszen Szabadkán
született, 48 évvel azelőtt. 1887-től egészen
1923-ig volt a budapesti Opera buffobasszistája.

A tizenöt éves Kölest Lujza, akit egy
évvel később Szabadkán vett el
feleségül Blaha János karmester
Alig egy hónappal később, már
cius 12-én a Menyecskék, 13-án a
Náni, 14-én a Felhő Klári, 16-án a
Kurucfurfang és 17-én a Tündér lak
Magyar honban szerepelt műsoron.
De nem ám akárkivel a főszerepben!
Maga Blaháné jött le Szabadkára,
abba a városba, ahonnan negyven
évvel korábban elindult az országos
diadal felé. Óriási tömeg várta a pe
ronon és a vasútállomás előtti téren.
Mindenki látni akarta a nemzet csa
logányát, aki „visszarepül első

Blaha Lujza (1850-1926)
A nagymama címszerepében

fészkébe”. A közönséggel való találkozását így írja le a Szabadka és Vidéke
tudósítója: „Megható jelenet történt az első estén, midőn Blaha Lujza először
jelent meg a színpadon. Az előadás percekig félbeszakadt a közönség szűnni nem
akaró tapsaira, tombolására; s midőn a színpadon ezt a méltán ünnepelt
művésznőt megfigyeltem, nem tudom, kinek szíve dobogott hangosabban: a
közönségé-e a lelkesedéstől, vagy az övé a meghatottságtól.”
A többi vendégművész neve a kései utókornak m érnem sokat mond, és a tel
jesítményük is csak ritkán múlta felül jelentősebben a hazaiakét, vagy legalábbis
az ő esetükben a kritikus jobban kihegyezte a pennáját.
1906-ban súlyos veszteség érte a magyar színészvilágot. Június 10-én, hajnali
egy órakor, életének 51. évében elhunyt az ország egyik legünnepeltebb
színésznője: Hegyi Aranka. Életútját illetően nem egészen egybevágóak az ada
tok. Berger Antónia néven jött a világra egyesek szErint Budapesten, mások
szerint Szabadkán. Anyja Réger Cecília volt, a szabadkai Parchetich, valamikor
dúsgazdag, előkelő család leszármazottja; apja pedig Hegyi Poldi, a híres
cigányprímás. A szülők korai halála után a kislányt Sárközi Ferenc vette
magához és nevelte fel. Ö íratta be az Országos Színiakadémiára, onnan azonban
fél év múlva kizárták, tehetség hiánya - értsd: cigány származása - miatt. Ezután
Sípos magánintézetében tanult, s az intézet legtehetségesebb növendéke volt. De
ezt az iskolát is ott kellett hagynia, mert egy grófnő nem tűrhette maga mellett.
Az incidens miatt egyik tanárnője, Fehérváry Irma is elhagyta az intézetet s
magániskolát nyitott. Itt fejezte be
Hegyi Aranka az énektanulmányait.
Szabadkán lépett először színpadra
1880 januárjában - egyesek szerint két,
sőt hét évvel korábban! - A Kapitány
kisasszony Fauchette-jét játszotta
„fenom enális” sikerrel. Szabadkáról
Zomborba, onnan Bajára került, s
augusztus elsején m ár Budapesten
találjuk. A Népszínház szerződtette
3000 forintért. Első nagy sikerét a
Villars dragonyosaiban aratta, s ezt
követte a zenés darabok hosszú sora: A
cigánybáró, a Lili, a Portiéi néma...
Magyar színpadon ö játszotta először a
Hoffmann meséi c. Oflfenbach-opera
hármas női főszerepét! De a népszín
műveket sem vetette meg, mi több,
szükség esetén olykor még tenor- Hegyi Arunku (1855-1906) 1878-ban
szerepeket is elvállalt. Nem volt kimon
Szabadkán lépett először a világot
dottan szép, de karcsú termete Stróbl
jelentő deszkákra

Alajost a híres Táncosnő c. szobor megalkotására ihlette. Hegyi Aranka férje,
Farkas Károly építészmérnök, szabadkai születésű volt, így nyaranta gyakran
leruccantak Palicsra.
Hegyi Aranka hosszú szenvedés után Budapesten, egy városmajori szanatóri
umban hunyt el. A Népszínház saját halottjának tekintette, és rendkívül pazar
temetést rendezett számára. Utolsó útjára mintegy kétszáz főből álló cigányban
da is kikísérte Rácz Pali és Sovánka Nándor vezetésével. Messzire elhangzott a
gyászos melódia: Most van a nap lem enőbe'... és Balázs Kálmán szomorú
debreceni Újvárosi nótája. A Kerepesi temetőben díszsírhelyet kapott a
fővárostól, ott alussza örök álmát.

1906-1909
Dr. Farkas Ferenc 1905 decemberében, amikor a szabadkai színház élére
megválasztották, az észak-magyarországi színikerület igazgatója volt. Neve
ismerősen csengett, hiszen néhány évvel korábban már tagja volt Pesti Ihász
Lajos társulatának, s ha a közönség netalán el is felejtette - azok közé tartozott,
akiket a színházi tudósítások leginkább csak a vezetéknevükön emlegettek
ő
föltehetően megjegyezte magának a város színházlátogatóinak ízlését, s újabb
tapasztalatokkal gyarapodva abban reménykedett, hogy sikerül majd eredményes
színházpolitikát folytatnia. 1906. október 12-én az alábbi közleményt jelentette
meg a Bácsmegyei Naplóban-.
„Van szerencsém Szabadka királyi
város és vidéke mélyen tisztelt közön
ségével tudatni, hogy 1906. október hó
24-én, szerdán, színtársulatomm al
előadásaim at a városi színházban
megkezdem. Első előadás: Hunyadi
László, eredeti opera. írta Egressy Béni.
Zenéjét szerezte Erkel Ferenc. Színtár
sulatom tagjai: Ügy vezetőség: Dr.
Farkas Ferenc igazgató-főrendező,
Faragó Rezső titkár, Baróthy Antal
színműrendező, Farkas Ferenc operettrendező, Könyves Jenő színműrendező,
Nagy Imre vígjáték- és bohózatrendező,
Székely Gyula, Németh Ignác karnagy,
Gara Jenő ügyelő.
Előadó személyzet:
Dr. Farkas Ferenc

Arady Aranka szubrett-énekesnő, V.
Ágh Ilona anyaszínésznő, Gazdy

Aranka hősnő, Markovits Margit drámai szende és szubrett-színésznő, Mezei
Margit énekesnő és segédnaiva, Paxy Margit énekesnő, Ruzsinszky Ilona
koloratúr-énekesnő, Szalontay Ferike szubrett-énekesnő, Szelényi Emília komi
ka, Thomay Ella társalgási színésznő, Várady Jolán naiva.
Segédszínésznők és kardalosnők:
Bene Emma, Hajnal Ilonka, M. Horváth Ilonka, D. Kováts Kornélia, Nagy
Gizi, Polgár Lujza, Sz. Szalay Teréz, Székely Ilona, V. Tabay Margit, Vértessy
Laura.
Baróthy Antal jellemszínész, Bogyó Zsigmond komikus, Farkas Ferenc
énekes bonviván, Fodor Oszkár szerelmes színész, Faragó Rezső kedélyes apa,
Kalmár József tenor énekes, Könyves Jenő hős- és jellemszínész, Lugosi Jenő
komikus, Nagy Imre komikus, Székely Gyula bariton énekes, Tóth Antal drámai
apaszínész, Vándori Gusztáv bonviván és lírai szerelmes.
Segédszínészek és kardalosok:
Bíró Tivadar, Gara Jenő, Márkus Sándor, Márton Mihály, Molnár János,
Szabó Dániel, Szabadkai Miklós, Szalay Mihály, Sós Károly, Turai Antal.
Műszaki személyzet:
Súgó: P. Laky Eugénia. Pénztárosnő: Sz. Majosházi Eszti. Szertáros: Kiss
Béla 2 segéddel. Díszletmester: Merkovics Márton. Föruhatáros: Dereng József.
Színházi szabó: Podáni Mihály. Könyvtáros: Szabadkai Miklós. A zenét a
szabadkai városi zenekar és állandó színházi zenekar együttesen szolgálja. A
közzenét vezényli: Gaál Ferenc zenedei igazgató. A műsort a fővárosban színre
került újdonságok és a régi jobb színdarabok képezik. A bérlet előzetes eszköz
lésével Faragó Rezső titkárt bíztam meg, aki a bérletre vonatkozó felvilágosítá
sokat meg fogja adni.
Szabadka, 1906. évi október hó.
Tisztelettel Dr. Farkas Ferenc, a szabadkai városi színház igazgatója.”
És valóban: a jelzett napon este fél nyolckor megtelt a színház, hogy minél többen
tanúi lehessenek a nagy eseménynek. Az opera szereposztása a következő volt:
V. László
Gara Nándor
Mária, a leánya
Ciliéi Ulrich
Rozgonyi, tiszt
Erzsébet
László
Mátyás

- Kalmár József
- Székely Gyula
- Paxi Margit
- Lugosi Jenő
- Márton Mihály
- Ruzsinszky Ilona
- Pichler Elemér m. v.,
a Magyar Királyi Opera tagja
- Arady Aranka

A rendező Farkas Ferenc volt, a zenekart Németh Ignác vezényelte.

De hát ki volt az a Pichler Elemér, aki a címszerepet énekelte? A zenei
lexikonok nem sokat tudnak róla: fuvolaművész, tenorista, majd karnagy, akinek
a munkássága jobbára a budapesti Operaházhoz fűződik, bár német színpadokon
és Pozsonyban is szerepelt. 1920 táján Amerikába költözött. 1906. október 20-i
keltezésű levelét, szerencsére, közölte a Szabadkán megjelenő Színházi Újság, s
ebből egy lényeges mozzanatra vetődik fény. íme a rövid levél teljes tartalma:
„Mélyen tisztelt szerkesztő úr!
Kedves felszólítása alkalmat nyújt nékem, hogy elmondhassam, mily boldog
gá tesz énekelhetni Szabadkán, ebben az édes városban, hol színpadi bölcsőm
ringott, hol oly nehéz, és mégis oly boldog időt éltem át...
Pichler Elemér
a m. kir. opera tagja”
Tehát nem egészen véletlenül esett éppen őrá a választás!
A Szabadkai Közlöny tudósítója szerint a bemutató előadás megmutatta, hogy
„mennyivel különb Farkas direktor társulata, mint Pestié volt”, és hogy „egyetlen
vidéki színpad sem dicsekedhetik olyan hangú énekesnővel, mint Ruzsinszky
Ilona”.
A színház beindult; egymást követték a prózai meg a zenés darabok, régiek és
újak felváltva. Nem múlt el hét bemutató előadás nélkül! íme ízelítőül a szezon
első tizennyolc napjának műsora:
Október 25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

- Hunyadi László, opera
- Jerikó falai, vígjáték
- Hunyadi László, opera
- Melodráma és //. Rákóczi Ferenc fogsága
- Takarodó
- Milliárdos kisasszony, operettújdonság
—Milliárdos kisasszony

November 1. 2 .3 .4 .-

nincs előadás
Siralomház\ Radnóthyné
Bolondokháza, vígjátékújdonság
du.: Piros bugyelláris
este: Milliárdos kisasszony
5. - Bolondokháza
6. - Helyreasszony, népszínműújdonság
7. - Helyreasszony
8. - Törvény, dráma
9. - Szegény Jonáthán, operett
10. - Baccarat, színmű
1 1 .- du.: Éjjel az erdőn, népszínmű
este: Páholy, bohózntújdonság

A zenés darabok közül a népszínművek mindjobban háttérbe kerülnek.
Ezután én sem foglalkozom velük, mint ahogy azokat a színdarabokat is mellőzni
fogom, amelyekben csak ún. betét zeneszámok vannak. Mi marad akkor?
Elsősorban az operettek, mint pl. a Gül baba, Huszka Jenő híres daljátéka. 1906.
november 13-án a főbb szerepeket a következő színészek alakították: Arady
Aranka (Gábor diák), Ruzsinszky Ilona (Leila), Baróthy Antal és Bogyó Zsiga. 17én Gábor szerepében Szalontay Ferikét - szintén hölgy! - láthatták a szabadkaiak.
November 27-én csendültek fel közönség előtt először Lehár egyik örökzöld
operettjének, a Víg özvegynek fülbemászó dallamai a budapesti Magyar
Színházban. Mindössze egy hónapnak kellett eltelnie s már a szabadkai közönség
is megismerhette ezt a remekművet. 1907. január 6-án került színre kilencedszer
- természetesen zsúfolt ház előtt. A legnagyobb sikere dr. Farkasnak volt, aki a
nyolcadik előadáson a II. felvonás egyik jelenetébe a napi politikát is ügyesen
belecsempészte, így vágott vissza a Függetlenség c. lap őt ért támadásáért. A
közönség tombolt, éljenzett.
Ezenkívül még 16 operett szerepelt az 1906/7-es színházi évad műsorán.
A következő szezonban előadott operettek közül is álljon itt néhány:
Aranyvirág (Huszka), Varázskeringő (O. Straus), A corneville-i harangok
(Planquette), Lili (Hervé), Tündérszerelem (Huszka), Víg özvegy (Lehár), János
vitéz (Kacsóh), Gasparone (Millöcker), Gül baba (Huszka), A császár katonái,
Bálkirálynő, A denevér (J. Strauss), Nebántsvirág (Hervé), Orpheusz az alvilág
ban (Offenbach) stb.
A szezonvég mindig egyben a szerződések lejárását is jelentette. 1908 ápri
lisában többek között Arady Aranka is megvált a szabadkai színháztól. Április
10-én a Függetlenség így számol be az eseményről: „Soha ilyen megható jelenet
nek, soha ilyen lelkes tapsoknak nem voltunk tanúi, mint tegnap este, amikor
Aradi Aranka búcsúzott a szabadkai közönségtől.”
Az 1908/9-es évadban 26 új operettet láthatott a közönség. Közéjük tartozik
Kálmán Imre első operettje, a Tatárjárás is, amelyet november 10-én mutattak
be. De ki ismeri ma már Berté Szép g á rd istá it vagy az 1909. január 12-én bemu
tatott SherryÜ (Az utóbbiban Pepitát, a balerinát, Kovács Hani alakította. Pepita,
a híres spanyol táncosnő nem tudott énekelni, csak táncolni, az pedig a szabad
kai előadásból egyszerűen kimaradt!)
Egy-egy vendégművész fellépésének, érthetően, mindig fokozott vonzereje
volt. 1909. január 20-án a szegedi színház primadonnája, K. Hegyi Lili
tiszteletére telt meg a nézőtér az Aranyvirág előadására. Ugyancsak Szegedről
érkezett, egy hónappal később, Temovszky Margit. Bájos arcát bárki napokkal a
megérkezése előtt megcsodálhatta a főtéri üzletek kirakataiban. Ő is az
Aranyvirágban meg a Liliben mutatkozott be a szabadkai színházkedvelőknek.
Ha a város történetében nem is, de György Mór földbirtokos és zeneszerző
életében mindenképpen jelentős dátum 1909. január 5-e. Ezen a napon ünnepelte
a vak komponista zeneköltői munkásságának 40. évfordulóját. Erre az alkalomra

az Udvari kaland c. operettjét újították fel. Az előadás megkezdése előtt köszön
tötték az ünnepeltet, előbb szóban, majd cigányzenével - a termékeny zeneszerző
nótákat is írogatott
azután Hadruk Anna elszavalta Árvay Jenőnek külön erre
az alkalomra írt versét.
A zenekart az előadáson maga a
szerző vezényelte, s a közönség majd
nem minden zeneszámot megismétel
tetett vele. A szép siker egy kis időre
talán elfeledtette a zeneszerzővel a
korábban elszenvedett mellőzést, gúnyt.
Az utókor sem bizonyult kegyesebbnek
hozzá; de valószínűleg nem is minden
ok nélkül. György, vagy Geiger, vagy
Garai Á. Mór - ez mind ő volt! - nem
bizonyult korszakalkotó zseninek,
inkább csak afféle szorgos gyártogatója
lehetett a középszerű müveknek. (Az
Udvari kalandot más városokban több
ször adták, mint Szabadkán. 1914
nyarán pl. egy gyógyfürdőben, a gleichenbergi Kurtheaterben játszották Die
Teufelsmühle címen.) Az ünnepi dísz
György Á. Mór (1851-1919)
előadás után a jubiláns tisztelői és jó
barátai a Bárány Szálló különtermében ötventerítékes bankettre gyűltek össze,
amelyen számos felköszöntő hangzott el.
1909.
április 2-án a Víg özvegy előadásával F. Szalontai Ferike és férje, vagyis
maga az igazgató vett búcsút a szabadkai nézőktől. A szerződésben vállalt hat
évnek csak a felét töltötte le. Az alatt az idő alatt az előadások minősége annyira
leromlott, hogy a közönség szép lassan elpártolt Farkastól, pedig milyen merész
elképzelésekkel érkezett annak idején! Még operaelőadásokat is ígért - és adott
is a szabadkaiaknak!
Ezt a műfajt, hacsak nem számítjuk Várady Alfréd 1900. február 15-én bemu
tatott II. Szulamith c. operaparódiáját, addig két mű képviselte: Maillart A remete
csengettyűje c. vígoperája, amely inkább Villars dragonyosai címen volt ismert,
és Offenbach egyetlen operája, a Hoffmann meséi.
Farkas Ferenc, mint emlékezünk, egy operával, a Hunyadi Lászlóval köszöntött
be Szabadkára, s ezt még az első szezonban újabb két operabemutató követte.
Sajnos, csak az egyikre vonatkozóan rendelkezem némi adatokkal. Mindössze anynyit sikerült kiderítenem, hogy 1907 januárjában elkezdődtek az előkészületek a hónap
végére tervezett Trubadúr bemutatójára. A szerepeket a következőképp osztották ki:

Manrico
Leonora
Azucena
Inez
Luna gróf
Ruiz
Ferrando
Öreg cigány
Hírnök

- Kalmár József
- Ruzsinszky Ilona
- Paxy Margit
- Mezey Margit
- Székely Gyula
- Turai Antal
- Márton Mihály
- Lugosi Jenő
- Bíró Tivadar

Ugyanez az opera egy évvel később, 1908. január 10-én is bemutatásra került
Szabadkán, de ezúttal a főbb szerepek tolmácsolására olaszországi énekeseket
kértek fel. A részletek felől a Bácskai Napló így tájékoztatta olvasóit: „Frezzi
Mária, a pacsirtahangú koloratúr-énekesnő, ki Leonora szerepét töltötte be, az
este indiszpozícióval küzdött. A sűrű köd, mely a délutáni óráktól ellepte a
várost, megártott a derültebb éghajlathoz szokott művésznőnek. (...) Annál nagyobb
sikert aratott O'Delle Fomaci, a milánói Scala színház volt tagja, Manrico
trubadúr szerepében. (...) Egyik énekszámát az ötödik kép végén a függöny
legördülte után még kétszer kellett megismételni. Olyan kápráztató hatással volt
művészete közönségünkre, aminőt a mi színpadunkon még alig ért el művész
ember.” A helybeli énekeseket sem hagyták ki egészen a szereposztásból: „Luna
grófot B. Szabó József kiváló baritonistánk énekelte, míg Azucena cigányaszszony szerepét Paxi Margit személyesítette. Tehetsége a múlt esztendő óta, mikor
a társulat tagja volt, erősen fejlődött, tiszta alt hangját, szép játékát zajosan meg
tapsolták. Mezei Margit (Inez) groteszkül hamis énekével közderültséget okozott
az első felvonásban.”
Az olasz vendégművészek már előző este is színpadra léptek Szabadkán. A
műsor első részében különböző operákból vett részletekkel mutatkoztak be. Volt
közöttük egy lengyel énekesnő is, bizonyos Roskowska kisasszony, „kinek
kellemes csengésű, szép alt hangját többször megtapsolták.” Ezután következett
Mascagni csodaszép operája, a Parasztbecsület, amely a Bácskai Napló tudósító
ja szerint Szabadkán már többször is színre került, „ilyen kiváló alakításban
azonban, mint ahogy Frezzi Mária, a turini Operaház volt tagja személyesítette,
még soha. Könnyed, kedves éneklési modorát, s különösen a magasabb regiszterek
ben szépen csengő koloraturáját már a hangversenyen is zajos tapsokkal jutal
mazták, mikor a Traviátának egyik legszebb részletét énekelte el. Mellette O’Delle
Fomaci iskolázott, üde és nagy terjedelmű tenorja keltett feltűnést, aki Turiddu
szerepét alakította. Alfiót Natili Antimo játszotta nagy sikerrel, bár érces baritonja
kissé gyönge a mélyebb fekvésekben. Nejének, Lolának szerepében gyönge volt
Szalontai Ferike, míg Herdegné Etel Luciája eléggé sikerült.” (1908.1. 10.)
A következő hétre, ugyanazokkal az előadókkal, a Faust és A sevillai borbély
előadását harangozták be az újságok.

1909 márciusában újra Szabadkán találunk egy olasz társulatot, amelynek
segítségével 22-én a Parasztbecsületet és a Bajazzókat, másnap pedig a Traviatát
ismerhették meg az opera kedvelői. A Parasztbecsületben egy Ferrari nevű
tenorista és egy Ercolani nevű baritonista jeleskedett, de jól megállta mellettük a
helyét Santuzza szerepében Honty, mert „minden énekszámát megtapsolták,
felvonás végén pedig egy virágcsokrot kapott tisztelőitől. Luciát egy
vendégénekesnő, Székely Anna énekelte szép sikerrel. Lola szerepében Kovács
Hanna tett tanúságot arról, hogy kiváló hangú énekesnő.”
A Bafazzóknak ezen az estén volt a szabadkai bemutatója. A hazai énekesek
közül csak B. Szabó és Tóth József nevét tartotta említésre méltónak a
Bácsmegyei Napló tudósítója, aki így fejezte be cikkét: „A zenekar, számbavéve,
hogy a darabból csak egy próba volt, jól teljesítette feladatát. A férfikarban a
fiatalabb generáció az egyes énekszámokat egyáltalán nem is tudta, akik pedig
tudták, azok összevissza énekeltek.”
A Traviata előadása sem zajlott le zökkenőmentesen, pedig - ugyancsak főként
az énekkar bizonytalansága miatt - a kórusszámok felét kihagyták. A címszerepet
Pieroni Lucia énekelte, „kiről, ahol eddig működött, a legnagyobb elismeréssel
nyilatkoztak. ( ...) Az előadás mindettől eltekintve igen jó volt, és nagyobb érdek
lődést érdemelt volna” - tudjuk meg a Bácsmegyei Napló március 25-i számából.

1909-1912
Krémer Sándor is csak három évet bírt ki a szabadkai színház nem túlságosan
kényelmes igazgatói székében. Műsorpolitikája neki is az volt: Budapest után
minél hamarabb színre vinni a legújabb, legsikeresebb darabokat, de a régi jól
bevált kasszadarabok közül is minél többet repertoáron tartani. Ennek a politiká
nak eredményeként a színház műsora továbbra is rendkívül változatos maradt, s
a minőség is javult valamelyest, mert a színészeket elég szerencsés kézzel válo
gatta össze. Mind gyakrabban hívott nagyobb színházaktól vendégművészeket,
hiszen tisztában volt vele, hogy a többletkiadás kamatostul megtérül.
Szoyer Ilonka 1901 és 1911 között a budapesti Opera tagja volt. Drámai és
koloratúrszoprán hangját Bécsben iskoláztatta. Szabadkára 1910 tavaszán látoga
tott el, és két este lépett fel: április 14-én a Denevérben, másnap pedig a Hoffman
meséiben. A Bácskai Napló kritikáiból idézek: „A bőregért (értsd: A denevért)
olyan precíz, hívós előadásban még nem élvezhette a szabadkai közönség, mint
a tegnapi estén. ( ...) A zsúfolásig megtelt házban nem volt olyan hallgató, aki
veresre nem tapsolta volna kezeit.” A Hoffmann meséi nyilván készületlenül érte
a zenekart, mert „hogy a fagottista bárhol volt, csak nem a zenekarban, azt a vak
is hallotta. ( ...) Szoyer a nagy művésznő készültségével és fogásaival játszott
anélkül, hogy játéka mesterkéltté vált volna. (...) Egyszóval megérdemelte
bőségesen azt a szép virágcsokrot, amit a szabadkaiaktól nem kapott meg.”

Fenyőné Halmos Mici (Koldusdiák), Szabolcsai Józsa (Szulamith), Felhő
Rózsi (Cigányszerelem, Tatárjárás, Lili), K. Hegyesi Mari {A cigány), Komlós
Emma {Lili, Denevér), Pajzs Gyula {Furulyás Jancsi) nevére a lexikonok sem
emlékeznek. Annál inkább Kömyey Bélára (1875-1925), aki az 1910/11-es sze
zon végén érkezett Szabadkára. A lapok mint „a legnagyobb hírnevű és fizetésű
operaénekest” mutatták be, aki „vándorkomédiásból fejlődött világhírű
tanoristává”. A Zenei Lexikon szerint is „egyike volt a legkiválóbb magyar ének
művészeknek; megragadó szépségű, hatalmasan szárnyaló hangját komoly zenei
kultúra, széles skálájú előadóművészet s rendkívüli színpadi temperamentum
segítette méltó érvényesülésre.” 1908-tól volt a budapesti Opera tagja.
Szabadkán Lehár Hercegkisasszony című, kevésbé ismert operettjében lépett fel,
minden bizonnyal Hadzsi Sztavrosznak, a rablónak a szerepében. Tudjuk ugyan
is, hogy december 20-án az operaházbeli bemutatón Budapesten ezt a szerepet
alakította. A darabot akkor Csáth Géza így mutatta be: „Ebben a librettóban,
minthogy 1856-ban játszódik, van minden: biedermayer és görög rabszol
gakosztümök, megvesztegetett balkáni rendőrök, (...) visszatérő epizódfigurák,
szép díszletek. És a zene is ötletes, fordulatos. Szirupos, mint minden Lehárzene. Sok Puccini-frázis. Itt-ott nagy szekund skálák, csak elszórva egy-egy
trombitaszólamban. Lassan fejlesztett keringők, amelyek harmadszorra, akár
akarjuk, akár nem, már szimbolikusan szépnek tetszenek a teljes zenekar doboló
fortisszimójában. Táncok, karok, duettek, melodrámás részek... szóval minden
szép és jó és mégis az ember folyton így morfondíroz magában: de hát ezt mégis
csak buta, kiseszű, naiv embereknek írták.” {Világ, 1910. XII. 21.)
A vendégművészt bemutatva Somlyó Zoltán nem fukarkodik a dicsérő
jelzőkkel: „Szombaton - 1911. április 29-én - este ünnepi előadásban került
színre A hercegkisasszony című operett, amelyre a szabadkai bemutatója (II. 18.)
után sehogy se tudtunk ráismerni. ( ...) Kömyei ma a legelső magyar énekes
színész. A végletekig kultivált, fogékony és nemes anyagú hangjának olyan
árnyalatai és olyan rendkívüli finomságai vannak, és általában színészi talentu
ma, lírai predesztináltsága olyan fokú és rangú, hogy kész varázslat az, amivel a
közönséget egész lélekben faszcinálja (...) valósággal elemi erővel tud hatni és
nagy, igen nagy színészek felsőbbségével viszi be minden kis momentumába
összes egyéni kiválóságait. (...) Hosszú percekig tartott a tapsoknak valóságos
vihara, s a második felvonás utáni szünetet majdnem végig áttapsolta a kis
közönség.” Igen, a kis közönség. A színigazgatónak ez a fényes est hatszáz
koronájába került!
Felhő Rózsi egy hónappal korább történt háromnapos vendégszerepléséről is
Somlyó tájékoztat bennünket a szemtanú hitelességével. A Szegedről érkezett
színésznő berobbanó sikert aratott. „Dörgő tapsokkal fogadta a szabadkai pub
likum a színpadra lépéskor, de néhány perccel utóbb már viharzó lelkesedés
kapta szárnyára a közönséget, s alig tízperces ismeretség után már frenézis volt
az az ünneplés, amelyben a teljes és osztatlan meghódolás nyilatkozott meg. A
legtisztább és legbiztosabb énekművészet, a végletekig finom kidolgozás és a

becses zsenialitás volt az, amit a mai estén (1911. III. 30.) kaptunk.” Ez volt
olvasható a Bácskai Hírlapban a Cigányszerelemről, de hasonló módon elbűvölte
a kritikust a szegediek Rózsija Kálmán Imre Tatárjárás c. operettjében
Mogyoróssy önkéntes alakjának megformálásával és a Lili címszerepével: „A
hangja néha verteztlst-csengésű és mély, mint a fiatalság kiapadhatatlan ereje, de
máskor megvesztegetően és finoman könnyű, mint egy szabad, csacsogó madáré.
- Felhő Rózsi hanganyaga ideális operettminőségü, színezve komoly érettség
biztos értelmével.”
Király Emő, aki Szabadkáról indult el az országos hírnév felé, 1912-ben már
oszlopos tagja volt a fővárosi Király Színháznak. Április 23-án a Kis grófbán, 24én a Leányvásárban, 25-én pedig a Babus kában lépett fel. A Leányvásár Horváth
Kálmánnal már vagy tizenhatszor ment, amikor a helyébe lépve Király „új
színeket és csodás fényt
vitt bele a szerepbe”.
Huszonnyolc éves volt
Szamosy Elza, a buda
pesti Opera ünnepelt sztár
ja, am ikor 1912 áprili
sában két előadásra lejött
Szabadkára, hogy eléne
kelje a Carmen cím 
szerepét.
A Bácskai Napló
elárulja, hogy a művész
nő Amerikában egymás
után háromszor játszotta
ezt a szerepet, és hogy
Puccini őt tartja a világ
legelső Carmerijénekl „Ő
a legelső, a legnagyobb,
(...) játéka éppoly csodá
latosan m űvészi, mint
Szamosy Elza (1884-1924)
éneke. ( ...) Ezért hajiunk
meg a világ legjobb Carmenje előtt, s ezért kell kifejezni örömünket, hogy a ma
gyar énekművészet egyik büszkesége fényt vetett a mi kis vidéki színpadunkra
is.” A Bácskai Hírlap írásából sok egyebet is megtudhatunk: „Vidéken - de
különösen Szabadkán - operát adni nagyobb botrányok nélkül: máris eredmény.
Ebből a szempontból tekintve a dolgot, a mai előadás miatt nem sok panaszt
emelhetünk, s a magunk lelkiismeretének is eleget teszünk azzal, ha újból kiírjuk
azt, amit a Bácskai Hírlap már a Pillagókisasszony bemutatója után megírt: ne
adjanak Szabadkán ezzel a társulattal operát. De a szemrehányás jogáról lemon
dottunk s most csak az örömünknek adhatunk kifejezést, azaz hogy Szamosy
Elza három órán keresztül a színpadon mozgott, énekelt és játszott nekünk. Az az

élvezet, amelyben ő részesített bennünket, feledtetett velünk minden egyebet s
hajlandók voltunk az egész előadást úgy tekinteni, mint az ő nagyszerű szólópro
dukcióját. Feledhetetlen szép, páratlanul elragadó, bensöségteljes és elragadó volt, s
nem zavartatta magát környezete által. Dicséret még csak Gelléit Pált illeti, aki
három hónapig végezte a betanítás áldatlan munkáját, s elismerés jár még a zenekar
nak, amely fegyelmezetten alkalmazkodott hozzá. A színház zsúfolásig megtelt.”
A szereposztás egyébként a következő volt:
Don Jose:
Szánthó János
Escamillo:
Csolnakossy Gy.
Réthely Ödön
Dancaire:
Remendado: Kormos Ferenc
Zuniga:
Szécsy Ferenc
Lillas Pastia: Tóth Béla
Carmen:
Szamosy Elza
Micaela:
Vásárhelyi T.
Frasquita:
Tóth Lenke
Mercedes:
Martinék Ilonka
A fent említett Pillangókisasszony bemutatójára 1912. január 27-én került
sor, ugyancsak egy budapesti operaénekesnővel, Báder Dórával a címszerepben.
A partnere Horváth Kálmán volt.
Az operák közül ezenkívül - a rendelkezésemre álló igen hiányos adatok
szerint - csak a Parasztbecsületet játszották kétszer, 1910. január 8-án és 18-án.
Az újságokból, sajnos, nem mindig derül ki egyértelműen, hogy mikor adnak
egy darabot először. A kései utókor számára ugyanúgy gondot okoz megállapí
tani - kizárólag a cím alapján - , hogy kinek, milyen műfajú színművéről van szó;
mert az újságírók ezt a két fontos adatot gyakran kifelejtik tájékoztatójukból.
Krémer Sándor igazgatóskodásának első évadjából kiemelkedik a Luxemburg
grófja, amelyet a magyarországi ősbemutató után mindössze két héttel (!), 1910.
január 28-án játszottak először Szabadkán. Lássuk, mit írt Lehár operettjéről a
Bácsmegyei Napló: „Harmadszor is zsúfolt ház nézte végig az előadást. A darabnak
ma is óriási sikere volt. Elsősorban persze Sugár Jolán révén, akinél nagyobb
szubrettegyéniség ma sem a vidéken, sem a fővárosban nincsen. Minden dala, tánca
frenetikus tapsok között végződött, és a közönség a Gimbelem-gombolom duett után
is csak azért engedte el a hetedik ismétlést, mert nem akarta kifárasztani.”
Ma már tudjuk, hogy az 1909/10-es idény valódi szenzációja egy kezdő
komikus színész, Kabos Gyula felbukkanása volt. Ki gondolta volna akkor, hogy
olyan fényes pályát fog befutni? Igaz, már a kezdet is igen ígéretesnek mutatkozott.
Október első napjaiban vitték színre a szabadkaiak Fali Leó Az elvált asszony c.
müvét, amiről András Ernő a Bácsmegyei Napló bán ekként számol be:
„Bemutató előadás, majdnem telt ház, várakozó hangulat. Felzendül a monstruózus, új zenekar és egyszerre nyert csatája van a darabnak ( ...) A közönség
szeretete egy csapásra Kabos felé fordult, aki Szigethy Andor örökébe lépett,
ahogy látszik, nem méltatlanul. Valódi humor buzog benne. Szabadkán nagyon
fogják szeretni.”

Mint tudjuk, ez a szeretet nem sokkal
később az egész országra kiterjedt. Kabos
Gyula is, Sugár Jolán is ugyanazon a napon,
1910. április 28-án, a Tatárjárás előadásá
val vett búcsút Szabadkától.
A soron következő színházi évad egyik
érdekessége a Mai Színlap című újság által
hirdetett kedvencverseny volt, amelyet 3132
szavazattal Borbély Lili nyert meg.
Pillantsunk bele néhány róla szóló kritikába,
hogy megtudjuk, mennyire lehetett jogos ez a
győzelem. Nem kell az újságokban sokáig
keresgélni, hiszen alig akad operett, amely
ben nem őrá bízták volna a főszerepet.
Itt van pl. Lehár Cigányszerelme, amelyet
először 1910. december 17-én láthattak a
szabadkaiak. Ha jól számolom, január 1-jén
adták hatodszor, s erről az előadásról így
számol be a Bácskai Napló: „Borbély Lili
Kabos Gyula (1888-1941)
brillírozott. Olyan kedvesen alakította
ugyancsak Szabadkán tette meg
Körösházy Ilona szerepét, hogy a közönség
első lépéseit a világhírnév felé
szűnni nem akaró tapssal és újráztatásokkal
honorálta eleven játékát. Szalma szépen énekelt. Jól játszottak Martinék és
Kormos is.” Ugyanaznap délután az Iglói diákokban lépett fel a primadonna,
amiről így szól a helyzetjelentés: „Sok-sok nevetés, kacagás, közben egy sóhaj, a
karzatról az agyonnyomottak segélykiáltása; ez a ház képe vasárnap délután.
Borbély Lili Évike szerepében igen kedves volt. Az elválási jelenetben sokan
nyúltak a szemükhöz.” Másnap két rövidebb zenés darab ment egymás után; a
Narancsvirágban az „est hősei” Borbély Lili és Dobos voltak. Ez a darab nem
lehetett egy remekmű, mert zenéje a kortárs kritikus megítélése szerint is csak
„amolyan, hogy is mondjam, tra-tra bum-bum zene, de vannak sokan akik ezt
szeretik.” (A másik mű az Édes öregem c. egyfelvonásos álomkép volt, ebben is
Borbély és Dobos vitte a főszerepet. Fali Leó könnyed, fülbemászó zenéje tet
szett a jelenlevőknek.)
A vándorlegény, a Vera Violetta, a Színészvér és A szerencsemalac után 1911.
január 2 1-én ismét egy Eysler-operett, A halhatatlan lump került bemutatásra. A
Bácskai Napló tudósítója felteszi a kérdést: „Mi ez?”, majd mindjárt meg is
válaszolja: „Egy kis zsibárukereskedés, ócska s már nem kopásmentes viccekből.
(...) A zenében itt-ott felcsillog valami kis értékes rész, aztán ismét a sablonosság
útjába kerül vissza. Kuplézene a legnagyobb része a legkriminálisabb fajtából.
(...) Borbély Lili kellemes hangjával, még kellemesebb megjelenésével, élet
revaló játékával nagy hatást ért el. (...) A női kar néha ritmikai betegségben
szenvedett, ami ilyen járványos időben nem csoda.” Január 12-e volt az a nap,

amikor Borbély Lili valósággal a mennyországban érezhette magát. Ekkor került
sor a kedvencverseny győztesének járó dij átadására. Az eseményt így mondja el
a Bácskai Napló újságírója: „Borbély Lili ünneplése volt a tegnap esti
Cigányszerelem előadás. A színházi pénztárnál már délután kint lógott a Minden
/egy elkelt feliratú tábla. (...) Állandó, szűnni nem akaró tapsvihar, éljenzések
töltötték meg egész este a színházat. ( ...) Az első felvonás után átnyújtották
Borbély Lilinek a kedvencverseny jutalomdíját, egy értékes arany könyv
medaliont lánccal, továbbá egy dobozban különféle ajándéktárgyakat. A
Mozdonyvezetők Otthona is egy szép nagy virágkosárral hódolt Borbély Lilinek,
aki mulatságukon fellépett.”
A szezon másik kimagasló eseménye egy jubileum volt. Február 1-jén megem
lékeztek a Cigánybáró huszonöt évvel korábbi szabadkai bemutatójáról. A
Bácsmegyei Napló ismertette olvasóival a két nevezetes előadás szereposztását:
1886
Zsupán:
Pusztai Béla
Arzéna:
Kissné Honti Mari
Camero:
Hatvani Károly
Saffi:
Réti Laura
Barinkai: Hunfi Imre
Gábor diák: Kiss Pista

1911
-

Szathmári Árpád
Borbély Lili
Fehér Gyula
Dr. Klein Mátyásné
Szántó János
Szalma Sándor

Könnyű kitalálni, hogy ki állott a figyelem középpontjában: dr. Klein
Mátyásné, aki a színház fél évszázados jubileumakor is fellépett ugyanebben a
szerepben s aki azonos Szőgyi Ginával, a színház egy évtizeddel korábbról jól
ismert primadonnájával. A színpadtól idő előtt visszavonult színésznő rengeteg
tapsot, ovációt és négy csokrot kapott.
Lehár Ferenc operettjét, A hercegkisasszonyt, mint már említettük, február
18-án láthatták először a szabadkaiak. A főszerepet Bérezik Margit alakította,
akinek „világos, tiszta hangjában enyhén csillogtak föl a dallamok melodikus
vonalai. Művészi biztonsággal győzte le a skálák néhol örvényszerű gim
nasztikáját.” - tudjuk meg a Bácskai H írlapból Rajta kívül Borbély Lili, H.
Serfőzi Etel, Szalma Sándor és Deák Koméi osztozott a sikeren.
Leó Fali Babuska c. operettje március 28-án került bemutatásra.
Mindezek ellenére a Bácsmegyei Napló véleménye szerint „talán soha nem
volt színházi szezon Szabadkán, amelynek szerencsétlen vezetéséről annyi
komoly panasz hangzott volna el a közönség figyelemre méltó részének köréből,
és amely művészi szempontból ilyen értéktelen, eseménytelen lett volna, mint az
idei.” (1911. IV. 16.)
Bizony, a következő évadban sem részesült valami sok dicséretben Krémer
Sándor társulata, nem csoda, hogy az igazgató alig várta, hogy odébbállhasson.
A Cigányszerelem egyik decemberi előadása kapcsán így kesereg a Bácskai
Napló'. „Szegény Lehár, ha ezt az előadást látta volna, elszömyülködéssel kellett

volna konstatálnia, hogy - ni, ni: Józsi cigányát már Réthely is tudja kreálni? (...)
Kovács Lili tegnap is kacérkodott, énekéről jót most se mondhatunk.” Henry
Bataille Balga szűz c. színművéről pedig ugyanaz az újságíró megállapítja, hogy
„malacságban excelláló darab. (...) Szabadkának régi vágású, igazi úri eleme
nem is ismeri már a színház belsejét.” (1911. XII. 10.)
Eysler soron következő operettjét, a Cirkuszt a bemutatón, december 23-án, a
közönség hűvösen fogadta. Másnap a Muzsikus leányra mindössze 25-30 néző
volt kíváncsi, azok is megbánták, hogy elmerészkedtek a színházba. „Az minden
volt, csak nem előadás. (...) Pietschné egész kedélyesen családi ügyeket tárgyalt
előadás alatt a játszó színészekkel.” (Bácskai Napló, 1911. XII. 28.) A tudósító
kertelés nélkül kimondja: „Operettet rendesen előadni nem tudnak, mégis egyremásra csak operettekkel próbál szerencsét a direkció.”
Végül álljon itt egy örömhír, amit 1912 júniusában közölt a Bácskai Napló,
ám maga az újságíró sem sejthette, valójában mekkora jelentőségű az értesítés,
miszerint Budapesten az operai tanfolyamra jelentkező tizenöt énekes közül két
szabadkainak is sikerült a felvételi vizsga; a nevük: Milassin Mariska és
Budanovits Mária.
Még sok dicsőséget fognak szerezni szülővárosuknak.

1912-1914
1912 őszétől Nádassy József vette át a színház igazgatását. Thalia templomá
nak kapui október 11-én nyíltak meg a Hunyadi László c. opera nyitányának
hangjaira. A karmester Lányi Ernő, a zeneiskola igazgatója volt, majd a
vezénylőpálcát átadta Nagypál Bélának, a színház zenei vezetőjének. Ekkor
következett Jacobi legpompásabb műve, a Leányvásár. Ebben a szezonban ezt az
operettet adták leggyakrabban. Nádassy színészgárdája kitűnő osztályzatot kapott
a Bácskai Hírlap kritikusától, aki szerint „ennyi egészséges, szép hangú énekese
és énekesnője kevés vidéki színháznak van”. Egymást érték az operettelőadások,
amelyek komplett, tehát nemcsak játszani, hanem énekelni, sőt táncolni is tudó
színészeket igényeltek: A denevér. Limonádé ezredes (október 25-én volt a
bemutatója), Jókedvű paraszt (Fali azóta elfeledett műve), Drótostót (Lehár),
Asszonyfaló (az akkor nagyon felkapott Eysler műve), Eleven ördög (az első
magyar operett, szerzője Konti József), Tengerész Kató (Jamó György zenéjével
november 22-én mutatták be), Cigánybáró... És mindez alig három hónap ter
mése! De nem szabad megfeledkeznünk a Parasztbecsület előadásáról sem, ame
lyen a zenekar a filharmonikusokkal kiegészítve játszott.
Úgy tetszik, mintha nemcsak a színészeket, hanem a kritikusokat is ki
cserélték volna. Egyszeribe mindent, ami a színpadon történt rózsaszínben láttak!
November 9-én pl. így áradozik a Bácskai Hírlap recenzense: „Rég hangzott fel
annyi őszinte, meleg taps a szabadkai színház nézőteréről, mint ma este, és csak

nagy diadalt aratott operettek előadásain szokott a közönség annyit újrázni, mint
amennyiben ma volt részük az előadó színészeknek. (...) A rendezés kitűnő, a
színpad gyönyörű volt. Kórus és zenekar pompásan működött. Szóval az
Asszonyfaló rendkívül nagy sikert aratott.” Ugyanez a tudósító a Tengerész Kató
bemutatójától is el volt ragadtatva: „Nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy a
szabadkai színpadon még ilyen előadást nem produkáltak. Kiállítás, díszletek,
kosztümök, gyönyörűek voltak, a finálék tökéletesek, a kórus és a zenekar precíz
működése szinte operaszerű volt, a magánszereplők pedig egytől egyig a lehető
legjobbat adták.”
De egyáltalán kik voltak ezek a kifogástalan színművészek? Megtudhatjuk,
ha áttanulmányozzuk az Orpheusz az alvilágban c. OfTenbach-operett színlapját.
Az óriási sikert aratott bemutató 1912. decembe 15-én volt:
Aristeus (Pluto)
Jupiter
Orpheusz
Styx John
Mercur
Bacchus
Mars
Minerva
Euridiké
Dianna
Közvélemény
Venus
Cupido
Morfeusz

-

Korda Sándor
Remete Géza
Burányi Ferenc
Káldor Dezső
Komlós Vilmos
Medgyaszai Jenő
Nagy Dezső
Rásó Ida
Peterdi Etus
Falk Erzsi
Nagy Dezsőné
Molnár Janka
Kanizsai Elza
Kranszly Irén

Alighogy Lehár elkészült legújabb operettjével, az £vóval, Szabadkán máris
játszották. 1913. január 10-ét írtak akkor. (Évát Molnár Janka személyesítette
meg.) 20-án meg már a Szép Heléna ment, méghozzá a Reinhardt-féle „berendezés”-sel s a következő szereposztással: Szép Heléna - Falk Erzsi, Paris Burányi Ferenc, Menelaus - Nádasy József, Orestes - Peterdy Etus, Pylades Remete Géza, Dyoméd - Kanizsai Elza, Clytaemnestra - Nádasyné,
Agamemnom - Nagy Dezső, Achilles - Komlós Vilmos, Diogenes - Káldor
Dezső; rendező: Remete Géza.
A Lila dominóról nem tudom biztosan, hogy január 31-én ment-e először
vagy többedszer, de' Fali operettjének, a Kedves A ugustinm k bizonyíthatóan
február 27-én volt a szabadkai premierje, s nem.kétséges, hogy Kálmán Imre
Cigányprímáséit is március 28-án mutatták be. (Budapesten is csak január 24-e
óta játszották.) Egy hónappal később pedig már Zerkovitz Béla első operettjének,
az Aranyesőnek a dallamaiban gyönyörködhettek a szabadkaiak. A szerző akkor
még csak harmincéves volt, de máris akkora hírnévnek örvendett, hogy Puccini
állítólag kijelentette: ha nem volna Puccini, akkor Zerkovitz szeretne lenni! Az

Aranyeső bemutatója olyan remekül sikerült, hogy a második felvonás végén az
Uncili-smuncilit tízszer is meg kellett ismételni, s a közönség együtt énekelt a
színészekkel!
Szembetűnő, hogy a háborút közvetlenül megelőző években mind gyakrab
ban olvashatjuk a plakátokon Offenbach nevét. 1914 januárjában a Párizsi élet
hozta izgalomba a színház látogatóit, februárban pedig a felújított Hoffmann
meséii élvezhette a közönség.
És akkor ismét egy énekes sztár tűnt fel a szabadkai színpadon. Budapestről
jött, s a neve Krammer Teréz. Túl volt már élete delén, nem is volt már állandó
tagja az Operának, de 46 évesen is bámulatba ejtette mind a hallgatóságot, mind
pedig a műítészeket: „Krammer Teréz, a m. kir. Operaház művésznőjének teg
napi (III. I.) fellépése az előre megjósolt sikereket is felülmúlta. Gyönyörűen
énekelte A bőregér Rosalindáját. Biztos játék, az áttetszőségig csiszolt énektech
nika és hatalmas hanganyag. (...) Vagyis annyit adott a hírneves operaénekesnő,
hogy a felével is nagyon szívesen megelégedtünk volna.” Másnap a Cigánybáró
Saffijának szerepében lépett fel, s a szabadkai közönség ezúttal sem bánta meg,
hogy 20%-kal többe került a jegy, mint rendesen - a művésznőnek egy fel
lépéséért ugyanis 500 koronát kellett fizetni.
A Cigánybáró vendégénekese március 8-án Bérezik Margit volt.
Április első napjaiban egymás után három este gyönyörködhettek Szoyer
Ilonka rajongói a kiváló művésznő hangjában: 3-án az Aranyesőben, 4-én a Rip
van fVin/c/e-ben, 5-én a Budagyöngyében lépett fel.
Ez a szezon sem múlt e a Parasztbecsület nélkül, sőt a Hoffmann meséit is
megismételték, méghozzá Arányi Dezsővel, az európai hírű tenoristával a fő
szerepben. 55 évesen érkezett Szabadkára; de hát korábban nem jöhetett, mert
akkor Prágában, Berlinben, Milánóban meg Budapesten volt elfoglalva.
Offenbach operájában március 12-én, a Faustban pedig már két nappal előbb
énekelt. A Gounod-opera színlapjára sikerült rátalálnom, íme:
Faust
Mephistopheles
Margarétha
Mártha
Siebel
Wagner

- Arányi Dezső
- Inke Rezső
- Albert Erzsi
- Nádasyné
- Peterdi Etus
- Nagy Pál

Szép és gazdag évadot zárt le Nádassy igazgató, s nem sejthette, hogy ősszel,
amikor Thalia templomát ismét megnyitja, már fél Európa vérben fog fürödni.

Karmesterek és muzsikusok
Eddig kizárólag a színdarabokkal és az énekesekkel foglalkoztunk, de hát egy
zenés darab megszólaltatásához zenészek is kellenek, s aki a legfontosabb: a
karmester. Főleg a vidéki színházaknál rendkívül összetett a karmester dolga: ő
nemcsak betanítja a szólistákat, a kórust és a zenekart, és nemcsak hogy dirigál
ja az előadásokat, hanem előbb alaposan előkészíti a zenei anyagot, tehát a par
titúrát a rendelkezésére álló erőkhöz alkalmazza: az énekesek hangmagasságához
igazítja, a hangszerelést a lehetőségekhez mérten módosítja, ha kell, „kihúz”, ha
kell, „betold”; s mindezt a lehető leggyorsabban és legrugalmasabban teszi.
Vagyis zeneileg jól képzett, lehetőleg zeneszerzői hajlammal is megáldott, jó
idegzetű egyénnek kell lennie, aki elviseli, hogy az énekesek fele nem ismeri a
kottát, a hallásuk sem éppen kifogástalan, hogy pl. a fagottista mindig illuminált
állapotban jár a próbákra és az előadásokon sem lehet rá mindig számítani.
A szabadkai színháznak jó karmesterei voltak: a kritika mindig elismerően
szólt munkájukról - ha ugyan egyáltalán megemlítette őket. Az itt tárgyalt
időszakban hat dirigens működött a színháznál: 1899-től 1901-ig Várady Aladár,
1901-től 1908-ig Németh Ignác, 1908-tól 1909-ig Ligethy Géza, 1909-től 1912-ig
Gellért Pál, 1912-től 1913-ig Nagypál Béla, 1913-tól 1918-ig Hajsinek Rezső.
Várady Aladár (1873-1946) Ipolyságon született, s 22 éves volt, amikor a
budapesti Népszínházban nagy sikerrel bemutatták a Kisfiú c. operettjét. 1896-ban
Kolozsvárott játszották A kocsmáros lánya c. népszínművét, s a következő évben
Rátkai Sándorral közösen
írt egy másik népszín
művet, amelyet Regruta
címen mutattak be a
városligeti Színkörben,
ugyancsak szép sikerrel.
Ezenkívül számos szín
darabhoz komponált zenei
betéteket. Szabadkán mu
tatták be 1900. február
15-én a II. Szulamith c.
operaparódiáját, amely
nek felemás sikeréről
korábban már részletesen
beszámoltunk.
(Az eredeti Szulamith
szerzője az a Kövessi
Albert, aki színészként
évekkel korábban dédel
Várady Aladár (1873-1946)
getett kedvence volt a

szabadkai színház közönségének.) Müveinek száma, itt-tartózkodása idején, már
elérte a százat, pedig akkor még harmincéves sem volt. Kevesen tudják, hogy ő
szerezte többek között a Hajlik a jegenye és az Amikor én legény voltam kezde
tű, máig is népszerű nótákat. Szabadkáról Nagyváradra költözött, onnan egy
negyed évszázad elteltével Miskolcra, majd Budapestre került, s ott ért véget ter
mékeny pályafutása. A szabadkai színháztól 1901. március 29-én, a szezon utol
só napján vett búcsút. Erre az alkalomra ő maga állította össze az est műsorát:
Müller: A váróteremben, vígjáték; Az apród áriája a Hugenották c. Meyerbeeroperából; Braga: La Serenata és egy orosz dal Vécseiné Bamszky Máriának, a
szentpétervári és a moszkvai opera egykori tagjának az előadásában. Ezután
Vécsey Géza baritonista énekelte Fauré Keresztrefeszítés és Przewsky Érted-e...
kezdetű dalát, majd mindketten egy duettet adtak elő Glinkától. A hegedűszólót
- mint ahogy a Bácskai Hírlap aznapi száma megírta - „a jutalmazandó iránti
szívességből Huberth Janka kisasszony, a tanítónőképezde kitűnő tanárnője” ját
szotta. Az est utolsó száma Várady egyfelvonásos operettje, a Léghajó a zárda
udvarán volt. A Bácskai Hírlap tudósítója így számolt be az eseményről: „A szűk
orkeszter poros, kopott pulpitusát remek babérkoszorú övezte, a koszorú széles,
kék szalagján arany betűkkel volt odaírva:
A színtársulat - szeretett karmesterének.
Háromszoros tussal fogadta a zenekar a karmestert, de túlharsogta a zenekart
a közönség tapsvihara, éljenzése. Percekig tartott az ováció, miközben pálmaágat
nyújtottak a zseniális zeneírónak és dirigensnek a közönség sorából. ( ...) Mezei
Béla cigányzenekara nyitotta meg az estét.”
Az új karmesterről, sajnos, semmilyen adattal nem rendelkezem. Álljon itt
egy róla szóló idézet a Bácskai H írlap 1901. november 6-i számából:
„Tehetséges, nagy szorgalmú és biztos kezű karmesterünk van Németh Ignác
személyében, aki a megerősödött zenekart kitűnően vezeti, a mű szépségeit
érvényre tudja juttatni, és hiszem, hogy néhány hét múlva a mi muzsikusainkat
meg fogja taníthatni arra is, hogy kell piano (halkan) játszani.” 1902. február 25én pedig a kővetkezőkről értesülünk a Szabadkai Friss Újságból. „Millöcker
operettje (A koldusdiák) kitűnő előadásban került színre, és ebben elsősorban
Németh Ignác karnagynak van nagy érdeme, akinek, hej, nagyon sok baja volt
egynémely előadóval, amíg színpadképessé tudta tenni alakítását, zenei
előadását.” A későbbi értékelések is mindig csak dicsérték a karmester erős, min
dent összefogó kezét. Millöcker másik, 1902. november 15-én bemutatott
operettjéről, a Viceadmirálisxó\ elragadtatással ír a Bácskai Hírlap: „Egyike volt
a legfényesebb előadásoknak. Az operettensemble ma nagy dolgot produkált.
Németh Ignác karmester a nehéz operettet nemcsak kitűnően tanította be, de
egyetlen hang nem veszett el a partitúrából. (...) A rendezés, a kar és a zenekar
kiválósága fényes kerete volt a magánszereplők egyformán jeles működésének.”
A karmesterek közül ő töltött legtöbb időt Szabadkán - hét évet és ha csak
az újonnan betanított zenés darabokat akarnánk felsorolni, akkor is igen
impozáns listát kapnánk. Ha egy előadás gyengén ment, annak csak ritkán volt ő

az oka. Az érdekesség kedvéért álljon itt egy leírás a legbotrányosabb esetek
egyikéről, amelyre 1903. január 28-án került sor: „Aki hétfőn A kis szökevényt
látta, többé bizonyára nem nagyon kívánja látni, legalább minálunk. Csak a
zenekart dirigálhatta Németh I. vasmarokkal...” A corneville-i harangok 1903.
november 8-i előadásáról egészen más hangnemben ír a Bácsmegyei Napló, s
mint említettem, az ilyen minőségű produkció volt a gyakoribb:
„Színitársulatunk énekes személyzete szombaton megmutatta, hogy méltó az
ország harmadik városához. (...) De az elismerés főképp és elsősorban Németh
Ignácot, a nagy szorgalmú és törhetetlen ambíciójú karmestert illeti meg, akinek
az operettelőadások művészi nívója tulajdonképpen köszönhető.”
Ligethy Géza csak egy szezonon át karmestereskedett Szabadkán, az ő élet
pályájáról is keveset tudunk. 1908 augusztusában a Bácsmegyei Napló mint
„elismert, jónevű” karnagyot említi. Ugyanez a lap így ír október 29-i számában:
„Megjöttek és itt vannak (...) Thalia felkent papjai és papnői, a bájosan dom
borító művésznők és az önmagukat olykor fölülmúló művészek. (...) A családban,
a társas összejöveteleken, a zsúrokon van miről beszélni.” Talán az új karmester is
szóba kerül olykor-olykor. Ligethyről mintha nem szívesen imának a napilapok. A
zenekar mind rosszabbul szól, a nézőtér mindjobban kong az ürességtől. A színház
volt-e elégedetlen a karmesterrel, vagy a karmester a színházzal, nem tudom; a
lényeg az, hogy egyévi együttlét után szakítottak.
1909 őszétől a Gellért Pál irányította zenekar ismét állandóan kitűnő osztály
zatot kap. A denevér 1910. április 14-i, emlékezetes előadása kapcsán a Bácskai
Napló pl. szükségesnek találja kiemelni, hogy a szereplőkkel egyenértékű sikere
volt Gellért Pál karmesternek is, aki a darabot „a rossz hangjegyekből betanítot
ta és erős kezekkel dirigálta. A zenekar és a kar szintén kiválót produkált”.
Ugyanabban az évben, november 17-én ment nem éppen kifogástalanul a
Luxemburg grófja, amikor Gellért karnagy, megunva a sok „gimbelem-gombolom”-ot, „egyszerűen otthagyta a zenekart és így az kénytelen volt karmester
nélkül gombolni” - tudjuk meg a Bácskai Napló tudósítójától, vj.-től. Gellért Pál
még Szabadkán volt, amikor 1912 áprilisában színre került Bizet operája, a Carmen.
A Bácskai Hírlap kritikusa a címszerepet alakító Szamosy Elza mellett igazán csak
a karmestert emeli ki, „aki három hónapig végezte a betanítás áldatlan munkáját” és
a zenekart, „amely fegyelmezetten alkalmazkodott hozzá.”
1912 őszén Nádasy József, az új direktor új társulatot és új karmestert hozott
magával, akit Nagypál Bélának hívtak. Egy évet töltött Szabadkán és még akkor
sem volt húszéves, amikor eltávozott a városból.
Kifogástalanul végezte munkáját s valószínűleg azért sietett Budapestre, mert
úgy találta, hogy többre hivatott, mint amennyit egy vidéki színház zenekari
árkában el lehet érni. 1913 januárjában került először színre Lehár operettje, az
Éva, s ennek kapcsán jelentek meg a Bácskai Hírlap hasábjain az alábbi sorok:
„A zenekar egész este hibátlanul működött, nem ejtett gikszereket, nem vitte
csődbe az előadást, pedig - ha ismerjük a zenekar összetételét, ha tudjuk, hogy
abszurd ez az összetétel, be kell vallanunk, hogy minden könnyen megtörtén

hetett volna. Hogy elmaradt, hogy nem
volt baj, az a Nagypál Béla munkájá
nak, hihetetlen türelmének és idegeinek
köszönhető, melyek sokkal távolabb
állnak a csődtől, mint a zenekar.” (1913.
I. 11.) Tehetséges muzsikus lehetett,
mert azt is feljegyezték róla, hogy az
Aranyeső operettet már a bemutató
előadáson „könyv nélkül” vezényelte.
Budapestről jött, érthető hát, hogy az
első kínálkozó alkalmat megragadva
vissza is ment, és a főváros legnagyobb
színházainál számos sikert aratott mint
karmester és mint zeneszerző.
A soron következő, egyben utolsó
karmester Hajsinek Rezső volt, akiről
nem tudom, hogy honnan jött s hogy
Szabadkáról hová ment. Igen bő terNagypál Béla (1894-1968)
mésű színházi évad fűződik a nevéhez s
nyilván tovább is marad, ha közben
nem történnek a világban azok az iszonyatos dolgok, amelyek következtében a
szabadkai színház kapujára lakat került, s le sem vették róla több mint negyed
évszázadig. Nem különös? A színház halálát valójában nem a háború, hanem az
utána következő béke okozta.
Hajsinek mester egyik legnagyobb teljesítménye a Faust betanítása volt,
amiről nagy elismeréssel szóltak a kritikusok. Ugyanúgy jó munkát végzett a
Hoffmann meséinek 1914 márciusi előadásával, mert a fültanú - a Bácskai
Hírlap - szerint „a zenekar valósággal operaházi nívón állt”. Na de Hajsinek
Rezső nevével még többször fogunk találkozni a színháznak a háború alatti
tevékenységével foglalkozó fejezetben.
A karmesterlista nem lenne teljes, ha kihagynánk belőle a zeneiskola két
országos hírű igazgatóját, akik tevékenykedésükkel szinte minden zenei
eseményre befolyással voltak a városban. A korabeli sajtóból azonban nem tűnik
ki egész világosan, milyen is volt a tulajdonképpeni kapcsolatuk a színházzal.
Tudjuk például, hogy 1901 őszétől Németh Ignác volt a társulat karnagya, pedig
augusztusban még arról cikkezett a Bácskai Hírlap, hogy a 18 tagú zenekart Gaál
Ferenc, a városi zenede igazgatója fogja vezényelni. Vagy itt van a Bácsország
1905. január 15-i száma, amelyben az újságíró afölött elmélkedik, hogy a
művészféléktől mindenféle furcsaság kitelik, nem is csodálkozunk rajtuk, „de
hogy a mi jókedvű és tréfás zeneművészünk, Gaál Ferenc, a színházban egy
kendőt köt a hátára úgy, hogy aki hátul látja, okvetlen egy vén mamát sejt a kendő
alatt, ez egy kissé igenis mulatságos. És mikor így látja az ember, azokkal a moz
dulatokkal, azt hinné, hogy nem is a taktust, hanem a palacsintához a habot veri”.

Mindebből nemcsak az derül ki, hogy a rosszul fűtött teremben az igazgató úr
megfázott, hanem hogy rendszeresen oda járt dirigálni.
Az 1908 őszén kezdődő évadban Lányi Ernőnek, a zeneiskola új igazgatójá
nak kellett volna a színházi zenekar élére állnia a Bácskai Napló szerint, vagy az
csak afféle vágyálom lett volna? 1912-ben úgy nyitották meg az új szezont - koráb
ban erről már egyszer beszámoltam - , hogy Lányi előbb eldirigálta a Hunyadi
László opera nyitányát, majd a karmesteri pálcát átadta a társulat újonnan
érkezett karnagyának, Nagypál Bélának, hogy annak legyen mivel levezényelnie
a Leányvásárt, az aznap este műsorra tűzött operettet.
Végezetül ejtsünk néhány szót a zenekari árok névtelen kubikosairól, a szín
házi zenészekről. Létszámuk állandóan 18 körül mozgott. (Egyes utalásokból
arra következtethetünk, hogy mindegyik igazgató új zenekart verbuvált, s hogy
Farkas Ferenc zenekara 20-22 tagot számlált.)
Lányi Ernő indítványozására „a város a templomi zenekart városivá
fejlesztette s a tagok fizetését és munkakörét szabályozta. Kötelességükké lett a
Szt. Teréz-templomban való zenélésen kívül 200 előadásban a színházi zene
ellátása, Palicson hetenként kétszer térzene szolgáltatása és a filharmóniai tár
saságba való belépés. Ekként a színigazgatónak rendelkezésére nagyobb, jobb és
fegyelmezettebb zenekar áll, amelynek használata fejében akkora összeget tar
tozik a város kasszájába fizetni, mint amekkora együttvéve az évi szubvenció, a
Gyelmis Cecil és a Vojnics Tivadamé-féle alapítvány kamata.” (Szabadka város
közigazgatása az 1902-1912. években, 262-263. o.) 1913 januárjában a köz
gyűlés olyan határozatot hozott, hogy „a zenekart 200 helyett 220 előadásra
engedi át díjmentesen Nádasynak azzal, hogy 20 előadásra 25-25 koronát köte
les fizetni a zenészeknek.” (Bácskai Hírlap, 1913.1. 13.)
Csáth Géza 1911-ben írt egy elbeszélést Muzsikusok címen, amelyben megrázó
képet fest egy vidéki színház zenészeiről, s bár a történetet a múlt század
kilencvenes éveire helyezi, a muzsikusok helyzete nyilván egy-két évtizeddel
később sem változott lényegesen a Szabadkához hasonló városokban. A muzsiku
sok többsége ugyanis Csehországból jött, s a távolabbi helyekre már csak a gyengébbje jutott, akik nem sok örömet találtak az idegen környezetben rájuk kiszabott
munkában. Vigasztalást az alkoholban kerestek, ezért a teljesítőképességük
állandóan romlott. A Bácsmegyei Napló A denevér előadásáról 1909.1. 31-én ked
vezően ír, s a zenekar nemzetiségi összetételét illetően félreérthetetlenül fogalmaz:
„Azokat dicsérjük meg elsősorban, akiket a színházi kritikák utolsósorban szoktak
felemlíteni, a színházi zenekar tagjait. A cseh muzsikusok tegnap ambícióval és
lélekkel játszottak, összevágó és pontos volt a munkájuk, úgyhogy Ligeti karmester
nem vesződött a zenekarral.” Ugyanaz a napilap ugyanazon év október 5-i
számában így kezdi Az elvált asszonyról szóló cikkét: „Bemutató előadás, majdnem
telt ház, várakozó hangulat. Felcsendül a monstruózus, új zenekar és egyszerre nyert
csatája van a darabnak.” Mekkora lehetett az a „monstruózus” együttes? A
Bácsmegyei Napló szeptember 19-i száma megadja a választ, s a nevek láttán arra
is következtethetünk, hogy ki milyen nemzetiségű lehet.

Hermann József, Tomasek Antal, Heid János, Lovaghy Gyula, Wilheim
Jaroszláv, Plóner Félix, Fuchtner Lajos, Heinrich Rihárd, Hniesz Mátyás, Kollár
Ferenc, Kollár Gusztáv, Klupp József, Pletanek Vencel, Sédi József, Demek
Ferenc, Fátyol Sándor, Kubát Antal, Pibál Szaniszló, Bohse József, Szegedi
Sándor és Fögler Károly.
,
Nagypál Béla karmesterkedése idején, 1913 januárjában bemutatták Lehár
operettjét, az Évát. A kritikus kedvezően fogadta, de tett egy kedvezőtlen célzást
a zenekarra, amit Lányi nem hagyhatott annyiban. Azonnal írt egy levelet a
Bácskai Hírlapnak, amit az 1913. január 12-én teljes egészében közölt:
„Igen tisztelt Szerkesztő úr!
Az Éva premierről írt mai kritikában a zenekar »abszurd« összeállításáról
szól. Ehhez nekem is van egy kis közöm. Tagadhatatlan tény, hogy az utóbbi
időben a városi zenekarban némi bajok merültek fel. Két tagot fegyelmi okok
miatt el kellett bocsátani, (pótlásuk úton van) egy harmadikat behítak katonának.
Dacára ennek kijelentem, hogy a zenekar mostani összeállítása szerényebb
igényeknek nagyon is megfelel és az »abszurd« jelzőt sehogy sem érdemli meg.
A tegnapi Éva premiernél, a zenekar a következőképpen volt összeállítva: 3 prim,
2 szekund, 2 viola, 2 cselló, 1 nagybőgő, fuvola, 2 klarinét, 1 fagott, 2 kurs, 2
tromba, 1 tromboni (!) és dob.
Kvantitatív ez még mindig normális létszám, kvalitatív határozottan állítom, a
szabadkai színházi zenekar a vidéki színházi zenekarok nívóján alul nem áll.
Az összeállítást - úgy hallom - a társulat tehetséges fiatal karmestere is
abszurdnak tartja. Vele szemben is fenntartom azt, amit fentebb mondtam a
zenekarról. És a fiatal karmester nekem fog igazat adni akkor, ha nem először
lesz vidéken, ha más vidéki városok színpadi zenekarait is megismeri.
Kiváló tisztelettel
Lányi Ernő”
Milyen szerencse, hogy támadás érte a zenekart! Különben talán sosem
tudjuk meg, milyen összeállítású is volt pontosan: 3 első hegedű, 2 második
hegedű, 2 brácsa, 2 gordonka, 1 nagybőgő, 1 fuvola, 2 klarinét, 1 fagott, 2 ktlrt,
2 trombita, 1 harsona és 1 dob.
* * *

Kevés az a színház, amelyben kizárólag színházi előadásokat tartanak. A
szabadkai ódon épület falai között is gyakran sor került másfajta rendezvényekre,
mi több, egyes előadások előtt, után vagy a felvonások között is elhangzottak
olyan dolgok, amelyeknek semmi közük sem volt az éppen műsoron szereplő
darabhoz. A Bácskai Hírlap tudósítója nyilván nem nagyon kedvelte Geiger Á.
Mórt, mert 1900. január 6-án így mutatta őt be az olvasóknak: „különféle
keringő, nyitány és a Szép Heléna Ilionban c. operett szerzője, a bolgár

valamelyik rend tulajdonosa, többszörös földbirtokos”. De a java csak ezután
következett: „A színház direktora vagy kétszer már az idén is megengedte neki,
hogy szerzeményeit dirigálja a színházban - felvonások között. Én istenkém, hát
csak nem kívánhatja, hogy minden héten ö n dirigáljon?” Másnap a Rómeó és Júlia
negyedik felvonása után Gaál Ferenc a királynő halálára komponált Reverie c.
zenekölteményét dirigálta, ami ellen már semmi kifogása sem volt az újságíró
Quasimodónak. Ugyanezt a művet 1902. november 19-én is előadták az Erzsébet
királyné emlékére rendezett ünnepségen, több más számmal, így Gaál Ferenc
Gyászdaléwal együtt, amelyet a színtársulat tagjai énekeltek, természetesen a
szerző vezényletével.
1900.
november 17-én nyitották meg Szabadkán a gyermekmenhelyet. Ebből
az alkalomból a színházban díszelőadást tartottak. Előadták a Szulamith c.
operettet, de előtte a zenekar eljátszotta Gaál Ünnepi nyitányát. Ugyanezt a
művet a színház látogatói még legalább két ízben hallhatták: 1901. március 19-én a
Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége javára rendezett estélyen és 1906. március
8-án a Vén bakancsos és fia, a huszár c. népszínmű előtt, ugyanis ekkor ünnepelte
50 éves színészi jubileumát Kovács Elemér. 1902. február 26-án Falussy István
jutalomjátékaként a Tündérlak Magyarhonban c. népszínművet tűzték műsorra, az
előadás után pedig egy kis hangverseny következett, amelyen Márton Miklós egy
áriát énekelt a Márta c. Flotow-operából. Tóth Antal elszavalta Tompa Mihály
A gólyához c. költeményét, Falussy pedig előadta a búcsúdalt A sákkingeni trom
bitásból - az utóbbit a közönség követelésére meg kellett ismételni.
1903. január 8-án egy vegyes műsor bemutatására került sor, melynek közép
pontjában Pécsi Károly hegedűművész, a szabadkai zeneiskola egykori
növendéke állt. Burmester, Wieniawski, Mendelssohn, Hubay, Schumann,
Goldmark és Popper műveit játszotta Ipolyi Valéria kíséretével. Ipolyi önállóan
is fellépett, s a legnagyobb sikert Liszt 12. magyar rapszódiá]k\&\ aratta. A
gazdag műsorban felléptek még a színház színészei közül: Szabados Gizi egy
monológgal, Szőgyi Gina és Falussy István egy-egy énekszámmal, Gerlaki Hermin
és Rátkai Sándor tréfás dalokkal, Füredi B. egy verssel, Újvári Miklós pedig egy
táncparódiával. Két nappal később, a Doktor úr első felvonása után F. Gábos Nelli
és Baranyai Ferenc egy duettet adott elő a Mártából, a következő felvonásközben
pedig Geiger Á. Mór Symphoniá)a. hangzott el. A duettet 29-én, a Válás után c.
vígjáték első felvonása után megismételték - ismét hatalmas sikerrel.
1904. december 30-án A méltóságos csizmadia c. bohózatot követte egy kis
hangverseny, amelyen Király Ernő és Kuthy Janka énekelt, mások pedig verset
és prózát mondtak.
1905. március 17-én a Keresd a szíved c. Jókai-életkép szünetében a hatéves
Lakos Vilmácska szórakoztatta táncszámaival a közönséget, amely szűnni nem
akaró tapsokkal jutalmazta a bájos kis teremtést.
Ünnepi alkalmakkor leginkább Erkel Ferenc Hunyadi László c. nyitányát szok
ta elővenni a színházi zenekar. Ez történt a már említett 1912-es szezonnyitáskor és
1914 márciusában, amikor a 48-as szabadságharcra és forradalomra emlékeztek.

S végül még egy érdekesség:
1912. október I9-én A Denevért játszották a szabadkai színészek; de nem
akármilyen változatban, mert „a második felvonásban Lányi Ernő két magyar
dalának éneklése után a közönség zajosan tapsolta Falk Erzsi koloratúr
énekesnőt, aki az őszinte tapsokra megismételte a szép dalokat.” Pedig nem is a
szerző, hanem Nagypál Béla vezényelt.

Szerb színészek Szabadkán
Szabadka szláv ajkú lakosságának színházigényét az újvidéki Szerb
Népszínház (Srpsko narodno pozorište) társulata igyekezett kielégíteni. Kéthárom évenként keresték fel a várost, mindig tavasszal, amikor a magyar
színészek már felszedték a sátorfájukat. 1862 és 1914 között tizenhétszer
vendégszerepeitek Szabadkán, minden alkalommal kb. egy hónapot töltve
„Bácsország fővárosában”.
1901.
1904.
1906.
1909.
1910.
1912.
1914.

III. 29. - V. 15. (27 előadás)
III. 26. - IV. 28. (28 előadás)
IV. 6. - V. 12. (30 előadás)
? ? - ? ? (30 előadás)
IV. 29. - VI. 5 (32 előadás)
V. 2. - V. 31. (28 előadás)
IV. 22. - VI. 6. (? előadás)

(A dátumok a Julián-naptárhoz igazodnak!)
(Sajnos, a rendelkezésemre álló adatok nemcsak hiányosak, hanem olykor
még ellentmondásosak is, és azt sem sikerült minden esetben kiderítenem, hogy
mely művek voltak zenés darabok, s melyek nem.)
A Szerb Népszínház igen rangos helyet foglalt el a hozzá hasonló intézmények
között. A közönség rajongó szeretete mellett a sajtó - a magyar is! - szinte kizárólag
csak jót üt róla. Repertoáiján mindenféle műfaj képviseltette magát, de amikor a
vidéket járták, műsorukat természetesen az adott lehetőségekhez kellett szabniuk. A
tágasabb színpadot vagy nagyobb zenekart igénylő darabokat nem adhatták elő min
denütt. Szabadka minden feltételnek meg tudott felelni.
A lapok beszámolói igen hézagosak. Valószínűnek tartom, hogy a muzsiku
sokat a színészek nem hozták magukkal Újvidékről, hiszen nem ritkán még a
karmester is szabadkai volt.
Az 1901-ben előadott színművek legtöbbjéhez Davorin Jenko írta a zenét. Az
alábbiakban a darabok címét a korabeli fordítás szerint közlöm. (Ezek a dátumok
már a nyugati naptár szerint értendők.)

Pribiszláv és Bozsana (Pribislctv i Božana), történelmi korrajz dalokkal és
tánccal (IV. 14.)
A boszorkány ( Vračara), oláh népszínmű (IV. 15.)
A leány átka (DevojačJca kletvá), népszínmű (IV. 28., ?, V. 5.)
Gyidó (Didó), népszínmű (IV. 28.)
A sokác leány (Šokica), népszínmű (V. 12.)
Szakajtó és ködmensüveg (Saćurica i šubara), népszínmű (V. 16.)
A falu rossza (Seoska lola), népszínmű (V. 19.)
Más források szerint A boszorkányt, ezt a „regényes víg operettet” Emanuel
Pihert zenéjével játszották.
A szerb társulat első estjén, 1901. április 14-én, mint a Bácskai Hírlapból
megtudhatjuk, a Pribiszláv és Bozsana c. darabban a dalokat Gaál Ferenc dirigál
ta a „tőle megszokott ügyességgel”. De a zeneiskola igazgatójának a neve zene
szerzőként is szokott szerepelni a plakátokon. Miljkovié Veljának két darabjához
is írt zenét, s ebben az évben mindkét színművet előadták: április 24-én a
Kraljevics Márko és a szerecsen (Kraljević Marko i Arapin) c. ötfelvonásos
történelmi korrajzot, május 26-án pedig A szép bunyevác leány (Lipa Bunjevka)
c. népszínművet.
Hugó Doubek zenéjével két darab került színre:
A határőrvidéki leány (Krajiškinja), népszínmű (IV. 20.)
Lázár cár kegyalapítványa (Zadužbina cár a Lazará), történelmi korrajz (V. 23.)
A magyar népszínműveket szerb környezetbe ültetve adták elő s így a zenés
betéteket is ki kellett cserélni. Nem valószínű, hogy Erkel Gyula zenéjével adták
A vereshajúi (IV. 26.), mint ahogy tudjuk, hogy pl. A cigányt Alojz Milčinski látta
el zeneszámokkal (V. 4.). Dragutin J. Ilié népszínművének, A lakodalomnak
(Svatoví) a komponistája Antonije Osvald (V. 6.).
De ne feledkezzünk meg a külföldi alkotókról sem:
K. Kreutzer: A tékozló (Raspikuća), ötfelvonásos varázsmese (V. 25.)
Donizetti: Marcsa, az ezred leánya (Marija, kei pukovnijé) énekes vaudeville
(IV. 23.)
J. E. Massenet: Jeanette menyegzője (Jovančini svatoví), vígopera (V. 11.)
Hervé: Nebántsvirág (Mamzel Nitus), operett (V. 27.).
A magyar újságok szerint Jovan Dragošević drámáját, az Hajdúk Véljkőt is
dalbetétekkel adták elő, de a zeneszerző nevét elmulasztották feljegyezni.
Az újvidéki színészek igen kedveltek voltak Szabadkán, úgyszólván mindig
telt ház előtt játszhattak, s a kritika sem tudott kifogyni a dicséretekből. A
határőrvidéki leány április 20-i előadásáról Dugovich Imre tollából a
következőket olvashatjuk a Szabadka és Vidéke hasábjain: „Az estét élvezetessé
tették Spasicsné játékával és mély érzéssel elénekelt dalaival, Ruzics, Markovics,

Stojanovics, Bakalovics és Dinics gondos és élethü alakításaikkal.” Majd néhány
sorral lejjebb így folytatja: „Kedden Marcsa, az ezred leánya énekes francia
vaudeville került előadásra. Spasicsné a címszerepben nagy terjedelmű, kelleme
sen csengő és könnyen kezelhető hangját és az alakítás terén nagy ambícióval
elsajátított színpadi gyakorlottságát teljesen érvényre juttatta. Markovics rokon
szenves alakot adott. Bakalovics diszkrét előkelő komikuma nem tévesztette el
hatását. Nikolics, Vuicsné is dicséretet érdemel, úgyszintén a kar jól betanult és
előadott énekeiért.” Vajon mivel magyarázható a szerb színészek ilyen jó pro
dukciója? Dugovich Imre szerint „mindez természetes, mert van idejük a ta
nulásra, s hosszas együttműködésük is oly előnyt biztosít nekik, aminővel a vidé
ki magyar színtársulatok nemigen dicsekedhetnek.”
A fent említett zenés darabok szinte állandóan műsoron szerepeltek és csak
ritkán cserélődtek. Gaál Ferenc Kraljević Markója. 1904-ben és 1906-ban is
színre került. A Nebántsvirágot szerbül 1904. április 13-án is hallhatták a szabad
kaiak. A Szabadka és Vidéke szerint „megint csillogtak az első est ígéretteljes
tehetségei. ( ...) A színház utolsó helyéig lefoglalva tömött volt. ( ...) A zenekart
Gaál Ferenc karnagy vezetése alatt fölösleges külön megdicsérni.” Ugyanebből a
lapból értesülünk arról is, hogy a vendégszereplő társulat programját, furcsa
módon, a helybeli publikum állítja össze.
Jelentős napnak számit 1904. április 17-e, amikor egy szabadkai szerző,
Jovan Paču zenéjével a Jó falusiak (Naši seljani) c. népszínművet mutatták (?)
be. 1906-ban is játszották, mégpedig április 30*-án (a régi naptár szerint.) De
Isidor Bajié zenéje is felhangzott Szabadkán, mégpedig 1906. április 16*-án,
amikor A gyim esi vadvirágot adták.
(A *-gal ellátott dátumok a Julián-naptárt követik.)
A kor szokásainak megfelelően a társulat énekesei ittjártukkor minden alka
lommal egy vagy két este hangversenyt adtak színházi előadás helyett. Az 1904.
április 23-án megtartott koncert kiemelkedő száma egy duett volt Verdi
Aidájából, amit Spasić-Stefanović Draga és Jurišić Uroš adott elő.
Az 1906-os szabadkai vendégszereplés újabb babérokat termett az újvidéki
színészeknek. A Bácsmegyei Napló április 24-én így írt róluk: „A modem szín
játszás minden kvalitásával bírnak: természetes beszédet, kifejező játékmodort,
stílszerüséget tanulhat tőlük még a magyar színészet.” A Szabadkai Közlöny
kertelés nélkül kimondja: „Nem volt az művészet, mit jó Pesti Ihász vezetett elő
Szabadkán (...) Most végre művészetet látunk.” (1906. V. 13.) Ezen a tavaszon hall
hatták a szabadkaiak Offenbach Eljegyzés lámpafénynél című egyfelvonásos operettjét
(Ženidba pri fenjerimar, V. 9.*) és a Szép Galatea c. Suppé-operettet (V. 2.*).
1909-ból és 1910-ből nincsenek adataim.
1912. V. 4-én a szerb szezon Lehár Drótostót c. operettjével kezdődött. A
színházterem majdnem egészen megtelt, az előadás kifogástalanul folyt le,
különösen a férfiszereplők remekeltek. Vanyek úr, a karmester, biztos kézzel
vezette mind a zenekart, mind pedig a kórust. Másnap délután a Kraljevics
Márkó - Gaál Ferenc zenéjével
este pedig a KoStana ment Petar Krstić

zenéjével. Május 8-án a Luxemburg grófját láthatta Szabadka operettkedvelő
közönsége - szerb nyelven, minden jel szerint, akkor először
11-én pedig két
egyfelvonásos operát: a Parasztbecsületet és Isidor Bajié Knez Ivó odSem berije
c. művét. A belgrádi ősbemutató után mindössze egy évvel!
1914. május 17-én a Bácskai Napló tudósítója egy feledhetetlen Cigánybáróelőadásról számol be: „Ez a kis társaság valósággal lázba ejtette a színházat (...)
Nagyon fölötte állott a Nádasy társulat hasonszerű produkciójának.” A dologban
az a furcsa, hogy a szerb források a Denevéren kivül más Strauss-operettet sehol
sem említenek. A Trenk báró (Báron Trenk) zenéjét Albini Srećko komponálta.
Talán csak nem tévesztette össze a két bárót az újságíró?

VENDÉGMŰVÉSZEK

A színház és a Pest Szálló egy fedél alatt voltak. Ebben az épületben nem
csak színdarabokat lehetett látni, hanem hangversenyeket is hallgatni, mégpedig
vagy a színházteremben, vagy a szálloda nagytermében. A vendégművészek fel
lépéseinek leginkább itt biztosítottak helyet. De kik voltak azok a világot járó
művészek, akik Bácsország fővárosába is elvetődtek?
Először egy cseh hegedűművész nevével találkozunk. Jan Kubelik éppen
húszéves volt, amikor 1900. március 30-án bemutatkozott a szabadkai közön
ségnek. Közvetlenül romániai és oroszországi hangversenykörútja előtt jött el
Szabadkára a virtuóz játékáról híres hegedűs, akit érdekes arcú, nagy fekete hajú
vékony ifjúnak fest le a Bácskai Hírlap tudósítója.
A színházteremben majdnem min
den hely elkelt, pedig a jegyek árát a
rendesnek kétszeresére emelték. Egy
énekesnő, Lichtenstein Dóra is fellépett
ugyanazon az esten. Kettejük műsora a
következő volt:
1.
2.
3.
4.

Emst: Fisz-moll hegedűverseny
HSndel: Ombra mai fit, ária
Wieniawski: Faust-fantázia
Purcell: Egy angol dal a XVI.
századból
5. Schumann: Ábrándozás
Bazzini: Manók tánca
6. Mihalovics és Aggházy: Magyar
dallamok
7. Paganini: God Savé the Queen

Kubelik káprázatosán hegedült, a
legnagyob technikai nehézségeket is
Jan Kubelik (1880-1940)
játszva győzte le. Póz nélkül, könynyedén mutatta be a legnehezebb futa
mokat, kettős fogásokat és üveghangokat. Már az első szám elhangzása után
„rengeteg tapsorkán zúgott végig a házon (...), hosszú percekig zúgott a taps, az
éljen, ötször-hatszor meg kellett újra jelenni a művésznek az elragadtatástól
tomboló közönség előtt, melyet egy csapással meghódított, elbűvölt, eksztázisba
hozott.” (Bácskai Hírlap, 1900. IV. 1.) A lelkesedés az est folyamán egyre csak
fokozódott. Amikor felcsendült a Manók tánca, ez a sziporkázó hegedűdarab,
„sokan felugrostak helyeikről, hogy tán jobban lássanak, jobban halljanak.” Ez

után a szám után a szűnni nem akaró fergeteges taps hatására a művész egy
Sarasate-müvel, a CigánymelódiákkaA ejtette újabb ámulatba a közönséget. „A
magyar nóták hallatára könny szökött sok hallgató szemébe.” És még csak ezután
következett Paganininek talán a legnehezebb variációsorozata, amelyet az angol
himnusz témájára komponált. A hatás leírhatatlan volt. A művész csak újabb
ráadásszám lejátszása után tudott megszabadulni rajongóitól. „És amikor ezt a
darabot is lejátszotta, a közönség felállott és tapsolt, éljenzett, és városunk egyik
legszebb asszonya az első sorból egy ibolyabokrétát dobott a hajlongó
művésznek.” Kubelik partnere Svób Lajos volt, aki „nagy művészettel, kitűnő
diszkrécióval kísérte zongorán a fenomenális művészt.” Lichtenstein Dóra alt
énekesnőt is többször kitapsolták a lámpák elé.
A felforrósodott hangulat elfeledtette a jelenlevőkkel a terem dermesztő
hidegségét.
1900.
április 21-éré is egy szenzációs hangversenyt hirdettek a napilapok,
amelyre nem is csak két-, hanem háromszorosan emelték meg a helyárakat.
Mivel a városi tanács nem engedte át a tulajdonát képező színházat, így a ren
dezvény elmaradt. Pedig ezáltal Kiss József, „az oszág koszorús költője”
felolvasásáról, és Lind Marcella, „a világ legnagyobb dalénekesnője” kon
certjéről maradtak le a szabadkaiak. Nem különös? A művésznő nevét a zenei
lexikonok még csak meg sem említik. Akkor talán mégsem lehetett olyan nagy.
A zene és az irodalom kedvelőinek nyaranként a szervezők Palicson
igyekeztek szórakozást nyújtani. így került sor 1901. július 7-én Réthy Laura
hangversenyére. Az énekesnő mellett az esten fellépett még Szabados Ilonka
színésznő, dr. Hajnal József énekes, valamint Rudnyánszky Gyula író, az
énekesnő férje. A hangverseny első száma a Teli Vilmos nyitánya volt Rossinitől,
amit Piros Józsi zenekara játszott. Ugyanez a zenekar kísérte Réthy Laurát,
amikor magyar nótákat énekelt. A többi zeneszámot dr. Brenner József látta el
zongorakísérettel, ezek pedig a következők voltak:
Gounod: Ékszer-ária a Faustból
Arditi: Csók-keringő
Dr. Hajnal magyar dalokat énekelt ugyancsak dr. Brenner zongorája mellett.
Réthy Laura az újságok szerint akkor „az ország egyik legnagyobb művésznője”
volt, aki „úgyszólván” (?) Szabadkáról indult diadalútjára. Nem juthatott túl
messzire, nevét hiába keressük a halhatatlanok között.
Két héttel később, július 20-án, az egyetemi hallgatók szabadkai köre ren
dezett művészestélyt - ugyanott. Horvátovics Emőné Gaál Ferenc egyik rap
szódiáját zsúfolt nézőtér előtt zongorázta el, majd dr. Magyar János magyar
nótákat énekelt. A műsor nem zenei részében többek között fellépett az életének
nyolcadik évtizedében járó Prielle Kornélia, Petőfi nagy szerelme. Elsősorban az
ő tiszteletére gyűlt össze a szépszámú közönség. Egyébként mind ö, mind pedig
Réthy Laura, nem is először, Palicson töltötték a nyarat.

1902.
január 6-án „a világ legnagyobb hegedümüvész”-ének produkciójában
gyönyörködhettek a komolyzene kedvelői. A Szabadkai DalegyesUlet meg
hívására a Pest Szálló nagytermében Willy Burmester lépett fel a következő
műsorral:
1. Beethoven: D-dúr hegedűszonáta
2. Mendelssohn: E-moll hegedűverseny
3. Spohr: Adagio a VII. hegedűversenyből
4. Bach: Fúga a g-moll szólószonátából
5. Bach: Air
6. Paganini-Burmester: Nel cor piú non m i sento
A közönségnek még élénken az emlékezetében élt Kubelik szemkápráztató
játéka s így jó alkalom nyílt az összehasonlításra. A Szabadka és Vidéke kri
tikusának értékelése szerint Burmester még nálánál is jobb hegedűs, különb
muzsikus. A hallgatók némán figyelték az akkor karrierje tetőpontján álló
művészt, aki a frenetikus tapsvihart három ráadásszámmal köszönte meg.
Burmester zongorapartnere Mayer-Mahr Mór volt, aki jobb kísérőnek, mint
szólistának bizonyult. Ő a programot Schumann Pillangók c. szerzeményével,
saját zongoraversenyével és Liszt VI. rapszódiá]&va\ gazdagította. Grieg
ráadásként játszott Berceuse c. müve egyáltalán nem nyerte el a kritikus tetszését.
A Szabadkai DalegyesUlet által előadott népdalokkal együtt a hangverseny mint
egy három óra hosszat tartott.
A koncert után Burmestert előbb a Nemzeti Kaszinóba vitték, majd elkísérték
Joó Nándor lakására, ahol a házigazda a legrégibb - kilencvennégyes! - s legfi
nomabb boraival igyekezett a „hegedű királyának” Szabadkán való tartózkodását
feledhetetlenné tenni.
Mennyire hálátlan az utókor! Ma már a zenei lexikonok sem emlékeznek
Bendiner Nándor nevére, pedig nem lehetett rossz zongorista, ami az 1902.
augusztus 21-én Palicson előadott programból is kisejlik.
Bach-d'Albért: D-dúr prelúdium és fuga
Beethoven: Sonata appdssionata
Chaminade: Pierette
Bendiner: Nimfák és szatírok
Kém Aurél: Valse lente
Chopin: Grande valse, op. 42
Paganini-Liszt: Koncert-variációk
Wagner-Brassin: A valkűrök lovaglása
A 24 éves művész kiválóságának másik bizonyítéka, hogy a Bácskai Hírlap
augusztus 23-i számában maga Gaál Ferenc méltatta egy „eredeti tárcában”.
Innen tudjuk, hogy a „fiatal óriás” Budapest után Berlinben, Busoninál folytatta
tanulmányait. Id. Ábrányi Koméi szerint Liszt óta nem született akkora zongo
raművész, mint Bendiner. Gaál megítélése szerint „technikája máris tökéletes és

tiszta, mint a kristály, staccatói és legatói egyenletesek, finom hangfestései és
dinamikus crescendói bámulatosak.” A művész saját Thék gyártmányú zon
goráján játszott.
Az óriási sikerre való tekintettel szeptember 8-ára egy újabb Bendiner-hangversenyt hirdettek, ezúttal csupa Liszt-számokkal - s a színházban. A koncert
azonban elmaradt. Elmaradt, mert a művész zongorája időközben elromlott,
Szabadka egyetlen használható hangversenyzongoráját pedig a dalárda - a tulaj
donos - a választmány határozata értelmében senki emberfiának nem engedhette
át. Pedig Bendinemek már ki lett fizetve a 100 korona előleg; a rendőrségnek, a
tűzoltóságnak, a villanyszerelőnek, a gondnoknak, a jegyszedőnek, valamint a
szegényalap javára s az engedélyért újabb 83 korona és 40 fillér. Ami talán mégis
a legdöntőbb volt az egészben: a jegyek sem igen voltak kelendőek. Se zongora,
se közönség. így aztán Bendiner fogta magát s az éjjeli vonattal elutazott.
Az Otthon kávéház tulajdonosa változatos műsorral gondoskodott a vendégek
szórakoztatásáról. 1902 szeptemberének utolsó napjaiban pl. Földesi Szeréna
hegedüművésznőt és Szabados Irén zongoraművésznőt hívta meg vendégszerep
lésre. Egy hónappal később pedig, ugyancsak zongorakísérettel, Weinbaum
Keresztély, a Magyar Királyi Opera volt füvolistája adott hangversenyt két egymást
követő este. Ugyancsak a fővárosi Operából érkezett W. Krammer Teréz; a kiváló
énekesnő, aki a dalegyesület hangversenyén lépett fel 1903. február 23-án.
Az 1903-as idény szenzációjaként lett beharangozva Poppini Oliva szeptem
ber 27-i fellépése a színházban. Két héttel a hangverseny előtt a sajtó szinte min
dennap a kiváló énekesnővel foglalkozott. Időközben Poppini Oliviára változtat
ták a nevét, ám hogy melyik lehetett az igazi, afelől ugyan hiába faggatjuk a
lexikonokat pedig pétervári és berlini szerepléseiről, állítólag, a legelőkelőbb
lapok is elragadtatással írtak, dicsérve az énekesnő bámulatra méltó hanganyagát
és pazar énektechnikáját. Szabadka után München, Párizs, London várta a
művésznőt. Legalábbis az újságok szerint. A vasútállomáson - Gaál Ferenccel az
élen - külön bizottság fogadta a hírneves énekesnőt, majd egy másik vonattal
megérkezett a zongorakísérő is: Pfeiffer József számtanácsos. Akinek nem jutott
jegy a koncertre, az délelőtt a vasárnapi misén gyönyörködhetett a csodálatos
mezzoszoprán hangban, amint az Ave Mariát énekelte.
Este végre elérkezett a nagy pillanat, és a,,müértő, intelligens” közönség előtt
sorra felcsendültek a következő müvek:
Saint-Saöns: Nagy ária a Sámson és Delila c. operából
Loewe: Die Uhr
Chaminade: Madrigál *
Csajkovszkij: Schnell vergessen
Csajkovszkij: Románc
Grieg: leh liebe dich
Tagliafico: Le secret de Colombine
H andel: N ag y á ria a z Armida c. o peráb ó l

Dienzl: Liliomszál, kuruc nóta
Bizet: Habanera a Carmenból
Chaminadé: L 'agneau d'argent
Pergolesi: Nina
Luzzi: Ave Marta
Moszkowski: Altatódal
Thieriot: Hindernisse
Magyar dalok: Kuruc nóták
A Bácsmegyei Napló kritikusa nem volt igazán elragadtatva a produkciótól,
bár „páratlan hang”-ról, „megkapó crescendók”-ról és „pianók”-ról, „lágy finomság”-ról ír beszámolójában. A Szabadka és Vidéke újságírója pedig nem tudja magá
ba fojtani azt a benyomást, mintha a „világhírű énekművésznönek egyáltalán nem
volna iskolázottsága”. Ezek után érthető, hogy miért nem tud az utókor erről a nagy
dérrel-dúrral beharangozott énekescsodáról. Budapesten és Bécsben - ó, mily fel
háborító! - meg sem engedték neki, hogy betegye a lábát az Operaházba.
Valami ehhez hasonló botrányos hangversenyre került sor 1905 őszén, amikor
egy hegedűs, „kontinensünk egyik legnagyobb kitűnősége”, Kneisel Antal
mutatkozott be Szabadkán. A magyar származású, de Párizsban élő művész
ekkorra már nemcsak Európát, de Amerikát is lázba hozta játékával, sőt - az újsá
gok szerint - akkor már kerek egy évtizede „szuverén fejedelme volt a
hegedűművészetnek.” A lapok rövid idő alatt kiderítették, hogy Kneisel úr nem
mond mindig igazat: állításától eltérően nem tagja a Párizsi Konzervatóriumnak.
El is tűnt az idő süllyesztőjében nyomtalanul, még a szabadkai koncertjének a
műsora sem maradt fenn utána.
Ötévi távoliét után 1906. július 8-án újra hallhatták Palics zenekedvelő
vendégei Várady Aladárt, a színház egykor népszerű karmesterét, amint zon
gorán kísért két budapesti művészt: Kállai Jolánt, a Magyar Színház primadon
náját és Horváth Kálmánt, a Király Színház tagját.
1907.
október 23-án, szerdán, a következő értesítés jelent meg a Függetlenség
c. lapban:
„A Fehérkereszt művészestélye (...) Az összes ének- és zenekíséret nehéz
szerepét (...) Lányi Ernő zeneigazgató szívességből vállalta el. Szombaton délelőtt
fognak Turchányi Olga és Tollagi Adolf a zenede helyiségében Lányi igazgatóval
összpróbát tartani. Paulay Erzsi helyett (...) Vizváiy Mariska, a budapesti Nemzeti
Színház kiváló művésznője működik közre (...) Helyi szenzációja is lesz a
művészestnek (...) Dominusz Ella, a zenede legtehetségesebb növendéke (...)”
Fél évvel később, 1908. április 21-én ismét tapsolhattak a szabadkaiak Tollagi
Adolfiiak, aki ezúttal Komlóssy Emmát hozta magával Budapestről. A hangversenyt
Áipádházi Szent Erzsébet szobra javára rendezték a következő műsorral:
Beethoven: Egmont, nyitány-, a városi zenekar
Mascagni: Santuzza nagy áriája a ParasztbecsületböV, Mimóza-dal-,
Komlóssy Emma

Lányi: Fábián, Rákóczi hadnagya; melodráma Farkas Imre versére; szavalja
Farkas Lili a szerző zongorakíséretével
György és a szerelem', párjelenet. Felolvassa Tollagi Adolf
Bizet: Carmen-ábránd; előadja a városi zenekar
Szirmai: Altatódal
Kacsóh és Fráter magyar dalai; énekli Komlóssy Emma
Dr. Weiner István: A Zsúr-szirén és népdalok; énekli Tollagi Adolf
(Jegyek előre válthatók, mint mindig, Heumann Mór könyvkereskedésében.)
Alig néhány hónappal halála előtt, 1908. március 6-án Szabadkán kon
certezett Dimitrij Alekszandrovics Agrenyev és társulata, a Szlavjanszkij
Együttes. Színes népviseletük és hatásosan hangszerelt szokatlan melódiáik, ahol
csak megfordultak, mindenütt elnyerték a hallgatóság tetszését. Márpedig
állandóan járták a világot. A szabadkai színházterem közönsége a következő
műsort láthatta és hallhatta a 45 tagú együttes előadásában:
1. Ballada Nikitisch Dobrináról, a XI. században élt oroszról
2. a) Elrejtem a gyűrűmet, ókori rejtélydal
b) A bogárszemű ifjú; összkar
3. Chas Bulat, kaukázusi népdal kettős tenor és basszus részére
4. Sötét az éjszaka, grusiniai szerelmi dal, énekli Szlavjanszkij Margit
d'Agreneflf
5. a) A szép idő gyorsan elmúlt
b) El a bánattal, énekli S. M. d'Agreneflf
6. A nyírfa a mezőn, ókori tréfás dal, előadja Dimitri Slavjanszkij d'Agreneflf
7. Minden hegynek csúcsán, kettős, írta Rubinstein, énekli Slavjanszkij
Margit és Helena d'Agreneff
8. Ei Ouchnem, a Volga-parti burlákok világhírű dala, összkar
A harmóniumon Ivanoff M. játszik.”
Három évvel később ismét Szabadkára vetődött a világhírű együttes, amelyet
ekkor már az elhunyt Agrenyev helyett annak leánya, Nadina Dimitrijevna - a ma
gyar újságok szerint Maigaretta - vezetett. 1911. május I7-én a Bácskai Napló a
következőképpen értékelte produkciójukat: „A szép hangok mellett a dinamikai és
tempóváltozások azok, amelyek kiváltják a közönségből az elismerések hangosabb
kifejezéseit.”. A tarka népviseletbe öltöztetett, öblös hangú basszisták és a virtuóz
balalajkajátékosok főképp a szláv ajkú hallgatóságra voltak nagy hatással.
A messinai földrengés károsultjainak megsegítésére 1909. január 27-én a
Lloydban megtartott hangverseny vendégei Szabados Gizi, Hajós Károly és Bán
Tivadar voltak.
Ugyanazon év májusában a Balatonalmádiban megnyitandó gyermeküdülő
javára rendeztek koncertet a színházban. Fellépett Fodomé Aranka, a Magyar
Királyi Operaház ünnepelt alt énekesnője Lányi Ernő kíséretével, és a népszerű,
ugyancsak budapesti Góth színészházaspár. A zeneszámok magyar dalokból és

egy-két operaáriából álltak - Carmen, Sámson és Delila. A közönség az alig egyórás
műsort rövidnek találta: „gyönyörűségnek kevés volt”. A frenetikus tapsot a
művésznő két Lányi-dallal köszönte meg. Ezen a vasárnapi díszhangversenyen, hála
a nagyszámú közönségnek, jelentős összeg gyűlt össze a gyermeküdülő javára.
1910.
február 1-jén került sor az Izraelita Nőegylet művészestjére, amelyre
meghívták Szamosy Elzát, „a legfenomenálisabb hangú” magyar énekesnőt és zon
gorakísérőjét, Dienzl Oszkárt, „a fővárosi koncertek kedvencét”. Szép est lehetett.
Egy igazi látványosság februárban az Otthon Kabaréban várt a közönségre.
Kalmár Béla operaénekes társaságában „két muzsikáló kutya, egy majom, egy úr,
meg egy hölgy” lépett fel. Az operaénekes Wagner- és Schubert-dalokat énekelt,
a többiek műsorszámairól azonban nem tájékoztat bennünket a korabeli sajtó.
A hegedűs csodagyerekek közül Geyer Stefinek 1901 októberében, Vecsey
Ferikének (!) 1904 januárjában, Szigeti Józsikának (!) 1905-ben, Jan Kocziánnak
1907 októberében kellett volna ellátogatnia Szabadkára. Némelyik hangversenyt
talán sikerült is megvalósítani, én azonban nem rendelkezem olyan adatokkal,
amelyek ezt a feltevést alátámasztanák. Ellenben 1909. december 30-án Kultúra
tűzzel-vassal címen megjelent egy hosszabb írás a Bácsmegyei Naplóban, amely
ből megtudjuk, hogy az Országos Szimfóniái Zenekar körútja során Szabadkára
is szeretne ellátogatni, ami ellen a cikk írója igen hevesen tiltakozik. Szerinte a
kultuszminiszter valószínűleg nem tudja, „hogy van itt Szabadkán egy filharmó
niai társaság, mely a rendszeres zenei művelődésnek alapját itt már megvetette.
Itt már - ennek a társaságnak érdeméből - tudjuk mi a szimfonikus zene, ide
importálni fölösleges.” A versenytől nem félünk, a mi zenekarunk legalább olyan
jó, mint a budapesti - folytatja a cikk írója - , és semmi értelme, hogy idegen
zenekarnak fizessük a drága pénzt, amikor van sajátunk. Szabadkán azóta sem
járt budapesti szimfonikus zenekar.
Figyelmet érdemel még az a hangverseny, amelyre 1912. augusztus 7-én
került sor a szerb hitközség termében. Jurisics Uros hőstenorista, a Szerb
Népszínház és a Király Színház volt tagja énekelt Klazsik zenetanár kíséretével.
A következő műveket adták elő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jenko: Hol vagy, lelkem?
Dóczy: Sarjul már az ezüst nyárfa
Boildieu: Nagyária a Fehér hölgy c. operából
Jenko: Šta je zora belom danu
Halévy: Nagyária a Zsidó nő c. operából
Verdi: Ária a Trubadúr c. operából
Marinkovics: Sztojánka

A Nemzeti Kaszinó 1913 januárjában megtartott estélyén többek között Kmentt
Ilona is szerepelt, Schumann-, Wolf- és Grieg-dalokat adott elő, ezenkívül eléne
kelte Tosti Ninon c. dalát és Santuzza áriáját a Parasztbecsületbői. Zongorán Tamay
Alajos kísérte. A hangverseny után vacsora következett és tánc, ami a Bácskai
Hírlap tudósítója szerint „megadta az estély kedélyes és mégis előkelő jellegét”.

Ekkortájt volt a Szabadkai Dalegyesület vendége egy hegedümüvésznő,
Regéczy Ilona, aki Hubay növendékeként már egész Németországot meghódítot
ta s a budapesti Royalban is igen nagy sikerű hangversenyt adott. (A fiatal
művésznő később ifj. Lányi Ernő felesége lett.) Regéczy Ilona a Hubay-iskola
azon növendékei közé tartozott, aki már „nem fért bele” a zenei lexikonokba.
Pedig nem lehetett rossz hegedűs, mert pl. svédországi turnéján 1927-ben a svéd
kritikus „a hegedű királynője” titulust sem sajnálta tőle.
1911 után, a világháború kitöréséig egyetlen igazán nagy névvel sem
találkozunk a koncertplakátokon. Igazat kell adnunk a Bácsmegyei Napló
újságírójának, aki szomorúan állapítja meg: „a hangversenyező művészek rend
szerint messze elkerülik Szabadkát.” (1 9 0 9 .1. 27.)

SZABADKAI MŰVÉSZEK
Ki a szabadkai? Vajon az-e, aki itt született, de már nem él Szabadkán, vagy
pedig az, aki ugyan nem itt jött a világra, de életének egy részét ebben a város
ban töltötte? Vagy csak az, aki egész életén át ki sem tette a lábát Szabadkáról?
A kérdés eldöntésére nem vállalkozom. A kedves olvasó, a korábbi megoldáshoz
hasonlóan, kénytelen lesz beérni annyival, hogy ezúttal sem „kizárólag”, hanem
„túlnyomórészt” a fejezet címében feltüntetett témával foglalkozom. Még ha sike
rülne is minden előadóról pontosan megállapítani, hogy hova valósi, akkor sem
találnám helyesnek, ha erőszakkal elválasztanám a „helybeliek”-et a „vidékiek”-től,
hiszen számos esetben együtt léptek közönség elé. Az amatőr muzsikusokat sem
akartam hátrányosan megkülönböztetni a hivatásosaktól.
A század talán első hangversenyére az Izraelita Nőegylet szervezésében
került sor 1900. január 20-án a Pest Szállóban. A műsorszámok 9-ről,
ismétlésekkel együtt, 14-re duzzadtak, és szünet nélkül három teljes órán át tar
tott a hangverseny. A legnagyobb sikert Békey Józsa fiatal hegedüművésznő arat
ta, akiről az újságok elárulták, hogy 1896-ban szerzett kitűnő művészi oklevelet
a budapesti Zeneakadémián, azután egy évig Berlinben tanult, majd a magyar
fővárosban vállalt tanári állást egy zeneiskolában. Nagy sikereket aratott mind
hazai, mind pedig németországi pódiumokon. Szabadkán is ez volt már a
második fellépése. Annyiban számított szabadkainak, hogy az előző év ősze óta
a helybeli Állami Tanítóképzőben tanított. Két művet adott elő, Tartini Ördögtril
la c. szonátáját és bizonyos Creisinger Magyar ábrándját. A Bácskai Hírlap kri
tikusa szerint „piciny kezecskéi valóságos boszorkánytáncot jártak a húrokon (...)
Mindamellett előadása cifrázatlan, bensőséggel telt és átgondolt. Finomság és
leheletszerű könnyűség ömlött előadásán. (...) A hegedű tartását sokan megbá
multák. Látszik rajta - mondják
hogy mesterei Hubay és Joachim voltak.” A
szűnni nem akaró tapsot a művésznő néhány magyar dal eljátszásával köszönte
meg, ami újabb tapsorkánt váltott ki a jelenlevőkből. A műsor zenei részében
elhangzott még két részlet a Remete csengettyűje c. Maillart-operából, és egy dal
Geiger Á. Mórtól Sugár Aranka, illetve Mihályi Ernő, a színtársulat tagjainak
előadásában. Mind az énekeseket, mind pedig a hegedűst dr. Brenner József
kísérte zongorán. Az est eminens vendége Bródy Sándor író volt, aki néhány
kortársáról és Jókairól tartott emlékezetes fölolvasást. A fényes műsort még
fényesebb bál követte.
1900 nyarán az Egyetemi Ifjúság Szabadkai Köre - egyszer már említettük Palicson rendezett bálát, amit, a szokásnak megfelelően, hangverseny előzött
meg. Július 21-én került sor a koncertre, amelyen egy részlet - nyitány vagy
egyveleg? - hangzott el a Sevillai borbély c. operából Piros Józsi zenekarának
előadásában. Az est fénypontja az országos hírű primadonna, a szabadkai
születésű F. Hegyi Aranka volt, aki részleteket énekelt a BarkochbábiA, a Lili c.

operettből s végül előadta a Repülj, fecském kezdetű dalt. Mindegyik számot meg
kellett ismételnie. Pollák Károly hegedűjátéka egy kicsit elhomályosult mellette,
pedig „technikája rendkívül nagy és erősen kiemelkedik a közönségesebb
művészet keretéből.”
1901.
március 19-én a színház termében került sor egy érdekes rendezvényre,
amelynek az Eleven újság nevet adták. Ezen az estélyen elhangzott Gaál Ferenc
Nyitánya a szerző vezényletével, és egy egyfelvonásos vígoperett, Möller Ottó
Szerelmi varázsital c. müve.
A Fehér Kereszt Egylet igen aktívan működött és számos jótékony célú hang
versenyt rendezett Szabadkán. 1901 húsvéthétfőjén a gazdag műsorban az
élőképek és egy vígjáték között a következő zeneszámokat hallhatta az egybe
gyűlt nagyszámú közönség:
1. Gaál Ferenc: Nocturne
Beethoven: Allegro appassionato\ zongorán előadta Rónai Ilona,
Gaál tanítványa
2. Liszt: Rossignol
Sauger: Valse; zongorán előadta Rónai Ilona és Gaál Ferenc
3. Magyar dalok dr. Magyar János előadásában
4. Geiger Á. Mór: Orgonaszimfónia a szerző előadásában
Ezenkívül Franklné úmő is énekelt - valamit.
A nagy sikerű jótékony célú hangversenyt másnap, közkívánatra, megis
mételték.
Június 6-án egy műkedvelő előadást tartottak a városi színházban, amelyen
elhangzott Liszt II. Magyar rapszódiája Klein Gizella és RafF Kavatinája
Rieszner József vasúti tiszt előadásában. A műsor érdekessége egy egyveleg volt,
amelyet Buchwald Margit és Tenner Ella kisasszonyok adtak elő két cimbalmon.
Szabadka ekkor mintha mély álomba merült volna, legalábbis ami a zenei ren
dezvényeket illeti. Nem alaptalanul állapította meg 1901. július 14-i számában a
Bácskai Hírlap: „Szabadkán zenei élet nincs...” Jelentősebb zenei eseményre csak
1903 tavaszán került sor. Ekkor azonban a Nemzeti Szalon kiállítása alkalmából egy
hét alatt három koncertet is tartottak. Március 28-án Klazsik Lehel népiskolai tanító
a szerző zongorakísérete mellett elhegedülte Gaál Ferenc Rapszódiáját, s a
nőképezde tanulói előadták Stojanovich Jenő daljátékát, melynek címe: A Szent
Anna-tó regénye. Több mint hatszáz ember volt kíváncsi erre a rendezvényre. A má
sodik esten, április 2-án, csupán egy zeneszám szerepelt: ismét Gaál kíséretével ma
gyar nótákat énekelt Milassin Andor. Két nappal később pedig Falussy István a nép
szerű színész hangjában gyönyörködhettek a hallgatók: ő is népdalokat adott elő.
Szabadka történetének egyik piros betűs napja 1903. április 13-a, amikor Gaál
Ferenc, a zeneiskola igazgatója művészi munkásságának 25. évfordulóját ünne
pelte. 1878. március 21-én ugyanis a nyitrai gimnázium hatodikos tanulójaként
lépett először a nyilvánosság elé mint zongorista és konponista.

A jubileum első részét az a hang
verseny képezte, amelyen a növendékei
léptek fel a Hungária Szállóban március
22-én. A húsvét másnapján tartott
díszhangversenyen, a színházban, kizá
rólag az ő művei szerepeltek műsoron.
1. Ünnepi nyitány, a szerző
vezényletével előadta a városi zenekar
2. Dr. Csillag Károly prológusát
Pietsch Ferencné szavalta
3. Nocturne és Capriccio; zongorán
előadta Herczl Mariska
4. Szerenád', Maczák Manó zongo
rakíséretével Pécsi Károly adta elő
hegedűn
5. Ugyancsak Maczák Manó
zenedei tanár kíséretével Sztojkovits
Zorka az Estély c. balladát énekelte (A
Gaál Ferenc (1860-1906)
szünet előtt értékes emléktárgyakat és
ajándékokat adtak át az Unnepeltnek.)
6. Akácvirágok', melodráma dr. Várady Antal versére; szavalta Szabados
Ilonka, kísérte Maczák Manó
7. VI. magyar rapszódia-, zongorán előadta Rónai Ilonka
8. Magyar ábránd hegedűre és zongorára; Pécsi Károly és Maczák Manó
előadásában
9. Szerb szextett; előadták: Wahl Alajos és Heinrich Richárd hegedűn, Pibál
Szaniszló csellón, Kubát Antal nagybőgőn, Csermák József harmóniumon és
Maczák Manó zongorán.
A színházterem zsúfolásig megtelt, vidékről is érkeztek küldöttségek. A ren
dezőbizottság élén maga a főispán, Schmausz Endre állott. A Nemzeti
Kaszinóban a hangverseny után 150 terítékes vacsorát adtak, s számos felköszön
tő hangzott el. Az ünnepelt zeneköltő több mint kétszáz üdvözlő táviratot kapott,
sőt még pénzbeli ajándékot is!
A nyaralóvendégek felvidítására 1903. augusztus 5-én Palicson, az Országos
Irodalmi Szövetség egy vegyes műsort állított össze, amelyből azonban csak
Chorin Géza zongorajátéka és Áldor Juliskának, a küszöbönálló színházi szezon
primadonnájának az énekszáma érdemel említést.
December 20-án az Oltáregylet hangversenyt tartott a Szent Ferenc-templomban felállított orgona költségeinek fedezésére. A főgimnázium torna
csarnokában a következő művek hangzottak el:
1.
Schuttky: Domine salvum fac regem, nyolcszólamú vegyes karének;
énekelte a gimnázium énekkara és a Szabadkai Dalegyesület

2. Lányi: Magyar románc, hegedűn előadta ifj. Brenner József
3. Perti: Inter vestibulum, négyszólamú férfikarének a XVII. századból;
énekelte a dalegyesület kórusa
4. Haydn: Gábriel imája a Teremtés c. oratóriumból; énekelte Farkas Józsefné
Gábos Nelli
5. Gáli Anna és Tordai Grail Erzsi Hungária c. drámai költeményét a
tanítónőképezde 120 tagú kara adta elő.
Erre az alkalomra feldíszítették a tornatermet, és a hangverseny rendkívül
nagy érdeklődés mellett zajlott le. Gábos Nellinek és Brenner Józsefnek ráadást
is kellett adnia. Ez az ifj. Brenner egyébként azonos a későbbi Csáth Gézával.
Tizenhat éves volt ekkor. A hatalmas tapsviharra Wieniawski: Kuyawiak és
Victor Herbert: Szerenád c. szerzeményével válaszolt.
Abban az időben a társadalmi rendezvények leglelkesebb szervezője
Birkássné Szuchich Adrienne volt. Az 1905. április 10-én, a József Főherceg
Szanatórium Egyesület javára a színházban megtartott hangverseny szervezőinek
élén is ő állt. A gazdag műsor zenei részében Liszt egyik keringőjét és Gaál
Ferenc Nagy ábrándját Dominusz Ella zongorázta, Falussy István pedig egy-egy
részletet adott elő Gounod Falvijából és Kacsóh János vitézé bői. A z est vendége
Szamosy Elza, a Magyar Királyi Operaház tagja volt, aki Gaál Ferenc kíséreté
vel egy-egy áriát énekelt a Sámson és Deliiából, a Carmenból (Habanera),
valamint megszólaltatta Ellen dalát az Aranyvirág c. operettből. A hangverseny
zárószámát, Berlioz Rákóczi-indtdóját hat zongorista játszotta három zongorán:
Alapfy Istvánné, Horvátovics Emőné, Weithoffer Viktomé úrnő, valamint Wolszky
Emília, Dominusz Ella kisasszony és Gaál Ferenc zeneiskolai igazgató úr.
A József Főherceg Szanatórium Egyesület 1905 decemberének közepén
karácsonyi „népipari vásárt” tartott. A szanatóriumi bazár első napján, december
13-án, katonazene szólt; a szegedi honvédzenekar többek között előadta György
Mórnak erre az alkalomra komponált és Perényi Madoly bárónőnek - Lukács
György, az Országos Szanatórium elnöke feleségének - ajánlott Madoly-keringőjét.
Másnap Réthy Laura énekhangjában gyönyörködhetett a vásár közönsége. A
legtöbb taps a harmadik napon hangzott el, amikor a tanítónőképző énekkara és
szólistái léptek fel. Hubert Janka hegedült, Wolszky Emília zongorázott és Pomóy
Janka énekelt. Az utóbbi akkora sikert aratott, hogy a közönség mind újabb és újabb
dalok eléneklésére kényszerítette a gyönyörű hangú, bájos hölgyet. Végül is, a
Bácsmegyei Napló tanúbizonysága szerint, „az értékes műsorszám annyira igénybe
vette a hangversenyre kiszabott időt, hogy azt befejezni nem lehetett”
Az Izraelita Önsegélyező Egyesület 1906. március 17-én az egyesület termében
tartotta meg hangversenyét, amelyen a következő zeneszámok szerepeltek:
- Grieg: Karneváljelenetek', előadta Herczl Mariska
- Dal a nagyharangról', énekelte Szigeti Jenőné
- Trubadúrábránd', hegedűn előadta Schaffer Bélácska

- Heixer: A puszta sír; énekelte Berger Lajos (mindkettőjüket Herczl Mariska
kísérte zongorán)
- A műsor utolsó számaként György Mór héber dalokat és Takarodó címen
egy tréfás egyveleget játszott harmóniumon. A hangversenyt tánc követte.
1906. december 11-én elhunyt Gaál Ferenc.
A következő év tavaszán a mindössze egy évvel fiatalabb, jól képzett, nagy
tapasztalatú, sokoldalú művész, Langsfeld, azaz Lányi Ernő lépett a helyébe. Az
országos hímévnek örvendő komponista szervezőnek is kiváló volt. Céltudatos
munkájának eredménye rövid időn belül megmutatkozott. Tizenegy havi itttartózkodása után az általa létrehozott filharmonikus zenekar 1908. február 12-én
megtartotta első hangversenyét. E rendkívül jelentős eseményről s a zenekar
további sorsáról külön fejezetben lesz szó.
Az 1908-as esztendő arról is emlékezetes marad, hogy hat év szünet után
ismét sor került a Szerb Nőegyesület és a Szerb Dalegyesület közös „beszedá”jára. A Pest Szálló összes termében február 15-én megtartott táncvigalmat hang
verseny előzte meg, amelyen a Péterváradi cs. és kir. 70. gyalogezred zenekará
nak közreműködésével fellépett Jocity Zsófia zeneakadémiai végzettségű zongo
raművésznő, valamint Szpászity Drága és Krancsevity Dragomir, az újvidéki Szerb
Népszínház két kiváló tagja. Az impozáns műsor a következő müvekből állt:
1.
2.
3.
4.

Csizsek: Erdő és mező, szerb fantázia; előadta a zenekar
Marinkovics J.: A szerb nő; énekelte a dalárda vegyes kara
Weben Ária a Bűvös vadászból; zenekari kísérettel előadta Szpászity Drága
a) Báics: Szerb rapszódia zongorára
b) Mendelssohn: G-moll koncert; zenekari kísérettel játszotta Jocity Zsófia
5. a) Maillart: Kettős A remete csengettyűje c. operából
b) Báics: Oh, tekints...; énekelte Szpászity és Krancsevity
6. Haidrich: Dalmáciai sajkás; előadta a vegyes kar

A szerb hölgyek mindenkit személyesen hívtak meg, ami a zord időjárás
közepette nem kis nehézséggel járhatott.
Március 2-án, ugyanazon a helyszínen a Szabadkai Dalegyesület tartott hang
versennyel egybekötött jelmezbált. A kórus két müvet adott elő, Beschnitt
Oss ionját és Lányi Dalegyvelegét. Ezenkívül Sólyom Márton, a színház tagja
Franz Ősszel c. dalát és magyar nótákat énekelt. A hangverseny legértékesebb
száma az a Mozart-trió volt, amelyet zongorán Lányi Ernő, mélyhegedűn ifj.
Lányi Ernő, klarinéton pedig Klupp József szólaltatott meg.
A Műpártolók Köre 1908-ban csatlakozott a Gaál Ferenc síremlékére gyűjtők
mozgalmához. Az első ilyen célú hangversennyel egybekötött táncvigalmat a
Katolikus Legényegyletben tartották meg március 3-án. Itt tűnt fel először
Moravcsik Sándor, a kitűnő „ének- és zongoravirtuóz”. Herczl Mariska is közön
ség elé állt - immár többszázadszor! A legtöbb tapsot mégis a cake-walkot járó
két táncosnő kapta. A tiszta bevételből ötven korona jutott az emlékmübizottságnak.

1908
novemberében „tágkörű” értekezletet tartott a síremlékbizottság.
Védnöknek megválasztották Bezerédy István főispánt, díszelnöknek dr. Bíró
Károly polgármestert, elnöknek Martinovics Béla zeneszerzőt, jegyzőnek Aczél
Henriket, pénztárosnak Lovas Mátyást. A koncertek jövedelméből szép lassan
szaporodni kezdett a pénz a síremlék javára.
Szóljunk ismét néhány szót Lányi Ernőről.
Az csak természetes, hogy nem mindenki várta tárt karokkal Szabadkán.
Amikor pedig megérkezett, egyesek kifogásolták, hogy nagyobb fizetést kap,
mint megboldogult elődje. Nem sok időbe tellett, hogy a Neven c. folyóirat
1907/7. számában nyíltan kikelt az űj zeneiskolaigazgatónak a bunyevác
nemzetet sértő tette ellen. Az történt ugyanis, hogy Lányi írt egy kórusművet
Hallod-e te, bunyó lány! címmel, nyilván azzal a céllal, hogy megnyerje magá
nak a város lakosságának jelentős részét kitevő bunyevácságot. A dolog viszszafelé sült el. A magyar lapok hiába próbálták védeni Lányit, a Neven még a
következő számában is azt írta, hogy nem kér az ilyenfajta „kedveskedéséből.
(„Poručujemo g. Lányi ji i njegovim braniteljima, da njim od srca želimo, da ji u
životu vazda i nepristano kruži taka slava i čast, kaka je slava i čast nanefiena
našim Bunjevcima u toj divnoj pismi, pa neka se siti nauživaju, mi njima nećemo zaviditi.” - Neven, 1907/8) Végül pedig idézek abból a levélből, amelyet
György Mór írt a Bácsmegyei Napló szerkesztőségének s az közölte is 1908.
december 3-i számában: „Mióta Lányi Ernő országosan ismert zeneírót és
zenepedagógust magunkénak valljuk, zenei életünk óriási lépést tett. Szabadka
összes társadalmi körei konstatálják, hogy a zenedei tanítás az ő vezetése alatt
valóságos új érát jelent, a dalárda is hosszas tespedéséből feltámadt, de legfőbb
érdeme, hogy egy olyan intézményt teremtett, a filharmonikusok társaságában,
amely jelenleg, a fővárost kivéve, páratlan az országban. Csak a zeneértő ember
bírja felfogni és csodálni ennek a férfiúnak törhetetlen és fáradságos
munkásságát. Annál érthetetlenebb, hogy Lányi Emőt, aki különben a légynek
sem árt, a legutóbbi filharmonikus koncert alkalmából teljesen alaptalanul
megtámadta egy helybeli lap” - pontosabban szólva a Szabadkai Újság egyik
munkatársa, amiért nem kapott ingyenes páholyjegyet. Majd így folytatja: „Ne
bántsuk mi Lányi Emőt (...) zenei működése, ha békében hagyjuk, áldásos lesz
városunk polgársága számára.”
Alig múlott el hangverseny legalább egy Lányi-mű nélkül, a szólisták pedig
- a vendégművészek is! - ragaszkodtak hozzá, hogy ő, a príma zongorajátékos
kísérje őket fellépésükkor. így történt ez 1909. március 28-án is, amikor a
szabadkai Nőiparegyesület tartott kabaréelőadást a Pest Szálló nagytermében.
Kostán Miklósné énekelt, Medveczky Györgyike egy Liszt-rapszódiát zongorá
zott és Placskó Lajos dr. kórházi orvos gordonkázott. A doktor úr képzett zenész
volt, ami az előadott művek nehézségi fokából is kitűnik: Godard Berceuse,
Popper Gavotte és Magyar rapszódia c. művét játszotta, méghozzá „fenomenális
technikával”. (Az est fénypontja mégis Kosztolányi Dezső volt, aki a
Hamiskártyás c. novelláját olvasta fel.)

A Fehér Kereszt Egylet 1909. április 18-án Ibotyazsúr címen rendezett műsort,
amelyben minden volt: szavalás, felolvasás, zene, ének, tánc. Ifj. Pacséri Odiy
Lehel baritonista mellett a zenei részben fellépett Dominusz Ella - „pompás tech
nikával” játszotta Schütt Valse lent és Csizsek Valse caprice c. müvét. Mozart egyik
zongoranégyesét id. és ifj. Lányi Ernő, dr. Kunetz Béla és Plóner Félix tolmácsolta.
A Kereskedő Ifjak Társulatának dalárdája és műkedvelő csoportja május 22-én
a Lloyd nagytermében tartott kabaréestet. A műsor komolyzenei részében
Lányinak két müvét - a Régi nótái és a Bordalt - énekelte a dalárda Klazsik
Lehel vezetésével. Loewe egyik dalát - Nagyapó álma - Hrabovszky István adta
elő, de Beck Teréz is fellépett három dallal, Klazsik Lehel kíséretével. Krauser
Andor a Sárga cserebogár c. Hubay-szerzeményt hegedülte, Grád Ilona kísérte.
Ráadást is kellett adniuk. Ezenkívül humoros számok meg kupiék szerepeltek
műsoron. „Se vége, se hossza nem volt az ismétléseknek.” A tombola után tánc
következett, amelyhez a zenét Bodrics Miska zenekara szolgáltatta.
Másnap az Országos Gyermekvédő Liga szervezésében került sor egy szép
hangversenyre a városi színházban. A műsor csupa remekművekből állt:
1.
2.
3.
4.

Erkel: Hunyadi László, nyitány; előadta a városi zenekar
Brenner Etelka szavalt
Régi magyar dalokat énekelt a zeneiskola női kara
Pósa-Langer: Szép Gacsó Ilona, melodráma; szavalta Havas Emil,
zongorán kísért Lányi Ernő
5. Lányi: Fehér az én rózsám háza; énekelte a dalegyesület
6. Mendelssohn: Capriccio; zenekari kísérettel előadta Pápay Elza zeneiskolai
növendék
7. HSndel: Largo zenekarra
8. Gounod: Ékszer-ária a Faustból
Lányi: Magyar dalok; énekelte dr. Klein Mátyásné
9. Márai: A revolver, dialógus; előadta Pletsch Ferencné és Szuvajdzsics Károly
10.
Schubert: Katonainduló zenekarra
A Műpártolók Köre augusztus 8-án tartott kabaréval egybekötött táncmulat
ságot a Gaál-síremlék javára, az Izraelita Önsegélyező és Gyámolító Egyesület
december 19-i bálestje pedig azért méltó említésre, mert elhangzott rajta Kiss
József költeménye, a Megállnék az ablakod alatt, Lányi megzenésítésében.
1910-ben több jelentős hangversenyre került sor. Január 12-én a Pest Szálló
nagytermében a Tanoncotthon javára tartottak művészestélyt. A műsoron több
Lányi-dal is szerepelt - Ha te virág volnál..., Hej, szép asszony... stb. - Farkas
Lili, Milassin Andor és Mamuzsich Mihály előadásában. Az est fó attrakciója
egy 14 éves hegedűvirtuóz, Rév Kálmán volt, aki Paganini egyik hegedű
versenyét és Hubay egyik Csárdajelenetét szólaltatta meg.
A MÁV Barátság nevű szabadkai dalegyesülete január 15-én tartott bálát,
amit hangverseny előzött meg. A dalárdán kívül néhány szólista is megcsillog
tatta tudását. Ennél azonban jóval jelentősebb eseménynek lehetett fültanúja a

gimnázium dísztermének „nem éppen számos közönsége” október 15-én. Ekkor
mutatkozott be először az újonnan létrejött Koller-Hermann-Maczák-Plóner
összeállítású vonósnégyes. A Bácskai Napló így értékelte a produkciójukat: „A
fentnevezett négyesben Koller Ferenc kiváló zenetudását és technikáját csodál
tuk, s habár a többi három is igen jó zenész, mégis észrevehető volt az I. hegedű
felsőbbsége. Lehet, sőt valószínű, hogy később az együttes tökéletesebb lesz,
különösen ha Plóner jobb gordonkára fog szert tenni.” Koller Ferenc ezután egy
Beethoven-szonátát játszott Lányival, majd egy zongoranégyesre írt mű
következett, amit azonban a III. tétel közben meg kellett szakítani, mert a kották
egy része a szomszéd szobában felejtődött.
November 6-án is rendeztek egy hangversennyel egybekötött táncmulatságot,
ezúttal a Katolikus Legényegylet dísztermében. A vegyes műsorban egy melo
dráma, két magánjelenet és egy egyfelvonásos vígjáték mellett elhangzott Grieg
c-moll zongoraszonátája Ditelján István előadásában és a Királyleány dala a
János v/rézből, amit Pénzes Emma énekelt, s egy számmal fellépett a dal
egyesület is. A tiszta bevételt a Szent Erzsébet-szobor javára fordították.
Az 1910-es évad egyik legjelentősebb eseményére, a szerb templom
megszentelésére november 14-én került sor. A görögkeleti egyházközség ebből
az alkalomból a Pest Szállóban „beszedá”-t tartott. A műsort a 86. gy. ezred
zenekara nyitotta meg, azután a szerb dalárda vegyes kara Csajkovszkij
Legendáját és Mokranjac Kecskepásztor c. művét adta elő Stevan Mokranjacnak,
a belgrádi zenede igazgatójának vezényletével. Ezt követte a zombori Cveits
énekesduó, természetesen Lányi Ernő kíséretével, majd a Koller-HermannMaczák-Plóner vonósnégyes Haydn G-dúr kvartettjét játszotta. A legnagyobb
sikert azonban dr. Petrovics Boskó újvidéki fögimnáziumi tanár aratta guzlica
mellett előadott népballadáival. A hangversenyt követő tánchoz Bodrics Miska
bandája húzta a talpalávalót.
Két héttel később, november 27-én, ugyancsak a Pest Szállóban, a Fehér Kereszt
Egylet délutáni teazsúiján Müller Elvira egy Chopin-balladát zongorázott, Koller
Ferenc pedig a felesége kíséretével Hubay Plevna-nóta c. hegedűdarabját játszotta el.
A Mozdonyvezetők Otthonában megtartott szilveszterestélyen ismét fellépett
a vonósnégyes, valamint Borbély Lili, a színtársulat primadonnája.
Az 1911-ben megrendezett hangversenyek közül kettőt emelek ki:
Június 18-án, a gyermeknap előestéjén megtartott hangversenyen újra fel
lépett volt a kvartettegyüttes, valamint Bandi Rózsi koloratúr-énekesnő és a
szabadkai születésű Moravcsik Sándor, aki ez idő tájt a budapesti orfeumban
Máté Sándor néven aratta sikereit.
A másik, még jelentősebb koncert a Liszt-centenárium jegyében zajlott le.
December első felében számították megtartani Szendy Árpád zongoraművész és
Vaszilyevics Olga koncerténekesnő fellépésével. Sajnos, nem tudom, hogy a szép
elképzelést sikerült-e megvalósítani.
1912. február 15-én, a Szerb Jótékony Nőegylet táncestélyén a szerb dalárdán
kívül Manojlovics Anasztázia énekelt, Konyevics Danica zongorázott és Dimitrijevics
Vjera hegedült. Braga, Abt, Bozsinszki és Santity egy-egy művét adták elő.

Az április 14-i Fehérkereszt-hangversenyen a dalegyesület két számot adott
elő, Mozart Imáját és Lányi Sűrű, sötöt éjszakában... kezdetű dalát, természete
sen Lányi vezényletével. Manojlovics Dusánná egy-egy dalt énekelt Kemertől és
Hubaytól, Récsey Sárika pedig zongorán eljátszotta Moszkowski Spanyol
capricciój&t. Ezenkívül, mint ahogy az lenni szokott, a szavalatok, a vidám
jelenetek sem hiányoztak a műsorból.
Nem számolok be minden zenei rendezvényről, de a november 20-i kama
raestet vétek lenne kihagyni. A főgimnázium tornatermében a város két kiváló
művésze, Lányi Ernő és Koller Ferenc adott hangversenyt. Grieg F-dúr és Dvofák
G-dúr szonátája után Bach két hegedűre (és zongorára) írt versenyművének
megszólaltatásában Hermann József, a városi zenekar elsőhegedűse működött
közre. Farkas Fábián hadnagy c. melodrámáját Derner Emmike adta elő Lányinak,
a zeneszerzőnek a kíséretével. A klarinétszólamot Orth Bemát játszotta.
Az Oltáregylet december 6-i hangversenyén a Szent Imre konviktus, a
tanítónőképző intézet és a főgimnázium énekkara mellett szólisták is felléptek.
Az április 20-án megtartott koncert szereplői között ott találjuk Klazsik Lehel
fógimnáziumi tanár, Kováts Kornél tanító, valamint Révész József, Bólits Ödön
és Zatskó Gyula nevét. A gimnázium énekkara is közreműködött.
Az Izraelita Önsegélyező Egylet 1913 decemberében ünnepelte fennállásának
25. évfordulóját. A jubileumi hangversenyen Kohn Szilárd zongorázott, Szigeti
Benőné és Abramovics Gyula énekelt. György Mór mintegy negyven különféle
zeneműből összeállított saját egyvelegét adta elő zongorán.
1914 február 14-én tartották meg a „beszedá”-t. A Bácskai Hírlap szerint „a
szerb beszedákról köztudomású, hogy a farsangnak mindenkor legkedélyesebb
mulatságai, ahol Szabadka vallás és nemzetiségi különbség nélkül jó kedvben
egyesült”. A műsorban fellépett a Dimitrievics Szvetozár vezette szerb dalárda és
néhány szólista: Manojlovics Anasztázia énekelt, Lyubibratich Helén zongorá
zott és a tízéves Jovánovics Milán - Braca hegedült. A kis csodagyerek Bécsben
végezte tanulmányait s már többször muzsikált az osztrák trónörökösnek, és az
orosz cárt is annyira elbűvölte játékával, hogy az „elragadtatásában felemelte és
megcsókolta, majd rendjellel tüntette ki és kincseket érő ajándékkal halmozta el.”
Cetinje, Kotor, Dubrovnik és Split után Szabadkán adott hangversenyt, melyen a
következő művek szerepeltek: Bériot VII. hegedűversenye, Svendsen Románca
és Hubay egy Csárdajelenete. A zongorakísérő Lányi Ernő volt.
Ugyancsak tetszetős lehetett az a koncert, amelyet az Oltáregylet
szervezésében tartottak március 29-én a Pest Szálló nagytermében. Felsorolom
az ott elhangzott zeneszámokat:
Mozart: Veni domine; énekelte a tanítóképző kórusa
Liszt: Rigoletto, hangverseny-parafrázis, zongorán előadta Récsey Sári
Schumann két dala:
A lelked, mint a rózsa
Jöjj, drága arc, énekelte Kovács Ferencné Farkas Lili

Chopin: Nocturne és La chasse; hegedűn játszotta Rados Dezső
Lányi: Ave Maria, kettős; énekelte Kovácsné és Romanov Mariska
Giordani: Caro mio ben... és
Loewe: Ősz c. dalát Gtlnther Józsefné adta elő
Ezenkívül a főgimnázium énekkara is fellépett Klazsik Lehel vezetésével.
A hegedűsök közül külön figyelmet érdemel Rados Dezső, akinek a nevével
először 1914. január 9-én az ún. Albert-koncerten találkoztunk. Akkor, egyebek
között, Grieg F-dúr szonátáját játszotta. Mesterien tudott bánni a hangszerével.
Szabadkán elkezdett pedagógusi munkássága a fővárosban teljesedett ki, ahol
egész sor kiváló hegedűst indított el a pályán. A budapesti Zeneművészeti
Főiskolán hosszú éveken át az ő jegyzeteinek felhasználásával tanították a
hegedűoktatás módszertanát.
A szabadkai művészekkel foglalkozó fejezet legvégére került Budanovits Mária,
az az énekesnő, aki az Operaház állandó tagjaként talán a legtöbb dicsőséget sze
rezte szülővárosának. A világháborút közvetlenül megelőző hónapokban két alka
lommal is hangversenyezett Szabadkán: januárban az Országos Magyar Népművelődési Egyesület irodalmi estjén Grieg- és Hubay-dalokat adott elő dr. Brenner
József kíséretével, július 23-i műsora pedig a következő énekszámokból állt:
Thomas: Románc a Mignonból
Holmes: Alkonyóra
Csiky: Bánkódás
Bizet: Kártyajóslat a Carmenból
Franz: Az ősz
Hubay: Szeretném itt hagyni...
Kurucz: Ha elér hozzám ...
Hosszúra sikerült ez a fejezet, pedig
igyekeztem csak a legérdekesebb, a
legjelentősebb hangversenyekkel fog
lalkozni. A kortársak véleménye szerint
Szabadka zenei élete a század elején igen
sivár volt. De lám csak! Ha az ember
minden zenés rendezvényt egy halomba
rak, nem is látszik olyan kevésnek.
Budanovits Mária (1889-1976)

IDEGEN KÖZÖNSÉG ELŐTT
Ebben a fejezetben arra a kérdésre keressük a választ, vajon meddig terjedt a
szabadkai muzsikusok híre a század eleji Magyarországon, kik és milyen siker
rel öregbítették a város hímevét vidéken és a fővárosban. A vendégszereplések
azért is fontosak, mert köztudomású dolog, hogy egy művész igazi megméret
tetésére csakis elfogulatlan közönség előtt kerülhet sor, más szóval - idegenben.
Kezdjük a sort azzal a nagyszabású hangversennyel, amit 1901. április 13-án
rendeztek Bácsalmáson az Úri Kaszinó dísztermében, s amelyre Budapestről
meghívták Máthé István hegedűművészt, Szabadkáról Gaál Ferencet, a zeneiskola
igazgatóját, valamint két tanárt: Maczák Manót és Wahl Alajost, s rajtuk kívül
még két hegedűst: Trepka Antalt és Reichl Ferencet. Gaál zongorán kísérte a
budapesti művészt, aki Bériot, Wieniawski és Vieuxtemps egy-egy hegedűművét
játszotta, de zeneszerzőként is szerepelt a műsorban: Balatoni nótáit Kecskés József
énekelte - a szerző kíséretével - , III. rapszódiáját pedig Maczák Manó adta elő zon
gorán. Az est folyamán elhangzott két kamaramű is: Martinovics Béla Andante
largo című, három hegedűre, gordonkára, harmóniumra és zongorára írt darabja és
Mozart egyik zongorakvartettje. A kamaraegyüttesekben Gaál zongorázott, Maczák
csellózott, Treuer Antal pedig harmóniumon működött közre.
1902 decemberében egy fiatal hegedűművész, Pécsi Károly fényes sikeréről
írtak a fővárosi lapok. Pécsi három évvel korábban még a szabadkai zeneiskola
növendéke volt, ez alkalommal pedig Goldmark Károly hegedűversenyével ara
tott óriási sikert Budapesten a Vigadóban.
A hangversenyen jelen volt a szerző és a ma
gyar zenei élet összes vezéregyénisége. Vala
mennyien elhalmozták dicséretükkel a tehet
séges fiatalembert, kiemelve játékának nemes
hangzását és technikájának könnyedségét.
Pécsi Károly 1903. augusztus 15-én
azon a hangversenyen is szerepelt, amelyet
a zentai Dal- és Zeneegyesület szervezett.
Gaál Ferenc kísérte zongorán. Két vituóz
hegedűszerzeményt adtak elő: Sarasate
Cigány melódiáit és Paganini egyik
hegedűversenyét.
Szent István napján a bajaiak rendeztek
hetedhét országra szóló ünnepséget: ekkor
ünnepelte a helyi céllövésztársulat fennál
lásának századik évfordulóját. A jubileumi
hangversenyen
dr. Klein Mátyásné Szőgyi
CGina
is
fellépett.
A Hoffmann meséiből és
Pécsi Károly

A denevérből előadott áriák szűnni nem akaró tapsvihart váltottak ki a közönség
ből. A vendéglátók egy ezüskoszorúval és két virágcsokorral fejezték ki a
szabadkai művésznő iránti hálájukat.
Az 1903. év irigylésre méltó sikereket hozott Geiger Á. Mór részére is.
Legfrisebb müve, az Udvari kaland c. operett európai hódítóútra indult:
Temesvár és Budapest után Arad, Kassa és Bécs színházai is műsorukra tűzték a
földbirtokos zeneszerző darabját. Mint már a színházról szóló fejezetből tudjuk,
a szabadkai bemutatóra 1904 januárjában került sor.
Herczl Mariska zongoraművésznő már zeneiskolásként is sok babért aratott
szülővárosában, ahol Gaál Ferenc növendéke volt. Útja ezután Bécsbe vezetett,
ahol kitűnő eredménnyel elvégezte a zeneakadémiát. Sikeres bécsi és prágai kon
certjeinek jóvoltából Münchenben kapott tanári állást. 1905 nyarát HerkulesfÜrdőn
töltötte, ahol egyben fel is lépett. De még azután is sokszor és sokfelé gyönyörköd
hettek a komolyzene kedvelői a bájos hölgy zongorajátékában.
Nem éppen gyakori eset, hogy egy vidéki színészt meghívnak a fővárosba
vendégszereplésre. Márpedig ez történt Kalmár Józseffel, a szabadkai társulat
tagjával, akit 1900 nyarán a Magyar Színház igazgatósága felkért, hogy eljátssza
Jankó szerepét a Drótostót c. operettben. Ez még akkor is sikernek számít, ha tudjuk,
hogy Kalmár korábban egyszer már tagja volt ennek a budapesti színháznak.

Herczl Mariska
1907 után Szabadka első számú „zenei exportcikke” a zeneiskola új igaz
gatója, Lányi Ernő lett. 1908. november 17-én Nyíregyházán találjuk, ahol
Vécseivel és Marschalkóval a Zách Klára c. melodrámát adták elő. Másnap már
Debrecenben léptek fel, feltehetően ugyanazzal a műsorral. 1909. február 6-án

Kecskeméten a dalárda Kuruc estélyén Lányi kettős minőségben mutatkozott be:
mint zongorista és mint zeneszerző. A saját müvei közül egy elégiát és egy
humoreszket játszott, a Zách Klárát pedig egyik fia, Emő segítségével adta elő.
A kecskeméti dalárda elismerése jeléül egy hatalmas babérkoszorút adott át a
becses vendégnek.
1911 áprilisában befejezték a szegedi szerb templom restaurálását s a fel
szentelésre meghívták a szabadkai szerb dalárda hatvantagú énekkarát.
Milassin Mariska már igen ismert volt Szabadkán, amikor a pestiek is megis
merkedtek a zeneakadémista leány nevével és hangjával. 1911 májusának elején
került sor a budapesti Kamarazenekör hetedik hangversenyére a Lloyd társulat
dísztermében. A hirtelen megbetegedett énekesnő helyébe a szabadkai leányt,
Ábrányiné növendékét hívták meg. Dr. Várkonyi Béla dalaiból énekelt néhányat
a szerző zongorakísérete mellett s gyönyörűen csengő hangja annyira megnyerte
a „disztingvált” közönség tetszését, hogy ráadást is kellett adnia.
Lányi Emő életének egyik legjelentősebb eseménye Budapesten játszódott le
1912. január 23-án. Az ötvenéves komponista ekkor tartotta meg szerzői estjét a
Royal Teremben. íme a hangverseny teljes műsora:
1. Zách Klára, Arany János balladája zongora-, harmónium- és férfikar
kísérettel; a költeményt elmondta Pártos Jenő, a Magyar Színház tagja
2. Megállnék ablakod alatt
Varróleány dala
Levél a tanyáról
Schiffbruch
Eine Lebensgeschichtei énekelte Marschalkó Rózsi, a Magyar Királyi
Operaház tagja
3. Albumlap
Mazurka
Magyar románc; előadta Regéczy Ilona hegedüművésznő
4. A hajnalcsillaghoz
Takarodó
Üllői úti fák
Reszket a bokor
Daloljak-e hozzád? - énekelte dr. Székelyhidy Ferenc, a Magyar Királyi
Operaház tagja
5. Melódia
Deux Poémes
Ballada
Humoreszk - előadta Steiner Irén zongoraművésznő
6. Szeretném, ha szeretnének
Sugártánc
Elkéstem

Megy a juhász
Hervad, hervad a föld határa
A falu végén - énekelte az Opera női vokálnégyese, zongorán kísért a szerző
A férfikart Müller Károly vezényelte
A Zeneközlöny február 12-i számában megjelent méltatásból idézek: „Lányi
művészetének legjavát dalaiban látjuk letéve ( ...) Zenéje nemcsak kíséri,
illusztrálja a szöveget, de gyakran belevilágít rejtekeibe, öntudat alatti
értelmezését adja és olyannyira rámutat legmélyebb jelentőségére, hogy nem egy
dolgánál úgy érezzUk, ezt így kellett, csak így lehetett megcsinálni. (...) Lányi
nem állapodott meg egy bizonyos ponton, mint más beérkezettek, hanem együtt
érez a fiatalokkal és velük halad tovább (...) Művészete fontos etapja a magyar
dal történetének (...) A nagyszámú közönség melegen ünnepelte Lányi Ernőt és
az előadó művészeket, n. s.”
1912-ben jó néhány vendégszereplésre vitte el magával tanártársait a szabad
kai zeneiskola igazgatója. Május S-én Zomborban, egy héttel később pedig a
bajai közönség előtt játszottak Beethoven-, Grieg-, Bach-, Wieniawski-, Drdla-,
Hubay- és Lányi-szerzeményeket. Lányi és Koller voltak az est főszereplői, de
Maczák és Plóner is részt vettek a műsorban, amelyből nem hiányzott a Lavotta
szerelme, a Bihari nótája és a Rákóczi siralma sem.
Ugyancsak májusban, 15-én került sor a filharmonikus zenekar vendégsze
replésére Újvidéken.
Október 13-án ismét Zomborban találjuk Koller Ferencet. Az ottani szabad
líceum meghívására felolvasást tartott A magyar dal, zene hazafias és történeti
fejlődése címen. A városi székház díszterme zsúfolásig megtelt. A műsorban fel
lépett a Kaszinó Egyesület dalárdája és néhány szólóénekes, a legtöbb tapsot
azonban Koller kapta, aki felesége kíséretével eljátszotta az eredeti Rákóczinótát, Rákóczi siralmát, Lavotta szerenádját és Bercsényi nótáján.
Koller Ferencet ebben az évben még egy kitüntetés érte: mint egykori Hubaynövendék meghívást kapott a november elején Budapesten megrendezett Hubayünnepségre, amelyet a mester művészi pályájának 40. évfordulója alkalmából
tartottak.
1913.
február 8-án a zombori Vadászkürt Szálló dísztermében adott hang
versenyt R. Réthy Laura operaénekesnő. Zongorapartnere Lányi volt, aki saját
szerzeményei közül a Bácskai lakodalmai és a Nocturnei adta elő.
Április 3-án Milassin Mariska társaságában Egerben járt Lányi. A bemutatott
dalok közül a Gárdonyi-versre írt Levél a tanyáról c. románcot meg kellett
ismételni, annyira tetszett az egri közönségnek. A kritika is csupa jót írt mind a
szerzőről, mind pedig az énekesnőről.
A Zombori Polgári Kaszinó Egyesület május 3-án megtartott hangversenyén is
részt vett Lányi, a menye, dr. Lányiné Regéczy Ilona és Balláné Márton Erzsi tár
saságában. Egy hónappal később pedig Raab Károly hangszerüzletének 30 éves fenn
állása alkalmából rendeztek a zombori Vadászkürt Szálló dísztermében zongora-,

harmónium- és phonolakiállítást. A június 3-i hangversenyen való szereplésre
felkérték Szabadkáról Milassin Máriát, Koller Ferencet és Maczák Manót.
Az évek múltával mind több hír érkezett Budanovits Mária művészi
fejlődéséről és sikereiről. 1913 májusában a Budapesti Szimfonikusok
vendégeként állt pódiumra, 1914. május 7-én pedig elérkezett a nagy pillanat: a
Magyar Királyi Operaház színpadán magára ölthette Azucena kosztümjét és
elénekelhette élete első operaszerepét. Szabadkáról többen is felutaztak
Budapestre, hogy tanúi lehessenek a fiatal művésznő debütálásának Verdi
Trubadúrjában.
A másik szabadkai születésű énekesnő, Milassin Mária is ez idő tájt fejezte
be zenei tanulmányait. Az Operaház deszkáin zajos sikert aratott két részlet
előadásával a Mignon c. operából.
Mindkét énekesnő még számtalanszor szerzett örömet és dicsőséget önmagá
nak és szülővárosának.

A ZENE AZ ISKOLÁKBAN
Szabadkán szinte minden iskolában folyt valamilyen zenei nevelés. Az
énekórák minősége természetesen a tanító vagy a tanár képzettségével volt egye
nesen arányos. Az állami és a vallási ünnepek jó alkalmat kínáltak arra, hogy az
énektanár bemutassa munkája eredményét. Főként a tanévzáró rendezvényeken
volt nagy szükség a zeneszámokra. íme három kiragadott példa a sok közül:
1900. június 30-án a Polgári Leányiskola növendékei nemcsak népdalokat
énekeltek meg a Kossuth-nótát, hanem előadták Lányi Kitárom reszkető karom
kezdetű müvét is.
1903.
június 27-én a Polgári Fiúiskolában megtartott tanévzáró ünnepség
műsorán hét zeneszám szerepelt. Külön-külön lépett fel mindegyik osztály: az
elsősök, a másodikosok, a harmadikosok, a negyedikesek. Előadásukban elhang
zott a Francia nemzeti dal, a Klingkling, sarkantyúm peng, egy vadászkar,
néhány népdal, a lengyel himnusz, a Búcsú az iskolától és a Rákáczi-induló.
A Felsőbb Leányiskola 1909-ben Palicson rendezte meg évzáró ünnepségét.
Az iskola kórusa néhány népdal és a Himnusz után elénekelte Kacsóh Pongrác
Huszárindulóját.
Az Iskolanővérek Intézetében már egy kicsit komolyabb zenei nevelés folyt,
amiről a fennmaradt műsorok tanúskodnak. Vegyük példaként az 1902. június 22én megtartott évzárót, amelyen a szavalatok között bemutatták Poldini Ede A vasor
rú boszorkány c. énekes tündéijátékát s ezenkívül több zeneszámot adtak elő:
Mennynek Királynő asszonya, háromszólamú karének
Hűmmel: Russische Schlittenpost, zongorára, négy kézre
Beethoven: Török induló, hat kézre
Édes magyar hazám - karének, zongora-, harmónium- és cimbalomkísérettel.
A Miasszonyunkról elnevezett iskolanénék polgári és elemi leányiskolájának,
röviden: a zárdának a műsora minden évben hasonló volt: egyházi karénekek,
két- és többkezes zongoraszámok váltogatták egymást a szavalatokkal, vallásos
tárgyú jelenetekkel, melodrámákkal. A kevésbé jelentős szerzők mellett Mozart,
Bellini, Mendelssohn, Rubinstein, Lányi és mások nevével is találkozunk.
A tanítóképzőben olykor évközben is sor került egy-egy hangversenyre, ame
lyeken a Himnusz és a Szózat között nem ritkán igen komoly zeneművek hang
zottak el. 1900. június 8-án, a koronázási emlékünnepen pl. Rubinstein Románca,
Lányi Keresem a boldogságom c. dala, Kuliffay Izabella Egy sír, Löffler Idill,
Major Gyula Az est c. karéneke, Liszt A fülemüle c. zongoradarabja és egy
Schubert-impromptu szerepelt műsoron. Ennek a hangversenynek a sikere
egyébként az intézethez egy évvel korábban került fiatal zenetanámő, Békey
Józsa hegedüművésznő érdeme.

Novemberben az egész országban, Így a szabadkai tanítóképzőben is megem
lékeztek Vörösmarty Mihály születésének 100. évfordulójáról. Ezen az ünnepsé
gen elhangzott a „melodramatizált” Szép Ilonka is Emey József zenéjével.
Az 1901. március 17-én megtartott koncert kapcsán már Huberth Janka
tanárnőt dicséri a Szabadka és Vidéke. A műsor ezúttal egy melodrámából, két
élőképből, valamint több ének- és zongoraszámból állt.
November 19-e az iskolákban minden évben szünnap volt, mert a tragikus
sorsú „dicsőült” Erzsébet királynéra emlékezett az ország. Az Állami
Tanítónőképezdében 1901-ben ezen a napon elhangzott Liszt egyik dala, Chopin
Gyászindulója és a Király-himnusz.
1902 júniusában gazdag programmal zárták a tanévet (a zárójelben a tanulók
neve mellett az osztály szerepel):
1. Weber: A vándor esti dala, karének
2. Mendelssohn: Melusina, nyitány; zongorán előadták: Tumer E., Rác M.,
Kigerl B. és Truppéi M. (I.)
3. Pausch A. (II.) Beethoven-dalokat énekelt
4. Schumann: Aufschwung és Grillen; zongorán előadta Tuculia T. (IV.)
5. Győiy Vilmos: Második asszony, szavalta Pillér J. (III.)
6. Gaál: Anyám sírján, tercett; énekelte Schmausz A., Ribicey A. és Illics M. (III.)
7. Rieding: Concertino', hegedűn játszotta Kamaráth J. (II.)
8. Eötvös: Vár és kunyhó, melodráma Staab zenéjével; szavalta Stark J. (II.)
9. Aggházy: Este van már
Mihalovich: Megírtam a levelemet-, énekelte Vargha S. (II.)
10. Chopin: Cisz-moll polonéz; zongorán előadta Spitz M. (IV.)
11. Várady Antal: Az utolsó sor, szavalta Rónai M. (I.)
12. Grieg: Solvejg dala
Tosti: Vorrei morir, énekelte Tuculia T. (IV.)
13. Beethoven: V. szimfónia', zongorán előadta Lewin C. és Horvátovits R. (IV.)
14. Silcher: Búcsúkar
1903.
június 1-én a tanítóképzősök az ifjúsági segélyező alap javára adtak egy
szép hangversenyt, amelyen a következő zeneszámok hangzottak el: Beethoven
Esti dala, Sztojanovits Nász a lepkekirály udvarában c. karéneke, Mihalovich és
Ábrányi dalai, Gaál IV. rapszódiája (Schossberger L. előadásában), Mendelssohn
Hebridák c. nyitánya két zongorára, nyolc kézre és Bériot op. 104-es hegedűversenye (Ilics Mária tolmácsolásában).
Néhány nappal később, június 12-én tartották meg az évzárót, amelyen
Kreutzer, Chopin, Giordani, Mozart és Zichy Géza egy-egy müve szerepelt. A
lelkes közönség nagy tapssal jutalmazta Wolszky Emília zenetanámő - a majdani
Kollemé - növendékeinek produkcióit.
Az 1905. május 20-án megrendezett hangverseny műsorából ki kell emelnünk
Gaál III. rapszódiáját és Liszt Magyar ábrándját, az előadók közül pedig a
másodikos Pomóy Jankát, aki nagyon szépen énekelt. Az évzáró ünnepségre

június 9-én került sor, s ezen elhangzott Mendelssohn Ruy Blas c. nyitánya, egy
Schubert-tercett, egy-egy kórusmű Mihalovichtól és Volkmanntól s még néhány
kevésbé jelentős darab.
Amint látjuk, a szabadkai tanítóképezdében minden évben sor került 2-3
zenés rendezvényre s ezeken kar- és szólóénekek, zongora- és hegedűszámok,
valamint szavalatok hangzottak el az intézet minden alkalommal zsúfolásig
megtelt dísztermében.
4 * *
A gimnázium, illetve ahogy akkor hívták: a „fögymnasium” falain belül zajló
zenei élettel érdemes lenne külön fejezetben foglalkozni. Mind a régi, mind pedig
az új épület számos zenei rendezvénynek nyújtott otthont, s ami a legfontosabb:
az intézmény saját növendékei is jelentős mértékben gazdagították Szabadka
zenei életét. Az iskola évente rendszeresen megjelenő értesítői s a helyi lapok
bőséges anyaggal látják el a téma iránt érdeklődőt.
Az új - a jelenlegi - épület építése 1898 nyarán kezdődött el, átadására 1902
őszén került sor. A koncerteket az impozáns építmény dísztermében vagy tor
nacsarnokában rendezték meg.

A Raichle Ferenc terve alapján épült gimnázium
A tanterv ugyan előírta az éneket, illetve a műéneket mint tantárgyat a gim
náziumnak mind a nyolc osztályában, de ez csak a karéneklés ápolására volt ele
gendő; az iskolazenekar tagjai, a hangversenyek jól képzett szólistái természete
sen vagy a zeneiskolában, vagy pedig magánúton szerezték meg a hangszerük

kezeléséhez szükséges tudást. A gimnáziumban adva volt a lehetősége annak,
hogy a fiatal muzsikusok kamatoztassák zenei képességeiket. Ebben a folyamat
ban kulcsszerep jutott a mindenkori zenetanárnak.
A századfordulón Maczák Manó a városi zenekar tagja tanította a zenét a
gimnáziumban. 1856-ban született Illaván s 1898. március 1-én vették fel havi 24
forint tiszteletdíjjal. További folytatólagos alkalmazását a tanítói oklevél meg
szerzésétől tette függővé a Magyar Királyi Vallás- és Közoktatási Minisztérium.
A gimnáziumban az 1899/1900. tanévben három kórus működött:
- a gyermekkar, amely a III-IV. osztályosok közül kiválogatott 15 szoprán,
16 első és 16 második alt énekesből állt.
- a férfikar tagjai az V-VIII. osztályból kerültek ki. Az önként jelentkezők közül
8 első tenor, 8 második tenor, 9 első és 10 második basszus képezte a kórust.
- a vegyes kart az előbbi két kórus alkotta, összesen 66 taggal.
A tanév folyamán ötször léptek közönség elé: a megdicsőült Erzsébet király
né emlékére tartott ünnepségen (XI. 19.), a gimnázium igazgatójának, Haverda
Mátyásnak neve napján (II. 24.), március 15-én, az 1848-as törvények szen
tesítésének évfordulóján (IV. 19.) és az évzáró ünnepségen (VI. 29.). Ezeken a
rendezvényeken a Himnusz, a Nemzeti dal, a Rákóczi-induló, egy népdalegyve
leg, Petőfi Honfidala. (Maczák zenéjével) és Mendelssohn M i lenne dalok nélkül?
c. kórusműve került előadásra.
Az 1901/1902. tanévről szóló értesítőből megtudjuk, hogy az éneket továbbra
is Maczák Manó tanította, de csak a Révfy Zoltán tanár vezetése alatt álló ifjúsá
gi ének- és zenekar működésének megkezdéséig: 1901. nov. 15-éig heti 6, ezen
túl a tanév végéig heti öt órában, amennyiben az említett időponttól kezdve az
5 -8 . osztályok „műénekes” tanulói az igazgatóság kikért engedélyével
„időkímélés céljából” csakis az ifjúsági ének- és zenekar próbáin vettek részt. A
tanítás elméleti és gyakorlati volt, az ének tanulása az 1-2. osztályok minden
növendékére heti 1 órában kötelező, a 3-8. osztályban pedig fakultatív volt.
A szokásos évfordulók közül kiemelkedik az a matiné, amelyet Jámbor
Pálnak, a költőnek és az intézet egykori igazgatójának síremléke javára rendeztek
1902. február 16-án. Ekkor mutatkozott be a gimnázium újonnan alakult
zenekara. A következő zeneszámok hangzottak el:
1. Himnusz, zenekari kísérettel énekelte a férfikar
3. Dancla: Resignation, hegedűn előadta a hatodikos Brenner József,
zongorán kísérte Maczák Manó
4. Beethoven: Himnusz az éjhez, énekelte a férfikar
6. Vén cigány, melodráma zongorakísérettel
7. Iardi: Le carnaval russe, fuvolán játszotta Jámbor István (VII.), zongorán
Klein Gyula (VIII.)
9. Kuruc dalok, énekelte a férfikar
10. Rákóczi-induló, zongorán játszotta Matievics Dezső (VIII.) és Matievics
József (VI.)

E jelentős eseménynek 650 fültanúja volt, úgyhogy a tanintézet tornacsarnoka
szűknek bizonyult a közönség befogadására, s a kegyeletes célra 352 korona 5 fil
lér gyűlt össze.
Május 8-án ismét hallható volt az ifjúsági zenekar. Néhány kuruc dalt és ma
gyar nótát adtak elő dr. Brenner József hangszerelésében. A férfikar Beethoven
Tavaszi dalát énekelte s elhangzott néhány szólószám is: Bériot Air variée c.
darabját Török Jenő (VII.) hegedülte, Gaál Ferenc La soirée-ját Klein Gyula
(VIII.) zongorázta, Sarasate Cigánymelódiáit Brenner József (VI.) hegedülte és
ugyancsak hegedűn játszotta Hauser Magyar rapszódiáját Kunetz Béla (VII.). A
műsor zárószáma Beethoven Largója volt Maczák Manó zongorára, hamnóniumra, hegedűre, mélyhegedűre és gordonkára készített átiratában. Előadták: Maczák
Manó, dr. Brenner József, ifj. Brenner József, Erdély Árpád és Kunetz Béla.
Végül álljon itt az ének- és zenekar tagságának teljes névsora az 1901/1902.
tanévből:
Énekesek:
Tenor I. : Oláh József, Szokola Leó, Vidich Gergely (V.) Brenner József,
Fábián János, Matievics József, Rónai György (VI.), Schmausz
Dezső (VII.), Vida János (VIII. oszt. tanuló)
Tenor II.: Műnk Artúr, Rabstein Mátyás, Scossa Gyula, Kiss Gyula,
Kopilovics József (VI.), Hajagos János, Jámbor István,
Szilberleitner József (VII.), Klein Gyula, Kopilovics Antal,
Rónay József (VIII.)
Basszus I.: Horváth Andor, Kovács György, Pollák Lajos, Rónai Sándor,
Vincze Lajos, Radvánszky István, Sztrókay Kálmán, Winkler
Imre (VI.)
Basszus II.: Freund József, Vukovics József (VI.), Erdély Árpád, Polyákovics
Elemér, Tikviczki István (VII.) Grüner Andor, Kozla András, Vass
Kálmán, Weisz Ervin (VIII.)
Zenészek:
I. hegedű - Pimitzer Miksa (V.), Brenner József, Krauser Andor, Halbrohr
János (VI.), Török Jenő (VII.)
II. hegedű - Bauer Ernő, Kunetz Sándor, Schützenberger Alajos (VI.), Alapfy
Jenő (VIII.)
Viola - Erdély Árpád (VII.)
Gordonka - Kunetz Béla (VII.)
Cimbalom - Lénárd Imre (VII.)
A fellépések bevételéből még abban az évben sikerült beszerezni egy violát
vonóval együtt 14 koronáért.
1902 őszén új énektanárt kapott a gimnázium a nagynevű Gaál Ferenc szemé
lyében, aki a küszöbönálló ünnepre Kossuth-nótát komponált. A tanévnyitó
ünnepségen, a veni sanctén ő játszott a gimnázium kápolnájának új harmóniumán

és szeptember 19-én, a Kossuth-centenáriumon még eldirigálta új kompozícióját
- a Kossuth-nótát
ám két héttel később beadta felmondását. Ennek
következtében két hónapig szünetelt az énektanítás és csak december elsejént
vette át az énekórákat Révfy Zoltán, aki túlterheltsége miatt nem foglalkozhatott
a zenekarral rendszeresen. Az iskola tornacsarnokában 1903. március 1-jén meg
tartott hangversenyen 321 néző előtt hangzottak el a következő zeneművek:
- Voss Károly: A katona búcsúja, négykezes zongorára
- Silcher Frigyes: A bárd, vegyes kar
- Sipos Antal (azaz Brenner József): Honvágy, vonósnégyes
Előadták: Bauer Emő, Brenner József, Krauser Andor és Kunetz Sándor,
valamennyien hetedikesek
- Chopin egy keringőjét Mamuzsich Mihály (V.) játszotta
- Goldmark Air c. darabját és Hubay egy Csárdajelenetét Brenner József
hegedülte
- Ezenkívül elhangzott még néhány népdal, egy melodráma és két cimbalmon
a Rákóczi-induló
Az 1903-ban érettségizők június végén bálát rendeztek a palicsi
nagyvendéglőben a szegény tanulókat segélyező egyesület javára. A jó hangulat
ban lezajlott táncmulatságot hangverseny előzte meg, amelyen Herczl Mariska
zongorázott, Szabados Ilonka szavalt, Hajagos Károly énekelt, Kunetz Béla és
ifj. Brenner József pedig hegedült. Kunetz Herczl Mariskával a Cigány
melódiákat játszotta Sarasaiétól, Dancla IV. szimfóniájának előadásakor pedig
Brenner is társult hozzájuk.
A következő tanévtől kezdve az énektanítás Klazsik Károlynak - nincs kizár
va, hogy Klazsik Károly és Klazsik Lehel ugyanaz a személy
a munkásképző
egyesület énekkara vezetőjének kezébe került. Az ő javadalmazása 1400 korona
évi fizetés, 300 korona lakáspénz és 6 korona 60 fillér írószerátalány volt.
Klazsik 1877-ben született Zentán és tanítói oklevéllel rendelkezett. Az ő
betanításával került sor egy igen komoly hangversenyre 1904. február 7-én. A
zenekar Schumann Esti dal és Álmodozás c. darabjait, valamint Johann Strauss
Új pizzicato-polkáját játszotta, az énekkar több számmal is fellépett, s a szavala
tok között a következő hangszeres művek hangzottak el:
Dancla: Resignation - hegedülte Pimitzer Miksa (VII.), zongorán kísérte
Wilheim Jenő (VII.)
Mihályi Ignác: Erdélyi pásztorhangok - zongorán előadta Pásztor György
(VIII.)
Mendelssohn: E-moll hegedűverseny II. és III. tétele - hegedűn játszotta ifj.
Brenner József (VIII.)
Ezenkívül előadásra került egy melodráma: II. Rákóczi Ferenc Rodostón, id.
Ábrányi Kornél zenéjével, és Hoffmann Románca Brenner József (hegedű),
Bauer Emő (hegedű) és Mamuzsics Mihály (zongora) tolmácsolásában.

A fiatalok szép sikert arattak. Kovács György a tapsot egy ropogós csárdás
sal köszönte meg, Brenner pedig a ráadásként játszott Perpetuum mobiléve\ pazar
technikáról tett tanúbizonyságot.
Egy hónappal később, március 13-án II. Rákóczi Ferencre emlékeztek a gim
náziumban. A díszülés megnyitó száma Kéler Béla Rákóczi-nyitánya volt, melyet
az ifjúsági zenekar játszott. Ugyanennek a szerzőnek Alföldi búcsúhangok c.
hegedűdarabját Krauser Andor (VIII.) szólaltatta meg Kovács György kíséreté
vel, Bauer Ernő (VIII.) pedig Huber II. Magyar ábrándját hegedülte. Brenner
József ezúttal nem muzsikált, hanem Emlékezés II. Rákóczi Ferencre c. írását
olvasta fel. Az ünnepség minden egyes száma - a melodrámák, a kórusművek, a
versek, az egyfelvonásos színjáték - a kuruc kort idézte. A műsor egy élőképpel
zárult: Rákóczi megjelenése az ország határán.
1904.
április 17-én, a gimnázium ének- és zenekarának soron következő fel
lépése kapcsán a Szabadkai Közlöny így ír: „Igazán elismerést érdemel az igaz
gatóság e hangversenyek rendezéséért, amennyiben a Szabadkán haldokló (vagy
talán meg is halt? vagy volt-e egyáltalában?) zenei életbe ezzel is egy kis életet lehel.
Annyit mondhatunk, s amily büszkék vagyunk erre, oly szégyene is ez városunknak,
hogy legjobb és egyetlen számba vehető zenekarunk: az intézetnek jeles zenekara.”
A május 15-én megtartott koncert tiszta bevételét a zongoraalap gyarapítására
fordították. Délután 6-tól este 9-ig tartott a műsor, amelyen szerepelt magánje
lenet, melodráma, vígjáték és jó néhány zeneszám. A zenekar Erkel Ferenc
Hunyadi László c. operájának igen igényes nyitányát játszotta, az énekkar
Schubertnak egy (Az éj), Hubernak pedig két dalát (Csakhogy itt vagy. Dal, dal,
dal) adta elő. Ezenkívül a műsorban elhangzott Moszkowski Spanyol tánca
(Mamuzsich Mihály, zongora, VI.), Hubay III. Csárda jelenete (Bauer Ernő,
hegedű VIII.), valamint Aggházy és Hubay szerzeménye a Hangok a pusztából
(Brenner József, hegedű VIII.). Az utóbbi produkciót a közönség „lelkesen
megújrázta”. A hallgatóság türelmét alaposan próbára tevő maratoni hangver
seny utolsó, egyben talán legértékesebb száma Schubert Esz-dúr vonósnégyese
volt, amelyből két tételt - Allegro moderato és Scherzo - játszott Klazsik Károly,
Bauer Ernő, Brenner József és Pimitzer Miksa.
A gimnázium zenekarának a vagyona évről évre gyarapodott. Ebben a
tanévben vettek egy nagybőgőt 81 korona 92 fillérért, egy gordonkát 51 korona
11 fillérért, egy karmesteri pálcát 3 koronáért, kottákat 41,98 koronáért stb.
Az 1904. december 18-i hangversenyen a zenekar a Lavotta szerelme mellett
két Kéler Béla-művet mutatott be: a Csokonai-nyitányt és a Hunyadi-indulót. A
műsor nem zenei része a szokásos számokból állt s a bevételt ismét a zongoraalap
javára fordították. Ki is kelt magából E. F., a Bácskai Hírlap tudósítója: „Ennek
a gimnáziumnak nincs még zongorája? Miért nincs, hisz erre ott szükség van,
mint a padokra, a táblákra, a könyvekre és a tanárokra!?” Ezenkívül azt is erősen
kifogásolta, hogy „a muzsikáról szó sincs az esztétikában, a középiskolai ta
nulókat e tekintetben katonazenekarok s a cigányok nevelik.” (1904. XII. 20.)

Az ifjúsági ének- és zenekar 1905. június 4-i hangversenyének két attrakciója is
volt: Szegő Nándor 9 éves bajai „cimbalomművész” és Sárkány Viktor budapesti
gordonkaművész. A műsor jórészt magyar nótákból és műdalokból állt.
A következő tanévi értesítő már úgy emlegeti Klazsik Károlyt, mint a szerb
dalárda és az ipartestületi dalegyesület karnagyát. 1905 őszén felbukkan a
sajtóban a gimnázium nyugalmazott zenetanárának, Bodrogi Károlynak a neve,
mégpedig abból az alkalomból, hogy zeneszerzői opusát egy újabb darabbal
gyarapította, s az meg is jelent Apponyi-induló címen. Az iskolazenekar közben
egyre gyengült. Ritkán szerepelt nyilvánosan, olyankor is csak jelentéktelen
szerzők gyengécske műveivel. A műsorlapokból ítélve egy zongorista,
Mamuzsich Mihály és egy hegedűs, Homonnai Tivadar lépett fel leggyakrabban
és a legigényesebb darabokkal. Az utóbbi pl. Mendelssohn E-moll hegedű
versenyéi játszotta az 1906. február 2-án megtartott hangversenyen.
Lassan ugyan, de végül is összejött a zongorára való pénz. Az 1907/8-as
tanév folyamán sikerült a néhai özv. Taussig Vilmosné örököseitől megvenni a
Bösendorfert, kereken 800 koronáért. A zenekar minősége azonban egyre csak
romlott. Egyedül az 1910. április 9-én megrendezett diákbálról érdemes szót
ejteni, amikor az együttes a következő három népszerű darabbal próbált ked
veskedni a jelenlevőknek:
Boccherini: A-dűr menüett
Schumann: Álmodozás
Grieg: Áse halála
1911.
január 8-áig kellett várni a következő gimnáziumi koncertre, amelynek
a műsora némi javulást mutat. A zenekar Mozart Belmonte és Constanza - azaz
Szöktetés a szerájból - című nyitányát és a Don Juan egy részletét játszotta, a
kórus pedig Kreutzer, Ábrányi Kornél és Fredrik Pacius egy-egy művét énekelte
el. A legtöbb tapsot a nyolcadikos Réz László kapta, aki Golterman G-dúr csel
lóversenyét adta elő Ditelján István zongorakíséretével. Ez a koncert mintegy
háromszáz korona jövedelmet hozott.
Újabb egy év elteltével, 1912. január 10-én a zenekar Gluck Iphigénia
Aulisban c. operája nyitányát és Biehl Szerenádját adta elő. A műsorban szerep
lő többi szerző Schumann, Raff, gróf Festetich Leó, Lányi és Zimay László volt.
Az 1912/13. tanévben a kórus és a zenekar nem adott önálló hangversenyt, de
több irodalmi és egyéb rendezvényen is felléptek. A zenekar által megszólaltatott
művek:
Grieg: Áse halála a Peer Gyntb&l
Homonnay Lajos: Tátralomnici emlékek
Schubert: Katonainduló
Az énekkar műsora ennél gazdagabb volt:
Rákóczi kesergője
Pacius: Finn zene

Palmgren: Hazatérés, bariton szólóval
Káldy Gyula: Gúnydal
Lányi: Tavasz elm últ...
Zimay László: Nem hallottam soha ily bús harangszót
Beethoven: Himnusz az éjhez
Csárdás kiskalapot veszek - népdalcsokor
Új müvet a kővetkező tanévben nem tanult be a zenekar, és a kórus által
előadott dalok is jobbára hazafias színezetűek voltak. A háború előtti években
Lányi Emő a filharmonikus zenekart tette meg a város legfontosabb zenei
testületévé, ide igyekezett toborozni minden valamirevaló muzsikust, a gimná
ziumi zenekar már eljátszotta a számára kijelölt történelmi szerepet.
Nem zárhatjuk le ezt a fejezetet anélkül, hogy külön ne szólnánk a gimnázi
um egyik kiváló növendékéről, ifj. Brenner Józsefről, aki Csáth Géza néven
került a halhatatlanok közé. Nevével gyakran találkoztunk, mivel igen korán
megmutatotkozott sokoldalú tehetsége: hegedült, zongorázott, komponált és írt úgyszólván mindenről. Sok száz zenekritikája és egyéb zenei tárgyú írásai - ben
nünket elsősorban azok érdekelnek - időállónak bizonyultak s kordokumen
tumként is rendkívül értékesek.
Mint köztudomású, a zene helyett
Csáth az orvosi pályát választotta
hivatásul. Kosztolányi em iatt m ár
1904-ben mellének szegezte a kérdést:
„Nem bolondság volt-e ilyen lépést
tenni neked, mely valószínűleg elront
ja egész életedet, megzápítja kedvedet,
elveszi minden idődet, ambíciódat,
attól, amihez legtöbb tehetséged van: a
zenéhez? Nem okosabb lett volna akár
csak találomra beiratkozni valamilyen
képző zenedébe s várni, míg a tech
nikát elsajátítod s nem üzérkedni, lócsiszárkodni, hasznossági szempon
tokból cselekedni s kockáztatni azt,
hogy a hárm as-m űvészből semmi
művész légy?” (Szabadka, 1904. szept.
16., Levél Brenner Józsefhez.)
Ha ezt tette volna, biztosan
egészen másként alakul az élete s talán
nem éri utol olyan korán a tragikus vég, a világ pedig most Bartók és Kodály mel
lett gazdagabb lenne esetleg egy Csáth Géza nevű zeneszerzővel. De hátnem ez
történt. A szabadkaiak így is joggal büszkék városuk nagy szülöttjére, aki
csonkán maradt életművével is örök időkre bevéste nevét a magyar kultúra
évezredes kőtáblájába.

Zene a zeneiskolában
Most pedig lássuk, milyen élet, milyen zenei nevelés folyt a város 1868-ban
alapított zeneiskolájában, a muzsikuspalánták képezdéjében. Ezúttal is föképp a
napilapokban megjelent információkra támaszkodom. Az anyag tetemes bár, de
korántsem teljes, mégis tartalmaz sok olyan adatot, amelyek ezúttal kerülnek
nyilvánosság elé először. Lássuk tehát, a szabadkai sajtó mennyire tájékoztatta a
lakosságot a zeneiskolában történtekről!
Az intézmény élén 1882. október 1-je óta Gaál Ferenc zeneszerző és zongo
raművész állt, aki egyben a templomi ének- és zenekarnak is karnagya volt.
Legtehetségesebb tanítványait minden évben Budapestre vitte levizsgáztatni.
így történt ez 1900 júniusában is, amikor öt leány: Herczl Mariska, Vörös
Ilonka, Đ. Klein Gizella, Rónay Ilonka és Kepes Flóra kitűnő eredménnyel tette
le vizsgáját a Zeneakadémián. A napilapok ezekről az eseményekről rendszerint
beszámoltak és későbbi pályájuk során is igyekeztek nyomon követni a legtehet
ségesebb szabadkai fiatalokat. A zeneiskola diákjai évente két-három alkalom
mal adtak hangversenyt s a záróvizsga is közönség előtt folyt le. Az újságokból
tudjuk, hogy 1900-ban június 29-én került sor erre a rendezvényre a Pest Szálló
nagytermében, s hogy a műsor 19 pontból állt. A Bácskai Hírlap július 1-jén rész
letesen beszámolt az ott tapasztaltakról. A cikkíró - Q. - szerint „bámulatos
következetességgel hanyatlik évről évre ez a különben is nagyon gyenge alapon
álló intézetünk. Mintha csak azért volna zenedénk, hogy idegenek ne mondják,
hogy az ország harmadik városában nincs zenede.” Majd így folytatja: „igazán
csodálatos a mi főispánunk türelme, ki úgyszólván egyedül képviselvén a hatósá
got, végigszenvedte a háromórás vizsgát.” A cikk írója különösen aggasztónak
találja a helyzetet a vonós szakon. A két tanár kilenc meghallgatott növendéke
közül „a legkevésbé gyengén” Mezey Emő játszott, mégpedig egy Paganinidarabot, azt is „több teknikával, mint melegséggel”. Jámbor István fuvola- és
Kocsis József klarinétjátéka már valamivel tetszetősebb volt. A legnagyobb
élvezetet a zongoristák nyújtották, azok közül is természetesen elsősorban a
Budapesten vizsgázottak. Klein Gizella Beethoven cisz-moll szonátáját játszotta,
Rónay Ilonka Raff Estve c. darabját és Chopin cisz-moll impromptujét, Herczl
Mariska is egy Raff-művet adott elő, a Tarantellát. Vörös Ilonka, Schmausz
Dezső, Hermann Frigyes, Klein Gyula, Czeizner Gyula, Hirsberger Valéria,
Bodrogi Leóna és Krausz Irma ugyancsak jól szerepelt. A női énekkar A tavasz
ébredése c. Emey-művet adta elő „néhol igen szépen”. A Bácskai Hírlap ezzel
zárja sorait: „Ha tán többet törődnénk ezzel az árva zenedénkkel, nemcsak a zon
goraszak növendékei produkálnának valamit.”
A következő tanévre való beiratkozások szeptember 10-étől 16-áig tartottak,
énekre, zongorára, vonós és fúvós hangszerekre vettek fel tanulókat. Az éneke
sek ingyen kaptak órát, a többiek félévi tandíja 10 korona volt. A zeneiskola
ekkor a régi főgimnázium halpiacra néző földszinti termeiben helyezkedett el.

Az igazgatóval együtt összesen négy tanár tanította zenére a növendékeket,
akiknek a tanév végi teljesítménye 1901-ben sem hangolta jókedvre a Bácskai
Hírlap tudósítóját: „Van néhány leányka: nagyobb-kisebb, kiknek zongora
játékáról komolyan érdemes megemlékezni, de a legtöbb bizony gyenge és hát a
hegedűtanfolyamra járók évről évre kevesebben vannak és köztük alig akad egy
is, aki vizsgadarabját - amire tehát heteken át készült - ha nem is precizitással,
de legalább hiba nélkül eljátszani tudná.” Az újságíró szerint többet kellene
törődni a városi zeneiskolával. „Persze elsősorban fizetni kellenék a tanárokat,
mert szinte restelkednünk kell azon, hogy összevissza mennyit adnak nekik évi
fizetést, úgyhogy rákényszerítjük a tanárokat arra, hogy a magánórák adásával
foglalkozzanak inkább, mint az iskolával.”
A vizsgakoncerten fellépett hegedűsök közül egyedül Kunetz Sándor neve
említésre méltó, a zongoristák közül pedig a már említett Gaál-növendékek.
Rónay Ilonka egy Chopin-etűddel, Klein Gizella Liszt egyik rapszódiájával ara
tott nagy sikert, Herczl Mariska pedig Bach egyik fugáját és Stavenhagen
Capriccioját játszotta igen takarosan. Az énekkar nem lépett fel, az énekeseket
Beck Teréz képviselte, aki a Hoffmann meséiből választott románccal nyerte el a
közönség tetszését.
A zenede igazgatójával a nyár folyamán két ízben is foglalkozott a sajtó: először,
amikor a zenetanárok országos értekezletén megválasztották az állandó szaktanács
helyettes elnökévé, másodszor pedig, amikor elkészült az V. rapszódiájával.
Gaál Ferenc, az országszerte ismert és megbecsült zeneszerző baromfit is tar
tott a házánál, ám némelykor meglopták. így történt ez 1902 novemberében is,
amikor a tolvajok nyolc pár csirkét és egy rakás tűzifát vittek el a Ferenc Józsefrend lovagjának udvarából. De történt a zeneiskola direktorának életében
kellemes esemény is. 1903 tavaszán tanítványai és tisztelői megemlékeztek
művészi munkásságának 25. évfordulójáról. Március 22-én fél 3-kor a Hungária
nagytermében ünnepi hangversenyt adtak tiszteletére a zeneiskola növendékei,
amelyen számos műve elhangzott:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mendelssohn: Vándormadarak búcsúja - női kar
Raff: Tarantella - Dominus Ella, zongora
Gaál: Szilveszter estéjén - Turbók Vilma, zongora
Dancla: Lemondás —Kunetz Sándor, hegedű
Csajkovszkij: Dal - Radvánszky István, fuvola
Gaál: Felhangolt lantom - női kar
Gaál: Béka-idill - Rónai Margit, zongora
Gaál: Bölcsődal; Az erdőben - Rosenfeld Margit és Jarányi
Erzsi, zongora
9. Lavotta: A reményhez
Gaál: Le az égről - női kar
10. Chaminade: Erdei hangulat - Fischer Ella, zongora
11. Gaál: Magyar ábránd - Görög R. Silvia, zongora

12.
13.
14.
15.
16.

Heller: D al - Spitzer Dávid, hegedű
Meyerbeer: Ábránd (Ördög Róbert) - Freund József, fuvola
Schulhoff: Andante és Etűd - Horváth Irma, zongora
Spindler: Boszorkánymenet - Herczl Mariska, zongora
Erkel: Bordal a Bánk bánb6\ - női kar

A mester igazi ünnepeltetésére a húsvéthétfőjén megtartott díszhang
versenyen került sor, amiről az előző fejezetben olvashattunk részletes beszá
molót, május végén, a jubileumtól valószínűleg nem teljesen függetlenül, Gaál
800 korona fizetésemelést kapott.
Az 1902/3. tanévben hetvenkilencen jártak zeneiskolába. Az évzáró vizsgáról
írva a Bácsmegyei Napló felsorolja a legjobb növendékek nevét, akik kottaju
talomban részesültek, összesen 80 korona értékben. A Bácskai Hírlap ezúttal is
igen elmarasztalóan szól a zenedéről, „mert nem elég az, hogy van egy zseniális
igazgatója, aki kiváló zongoratanár is; kitűnő tanár Gaál igazgatón kívül Maczák
Manó is, és Wahl a kezdő hegedűsöket gonddal és szorgalommal tanítja, de míg
szervezett tanítókara nem lesz, míg helyisége az a két kis szoba lesz, ott a régi
gimnáziumi épületben és se zongora, se egyéb hangszer a rendelkezésére nem
fog adatni, addig bizony nagyon szegényes lesz az is, amit produkálhatnak a
növendékek.” Végül a cikkíró megkockáztat egy ajánlatot: „A kultusztanács
nokot kérjük meg: csináljon valamit ebből a zenedéből Gaál segítségével, vagy
pedig zárjuk be”. (1903. VII. 1.)
Fennállásának kezdete óta megoldatlan volt a zeneiskola elhelyezésének
problémája. Gyakran költöztették hol ide, hol oda, de még csak megközelítőleg
alkalmas helyre sem sikerült rátalálni. 1903-ban is csak annyi volt bizonyos,
hogy a régi gimnáziumban nem maradhat, de hát hova menjen? A Schulhoff-féle
házba a Gombkötő utcába? Vagy a tanfelügyelő hivatal üresen álló helyiségeibe
a tanítóképezde épületében? Dr. Weisz Jenő ügyvéd felajánlotta, hogy a
Bercsényi utcában a Petrovics-féle telken emeltet egy teljesen különálló épületet
a zenede számára, amelyet még ugyanazon év őszén használatba vehetnek!
Végül is nem az ő, hanem Halbrohr hasonló ajánlatát fogadta el a tanács, s a
zenede a Batthyányi utcában lelt otthonra. Igaz, a munkálatok késtek s a
zeneiskolát csak késő ősszel adhatták át, amikor kiderült, hogy a villanyt nem
vezették be s így a tanítás folyhatott szépen lámpafénynél.
Gaál igazgató úr közben fáradhatatlanul komponált: zongorakísérettel látta el
Wieniawski Saltarello c. hegedűdarabját és Paganini IX. capricció\éx. Újból fel
keresték a tyúktolvajok, amin már egy csöppet sem lepődött meg.
1904.
január 2 1-én a következő sorokra figyeltek fel a Bácskai Hírlap olvasói:
„A zenede egyike volt a mi legjobb témánknak. Egyelőre elvették tőlünk, mert
félig-meddig mégiscsak alkalmas tető alá helyezték. Hanem a felszerelése még
mindig a mi témánk maradt. Azaz csak maradt volna, mert felszerelése egy jó,
egy rossz zongorán, néhány hegedűn és néhány trombitán kívül alig volt. A
növendékek ülhettek a zongorákon, a zongora dobogóján - ha lett volna ilyen -

és az íróasztalon. így kellett volna tehát írni, hogy a hiányzó felszerelés maradt
meg nekünk témának. Ezt is megirigyelte tőlünk a tanács. - Sok hasonló jókat
kívánunk neki - és most megrendelte a hiányzó felszereléseket 290 korona ere
jéig.” Sajnos sem az új épület, sem az új felszerelés nem hatott elég kedvezően a
növendékek előmenetelére. Ezúttal a Szabadkai Közlöny 1904. július 3-i
számából idézek: „Néhány év óta egyre hanyatlik ennek a mi zeneiskolánknak a
színvonala. Aki komolyan akar zenét tanulni, az idegenbe megy, a szabadkai
zenede növendékei átlag tehetségtelen műkedvelők, kik csak azért tanulnak
zenét, mert az illem úgy kívánja. A tanárok a lehető legkevesebb gondot fordí
tanak növendékeik kiképzésére. (Miért is van Spitzer Júlia oly közel a zenedéhez:
Gaál mesterünk kitűnő művész és elsőrendű komponista, a zenede vezetéséhez
azonban nincs elég tehetsége.)” A záróvizsgán meghallgatott 23 zongorista iga
zolta, hogy a tanárok sem a kéztartásra, sem a játékra nem fordítanak kellő figyel
met. „A hegedű tanszak növendékeiről jobb, ha hallgatunk”, folytatja a szóki
mondó cikkíró, „zenedénkben lealkonyodott a hegedű korszaka.” De ugyan hogy
énekelhettek a lányok? A tudósító szerint “a női kar a közönség derültsége mellett
produkálta magát’”. Igazi dicséretben csak a komponista Gaál részesült, akinek
„Merengés Dankó Pista dalai felett' c. új müvét Rónai Margitka mutatta be.
A fentebb említett Spitzer Júlia egy vendéglő tulajdonosa volt. Az igazgató úr
oda járt vigaszt keresni, de nem talált mást, mint poharat, aminek gyakori ürítgetése 46 éves korában megszabadította őt a földi élet minden szenvedésétől.
Májzsugorodás végzett vele a szabadkai városi kórházban 1906. december 11-én.
Mind a helyi, mind pedig a fővárosi lapok hosszú nekrológokban méltatták
munkásságát, hozzátéve, hogy még mire vihette volna, ha nem ássa el magát
abban a poros vidéki városban. A csúf, esős idő ellenére több ezren kísérték utol
só útjára. Szabadka fejedelmi temetést rendezett a híres muzsikusnak és még
aznap megszületett az elhatározás, hogy díszes síremléket kell emelni a számára.
Nem sokkal később azt az ötletet is felvetették, hogy a megboldogult arcképét is
meg kellene festetni a zenede számára. Az utóbbi megvalósulásáról nem tudok,
a síremlék azonban elkészült, és ma is ott áll a Bajai úti temetőben.
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Az iskola megüresedett igazgatói székébe minél előbb méltó utódot kellett
ültetni. De kit? Húsz évvel korábban egy szezonon át már működött a városban
egy Lányi Ernő nevű színházi karmester, aki azelőtt is, azóta is sokfelé megfor
dult a nagyvilágban, tehát már egy tapasztalt, érett művész volt - alig néhány
hónappal fiatalabb, mint Gaál Ferenc - , s most a szabadkai meghívásra igennel
válaszolt.

Lányi Ernő (1861-1923), a négygyerm ekes családapa addigi pálya
futásának története dióhéjban:
Langsfeld Ernő néven jött a világra
Pesten, 1861. július 19-én. Szülei
zeneértő emberek voltak: anyja jól zon
gorázott, apja pedig, aki különben
nagykereskedő volt, ügyesen gitározott.
Ezért érthető, hogy a kis Ernő korán
elkezdett zongorázni és hegedülni,
rendszeres iskolai nevelésben azonban
egész életében alig részesült. Apja
halála után a fiú Bécsbe szökött zenét
tanulni, onnan rövidesen Münchenbe
került, ahol Rheinbergert (orgona) és
Bussm eyer (zongora, hegedű és
zeneelmélet) volt a tanára. Másfél év
elmúltával visszament édesanyjához,
aki akkor már Párizsban élt második
férjével, Basch Rafaellel. A bécsihez
hasonlóan a párizsi konzervatóriumot sem tűrte sokáig s inkább Hillerhez ment
tanulni Kölnbe.Innen Lipcsébe vezetett az útja, ahol egy éven át Puttinál vett
zongoraleckéket.Időközben édesanyját is
elvesztette, s ezért Párizs helyett
Stockholmot választotta következő állomáshelyéül: beállt egy vonósnégyes
együttesbe másodhegedűsnek. De itt csak három hónapig maradt, mert szólította
Bécs, a bécsi Ring Theater, ahol előbb karénekes, majd karvezető lett. Bécsi
tartózkodása alatt került a kezébe Jókai Aranyembere - természetesen németül -,
ami a fiatalem bert rádöbbentette, hogy ő tulajdonképpen m agyar és hogy
M agyarországon a helye. Csakhogy ekkor m ég egy szót sem tudott magyarul!
Szülőhazája visszahódítását M iskolccal kezdte, itt volt egy ideig színházi
karmester, majd a pesti ném et színháznál karnagy s a Neugebaudéban énektanár. Ezután következett Baja, majd M iskolc érintésével Kolozsvár, ahol két
éven át a Nem zeti Színháznak volt a zenei vezetője. Kolozsvárról ismét Pestre
vezérelte a sors, hogy Koessler Jánosnál, akit még M ünchenből ismert,
tökéletesítse zeneszerzési tudását. Időközben m eg is nősült: Dom bay
Erzsébetet vette feleségül. Ekkor került a szabadkai színházhoz, onnan
Máramarosszigetre, ahol két évig dolgozott. (Ez alatt az idő alatt kapta kézhez a
kultuszminisztertől a zenetanári kinevezését.) Budapesten már mint országos
hírű zeneszerzőt fogadták, hiszen birtokosa az Országos Dalárdaegyesület első
pályadíjának, am it Sóhajtás című, férfikarra kom ponált m üvéért kapott.
(Életében több mint harminc pályadíjat nyert összesen!) A magyar fővárosban
Gustav Mahler, a nagy osztrák zeneszerző mellett kapott korrepetítori állást az
Operaházban. Onnan hívták el egyházi karnagynak Székesfehérvárra, ahol m eg

alapította a Palestrina Egyesületet. Nyugtalan vére tovább hajtotta. Egerben hét
teljes éven át volt sikeres karnagya az ottani székesegyháznak és a városi
dalkörnek. 1901-ben került ismét Miskolcra, hogy ott létrehozhassa a zeneiskolát
s a helyi dalárdának országos hírnevet szerezzen. Kimaradt valami?
Regensburgban is megfordult valamikor. Szabadkára 1907 elején költözött s
megnyugodva végérvényesen letelepedett. (Itt élt 1923. március 13-án
bekövetkezett haláláig.)
Valósággal forradalmasította a város zenei életét! Igyekezett megvalósítani
minden addigi elképzelését: megrefolmálni a zenei oktatást, megteremteni egy
szimfonikus zenekart, országos rangra emelni a karéneklést s mindezen túl sokat
komponálni és muzsikálni. Alig néhány év leforgása alatt sikerült elérnie, hogy
Szabadkáról mint jelentős zenei központról beszéljenek az egész országban, s
ezáltal a kései utódok elé is követendő példát állított. Megromlott egészségi
állapota és a világháború megakadályozta abban, hogy minden elképzelését si
kerre vigye. Az ő letűnése betölthetetlen űrt hagyott maga után Szabadka zenei
életében. Hasonló kaliberű egyéniség azóta sem akadt a város muzsikusai között.
Nem célom Lányi egész életének és munkásságának bemutatása, mások
kutatási eredményeinek újramesélése, inkább csak néhány olyan adatra
szeretném felhívni a figyelmet, amelyek a korabeli sajtóban láttak napvilágot s
eddig, tudtommal, nem kerültek a nyilvánosság elé. Ebben a fejezetben azokra az
eseményekre összpontosítok, amelyek Lányival, a tanárral és iskolaigazgatóval
kapcsolatosak. Egyéb tevékenységé
n a b . Mr. v iro d
nek mozaikkockái más fejezetekben
találhatók, nem létezett ugyanis olyan, a
Zeneiskolai bizonyítvány.
zenével összefüggő terület, amelyen ne
találkoznánk áldásos munkája nyomaival.
A zeneiskoláról akkoriban, mint
_____________
láttuk, nem valami sok dicséret hang
f í
draa, skDIoMI
i K ■^ ~
____« 16 f f ' f*7
lakóiul f -------táléban a nabtulkul v á r o il z tM lftk tU iftk
zott el. A javulás az új igazgató megje
______ l u u a b l
p. •* . oulályflbft járvin,
lenésével sem történt meg máról hol
________ bfconyUráuyL érti emeli.
Általános oadillym úil
napra. A Függetlenség c. újság 1907.
Erkftleat o a g trln l« !
J
október 11-én nyílt támadást intézett
Stargmlom
___ Ć+L
HftladAfi
________ f f )
az intézmény ellen: „A zenedében
'__ć ll__
nagyobbrészt olyan tanerők vannak
óniALog&láa
__________
alkalmazva, kiknek semmiféle képe
MJnok hiteléül Jelen blxúDjtlnlnjl oevdnlt aláírtjával megsítésük nincsen. Azonkívül még peda
«r4ai(j0b.
Keli fiuJMtlbáu, 1 9 /T óv
Ud
gógiai tudással sem bírnak! Hogy ezek
mikép s hogyan tanítanak, arról csak a
zeneigazgató tudna felvilágosítást adni.
Ezeket a képesítetlen tanerőket ott
tűrni tovább nem lehet!” Lányi egy
percig sem késlekedett a válaszadással.
Zeneiskolai bizonyítvány Radó
A Függetlenségnek már a másnapi
Imréné és Lányi Ernő aláírásával

számában védelmébe vette tanártársait, akik ugyan nem rendelkeznek oklevéllel,
ez igaz, de „teljes igyekezettel” dolgoznak „és a siker biztos reményében”. A
lakosság bizalmának igazolására felhozta, hogy növekedett a növendékek száma,
annyian beiratkoztak a zenedébe, mint még soha: 132-en! Ezenkívül a zeneisko
la fejlesztése és kibővítése máris folyamatban van s az eredményekről rövidesen
mindenki meggyőződhet.
A december 1-jén megtartott diákhangversenyen, Gaál Ferenc síremléke
javára, 241 korona folyt be. íme egy másik, az 1908. április 4-i koncert műsorá
nak tartalma:
I. rész
1. Ranvé: Kyrie
H3ndel: Diadalének a Maccabeus Judásból - női kar
2. Lányi: Amit a mama mesél; H úzd rá, cigány - báró Podmaniczky Malvin
3. Mendelssohn: Velencei sajkadal (g-moll)
Schubert: Scherzo - Pápay Iza, zongora
4. Clementi: Szonátarészlet 2 zongorára - Schwarz Boriska és Miskolczy Ilona
5. Gade: Akvarell - Kohn Szilárd, zongora
6. Gaál: Az erdőn - Kohn Szilárd és Kohn Malvin, zongora négy kézre
7. Dancla: Petit trió - Dimitrievics Lyubomir, Voiszláv és Szlávko, hegedű
8. Kéler: Arietta - Mészáros Vince, trombita
9. Giordani: Egyetlenem, tied szívem
Schumann: Nem értem, lehet-e hinnem - Milassin Mariska, ének
II. rész
1. Volkmann: A postás - Grád Ilona és Szász Olga, zongora négy kézre
2. Kuhnau: Szonatina
Bach: Prelúdium - Pénzes Emma, zongora
3. Corelli: Sarabande
Bach Ph. E.: Szolfézs - Vass Gabriella, zongora
4. Förster: Trió, I. rész - Vass Ella zongora, Vass László hegedű, Vass Gyula cselló
5. Leoncavallo: Keringő a Bohémekből - Budanovits Mária, ének
6. Biber: Largo e passacaglia - Siposs Kálmán, hegedű
7. Chopin: Nocturno (Esz-dúr) - Tóth Boriska, zongora
8. Weber: Perpetuum mobile - Schützberger Stefánia, zongora
9. Kuruc dal
Lányi: Icipici tarka kakas - női kar
Mindenkit kellemesen meglepett a női kar tiszta és színes éneke, a két
énekesnő: Budanovits Mária és Milassin Mariska pedig a közönség követelésére
kénytelen volt ráadást is adni.
A következő tanévben már 170 diák jelentkezett beiratkozásra! Sürgősen
újabb helyiségek után kellett nézni. A város kibérelte Havas Ferenc Jókai utcai
házának három szobáját s a városi közgyűlés 1908 szeptemberében úgy határo

zott, hogy a kaszinóval szemben, a színház melletti Manojlovics-féle ház helyén
építtet egy új zenedét. 7000 koronát szavaztak meg a kiírandó pályázat költ
ségeire. Ekkor hozták azt a határozatot is, hogy a Petőfi utcai Havas-házban szin
tén bérelnek helyiséget a zeneiskola számára 700 koronáért.
A hangversenyek tiszta jövedelmét szinte mindig a Gaál-síremlék javára
fordították. így történt ez 1908. december 13-án is, amikor négy müvet is műsorra
tűztek a szép emlékű zeneszerzőtől: Az erdőben című zongoradarabot Themák Nelli
és Korossy Irma, a Phantasie brillantéi Dembitz Andor, az I. magyar rapszódiái
pedig Kohn Szilárd adta elő zongorán, a női kar az Imádságomat énekelte.
Ezenkívül Mozart, Mendelssohn,
A szabadkai városi zeneiskola
Weber, Brahms, Bach, Schubert és
1908. évi Junliu 24-én d. u. 5 órakor * városi MgJntnázlufn
mások művei szerepeltek műsoron. A
to m a a a ra o k ttiii tartandó xAróflnnepélyéiwk
koncert iránti érdeklődés a gimnázium
MŰSORA:
rosszul megvilágított tornacsarno
]. Oriandó dl L a a o : > Iu < frwkfl a m ii kar.
kában ezúttal igen gyér volt.
% Mcmut: »B— t i M l « • Griag-We U-Ik gongon MUmUml
Az 1909. február 21-én megrende
«, Raff: »BtUDvfe« M flgván otfadj« ffjlppii> Bfrtfafe.
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teagN b« bapdOo tfa d ja
A fe.
zett hangversenyen, amelynek jövedel
& KJarulT: ( H to lla ] « , Lányi: > F i|| M f I« soogwin ttfiuJJi
mét a messinai földrengés károsultjai
1. Gall F , Lányi B .: » m p l i l y r r i q «
« *A far.
& Lányi: »Jfánytoafc«, Griag: » i l k a l a ^ Magarán «ld^ )a Brmm
nak szánták, a főispán és családja, a pol
■A éBs .
9. n u M t a n : a) »1 f l r U i atU alr«, b) >öo« ánakfi Bmimgármester és a tanácstagok is megjelentek.
IL »ggg1909
tavaszán megkezdődtek a
1. Qwpáa: »141 B H r b < aoufprtu atfadja
1. H lodal: i I m U i taprtfln
munkálatok a Manojlovics-féle telken,
6. F U d : > L r i i i (E dur) tof^vA a ol&adja Afjpap ^
< Cboflo:
(h dur) ~~
ahova az új zenepalotát szándékozták
6. Lányi:
felépíteni. Lányi előterjesztésére a
4tiadja Fám A M d á
6. C ao to aa y -M áf I : »A tfk u fl uh*« ért*U a
tar.
városi közgyűlés engedélyt adott két új
7. M m tn w i^ : ■T ila x u n g e rto aida^Ja W « | í m
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tanár ideiglenes alkalmazására a
B. Bach: » flm ttfrs S tttin # : »LnM <
10. F M v :
i M * m a o r i n , hagatűra áa c*9an atfadják
zenedében, s a városi zenekarban is
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11. Bgri 076x6 : »Dal a haaáril* én^ fl «
tor.
felvettek két muzsikust évi 1000-1000
koronás fizetéssel.
A rengeteg diák levizsgáztatása A zeneiskola tanévzáró ünnepségének
műsora 1908-ból
most már négy napot vett igénybe.
Június 21-én és 22-én délelőtt és délután a zeneiskolában vizsgáztak az alsósok,
a következő két napon pedig a főgimnázium tornacsarnokában a felsősök,
méghozzá nyilvános hangverseny keretében.
Június 23.
1. Lányi: Ave Maria - női kar
2. Beethoven: G-dúr változatok - Geréb Lajos, zongora
3. Hoffinann: Virágének; Hullámok tánca - Márton Ilona zongora
4. Rieding: JSallade - Löwinger Sándor, hegedű
5. Lányi: Canzonetta - Szász Olga, zongora
6. Grieg: 2. és 5. lírikus darab - Grád Eszti, zongora
7. Mendelssohn: A madarak búcsúja - Szilberleitner Melánia és Görög Juliska,
zongora

8. Kjerulf: Tavaszi dal - Farkas Mariska, zongora
9. Mendelssohn: A -m oll fantázia - Kohn Szilárd, zongora
10. Campagnoli: Rom ánc - Darvas Aladár, hegedű
11. Bériot: IX. versenym ű —Schilling Béla, hegedű
12. Beethoven-Reinecke: Ecossaises - Korossy Irma, zongora
13. Henselt: Andante espressivo —Sessler Olga, zongora
14. Rameau: Gavotte - Klein Gyula, hegedű
15. Schubert: A vándor - Pénzes Emma, ének
16. Schröder: Virágének —Geiger Andor, hegedű
17. Bériot: Elégia - Dózsái Simon, klarinét
18. Handel: Ária az Enzio c. operából - Költli Margit
19. Hubay: M azurka - László Dezső, hegedű
20. Schumann: Románc
Rubinstein: M elódia —Tóth Boriska, zongora
21. Chopin: Phantasie impromptue - Vass Gabriella, zongora
22. Régi m agyar dalok - női kar
Június 24.
1. Borsodi: Kyrie, G lória és Benedictus - női kar
2. Schubert: Scherzo (Desz-dúr) - Engler Hanna, zongora
3. Rieding: Rom ánc - Herczl Emma, hegedű
4. Schubert: Scherzo (Desz-dúr) - Demer Emma, zongora
5. Gouvy: Szerenád - Schossberger Edit, zongora
6. Gluck: D uett - Romanov Mariska és Pénzes Emma, ének
7. Vieuxtemps: Rom ánc - Radulescu Lajos, hegedű
8. Floridia: M adrigál —Grád Ilona, zongora
9. Hiller: G itár-dal - Schwarz Boriska, zongora
10. Mendelssohn: Hárm as az Illés c. oratóriumból
11. Csajkovszkij: Chanson triste
Borodin: Szerenád - Pénzes Emma, zongora
12. H a n d e l: Allem ande
Bach: Allegro - Wilheim Mariska, zongora
13. Grieg: K öltői zenekép
Godard: M azurka - Décsey Juliska, zongora
14. Hoffinann: Andante - Mészáros Vince, trombita
15. Bach: Hangverseny két hegedűre (részlet) - László Dezső és Radulescu Lajos
16. Franz: Ave M aria
Lányi: Csalogány sír az erdőben; Úgy vágyódom - Tóth Boriska, ének
17. Jensen: Részletek a Nászzenébői, négykezes - Pénzes Emma és Vass
Gabriella, zongora
18.Mendelssohn: Capriccio - Pápai Iza, zongora (zongorakísérettel)
19.
Česek: Valse caprice - Szilassy Anna, zongora
20. M agyar dalok - női kar

A következő tanév elején a polgármester által újonnan kinevezett tanár, Gróf
Endre is csatlakozott a zenede tantestületéhez. A városi közgyűlés mind gyakrab
ban foglalkozott zenei ügyekkel: októberben 600 korona tanulmányi segélyt
szavazott meg Budanovits Máriának, decemberben pedig úgy döntött, hogy a
tanárok érdekében nem csökkentik a heti óraszámot 24-ről 18-ra, mert akkor a
fizetésük is kisebb lenne! Ugyancsak decemberi határozat szól arról, hogy a
zeneiskolai hangversenyek tiszta jövedelmét továbbra is a Gaál-síremlékre kell
fordítani.
Az 1910. január 8-án megtartott hangverseny érdekessége az volt, hogy fel
lépett a városi zenekar is, Szilassy Anna kísérőjeként, aki Mozart A-dúr zongo
raversenyének első tételét játszotta. A Bácskai Napló a következőképpen számolt
be erről az eseményről: „Az a haladás, amit a növendékek felfogásban és tech
nikában bemutattak, az igazgató, Lányi Ernő, és a tanári kar mesteri tanító kezeit
dicséri (...) Dicséret illeti a tanári kar minden tagját: Burghardt Irént, Hubert
Jankát, Maczák Manót, Plóner Félixet. Utoljára hagytuk Koller Ferencet, aki
mindössze négy hónapja tanít a zeneiskolában és ez alatt a rövid idő alatt
elsőrangú eredményeket produkált; különösen a vonókezelés a hegedüjáték tech
nikájának azon része, amelyet az eddigi tanítási metódusok meglehetősen
elhanyagoltak; Koller azonban nagyon helyesen a vonókezelésre fekteti a fosúlyt
a tanítás kezdeti korszakában.” A cikk zárómondatá igen derűlátó: „Szabadka
ifjúságának zenei nevelése jó kezekben van letéve.”
Koller Ferenc személyénél álljunk meg egy percre!
Hódmezővásárhelyen született 1871-ben, tanulmányait Szegeden, Buda
pesten és Bécsben végezte olyan nagynevű tanároknál, mint Huber K., Gobbi A.,
Hubay és A. Grün, Előbb különféle zenekaroknál dolgozott, majd Kecskeméten
kezdett el tanítással foglalkozni. Szabadkán mindössze négy évet töltött, de ez
alatt az idő alatt mint tanár és mint előadóművész aktívan részt vett a város zenei
életében. Munkásságának legjelentősebb része a következő állomáshelyéhez,
Miskolchoz fűződik, ahol újjászervezte a zeneoktatást, hangversenyzenekart
alapított, szakcikkeket írt stb.
Az évekig elnyúló huzavona után végre jóváhagyott zenedei szabályzat előír
ta, hogy az intézet tanárai kötelesek a templomi ének- és zenekar munkájában
részt venni. Ennek az előírásnak a betartása nem ment egészen zökkenőmente
sen. A tanárok közül Koller Ferenc és Fábry Irma hevesen tiltakoztak és fel
mondással fenyegetőztek. Lányi igazgató a városi tanácshoz fordult segítségért,
amely olyan döntést hozott, hogy Fábryra, nem lévén római katolikus vallású,
egyáltalán nem vonatkozik ez a kötelezettség, Koller pedig elég, ha mint szólista
olykor-olykor közreműködik.
Október 17-én felvettek egy új zongoratanárnőt, Müller Elvirát, aki Szegedről
érkezett s megvolt a zeneakadémiai végzettsége. Maga Lányi hívta Szabadkára,
miután egyszer meghallgatta.
Szép hangverseny lehetett az, amelyet a zeneiskolások a Pest Szálló nagyter
mében adtak 1911. január 18-án. A tizenöt előadott mű között elhangzott

Lányitól egy zongoraprelűd és a Mátyás anyja c. női karének, valamint Gaál
Magyar rapszódiája, melyet László Dezső hegedült. A koncert különlegességét a
városi zenekar jelenléte adta, amely két mű megszólaltatásánál működött közre:
az Éliás c. Mendelssohn-oratórium egyik áriáját Romanov Mária énekelte,
Mozart Esz-dúr kettős zongoraversenyét pedig Sztrókay Mariska és
Tóth Boriska játszotta.
Az erkölcsi siker nagy volt, az
anyagi már kevésbé: még a Gaálsíremlékbizottság tagjai sem jelentek
meg a jótékony célú hangversenyen.
Júniusban négy Lányi-növendék:
Récsei Sári, Tóth Boriska, Pápay Iza
és Vass Ella Budapestre ment vizs
gázni zongorából és zeneelméletből, a
többiek pedig idehaza álltak a vizs
gabizottság és a közönség elé.
Feltűnő, hogy az évzáró ünnepséget
ezúttal nem a Pest Szállóban, sem a
gimnáziumban, hanem a zeneiskola
saját nagytermében tartották meg.
1912.
március 23-án azonban
ismét a főgimnázium tornacsarnoka
volt a zeneiskolások hangversenyének
színhelye. Sokan felléptek.
A Pest Szálló nagyterme
Koller Ferenc tanítványai közül:
Vigh István, Hermann Jolán, Dömötör Tibor, Ybl Mária, Herczl Emmike és
Singer Imre
Burghardt Irén tanítványai közül: Deák Frida és Vigh Margit
Maczák Manó tanítványai közül: Farkas Gábor, König Lili, Balogh Rózsi és
Korossy Irma
Lányi Emő tanítványai közül: Szilberleitner Melánia, Lyubibratich Helén és
Romanov Mariska
R. Müller Elvira tanítványai közül: Lakos Ilona, Cser Margit, Klein Blanka és
Engler Hanna.
A Pest Szállóban június 16-án megtartott évzáró hangverseny műsora a
következő volt:
1. Borsodi: O, boné Jesu; Tantum ergo - női kar
2. Paradies: Toccata
Hassler: Presto a G-dúr szonátából - Kohn Szilárd, zongora
3. Chopin: Polonéz - Ybl Miklós, zongora
4. Raff: Cavatine - Singer Imre, hegedű
5. Mendelssohn: Ária a Paulusbó] - Szilberleitner Melánia, ének

6. Petőfi-Lányi: Az éj - női kar
7. Beethoven: C-dúr zongoraverseny, I. tétel - Vass Gabriella, zongora
8. HSndel: Ária a Xerxesbő\ - Romanov Mariska, ének
A műsor 5., 7. és 8. számának előadásában a zenekar is közreműködött.
Lányi ötéves igazgatóskodásának nemcsak művészi, hanem kézzelfogható
ereményei is voltak. Vegyünk elő néhány száraz adatot a Szabadka város
közigazgatása az 1902-1912. években c. könyvből, amelyek a tíz évvel korábbi
állapotok tükrében mutatják be a fejlődést:

1902/3
a tantermek száma
a növendékek száma
a tanárok száma (az igazgatón kivül)

a költségek

3
79
3

1912/13
7
182
8

(4 rendes,
2 kisegítő,
2 óradíjas)
6651,58 kor. 19 853,44 korona
(1911-es adat)

A város a zeneiskola régi igazgatójáról sem feledkezett meg. A Gaál-emlékbizottság kasszájában ugyan még csak mintegy 300 korona volt, de azért
elhatározták, hogy a síremléket 1912-ben, mindenszentek napján felállítják.
Ebből ugyan nem lett semmi, de a
síremlék egyszer mégiscsak elkészült,
méghozzá fehér carrarai márványból.
Megalkotója a szabadkai Kellert
mester volt. A helyettes polgármester
és a főjegyző, akik a városi tanács meg
bízásából 1913 elején megtekintették
az alkotást, elismeréssel szóltak róla.
Vasváry A. József kereskedő is hoz
zájárult a nemes ügyhöz, mégpedig az
zal, hogy a birtokában levő Gaál-emléktárgyakat eladta a Szabadkai Magyar
Asztaltársaságnak, s az így befolyt
összeget átutalta a síremlékalapnak.
Június végén érkezett Szabadkára a
hír, hogy Hermann József, a városi
zenekar elsőhegedűse és karmesterhe
lyettese az Országos Nemzeti Zenede
„tanárvizsgáló” bizottsága előtt jeles
eredménnyel letette a tanári vizsgát.
Gaál Ferenc sírja a Bajai úti
Egy hónappal később pedig Kölnből
temetőben áll

érkezett jelentés arról, hogy Klein Annuska, a néhai Klein Henrik szabadkai ügyvéd
leánya az ottani zeneakadémián szerzett kitűnő eredménnyel tanári képesítést.
1913-ban Koller Ferenc eltávozott Szabadkáról. A helyére Szabó Zsigmondot
hívták meg, de a jelek szerint mégsem ő, hanem Rados Dezső lett a sikeres
hegedűpedagógus utódja. Hogy a választás mennyire szerencsés volt, az rövid
időn belül beigazolódott. Kár, hogy a város az ő áldásos munkájának gyümölcsét
sem élvezhette sokáig.
A diákhangversenyek szabályos időközönként követték egymást, de nem
találom túlságosan szórakoztatónak, hogy mindegyikről beszámoljak. Érdemes
ellenben feljegyezni, hogy 1914 januárjában a városi közgyűlés 800 korona
tanulmányi ösztöndíjat szavazott meg Milassin Mariskának, ami egyáltalán nem
bizonyult kidobott pénznek.

Ma is az egykori Eötvös utcában, a városháza mellett található a zeneiskola
Az 1914. április 4-én délután 5 órakor megtartott házi hangversenyről is szól
nunk kell, mert ekkor nyitotta meg a zeneiskola az új helyiségét. Beszédet dr.
Vojnics Ferenc főjegyző mondott. Sajnos, nem tudom, hogy milyen új helyiség
ről volt szó, talán éppen arról az épületről, ahol ma is működik a zeneiskola, de
a koncert műsora mindenképpen megérdemli, hogy ne kerüljön örök időkre
feledésbe.
1. Erkel: Himnusz
Lányi: O, sanctissima - női kar vonósok kíséretével
2. Beethoven: Kontredanse - Kohn Margit, zongora
3. Field: Nocturne - Cser Margit, zongora
4. Drdla: Souvenir - Herczl Emma, hegedű
5. Mozart: D-moll fa n tá zia - Klein Blanka, zongora

6. Lortzing: Ária a Fegyverkovácsból - Czittler Vilma, ének
7. HSndel: Prélude
Kimberger: A játékóra
Chopin: Mazurka - Csiby Margit, zongora
8. Bloch: I. Magyar ábránd - Nagy János, hegedű
9. Schubert: Standchen - Salac László, cselló
10. Beethoven: A-dúr variációk - Reitter Ilonka, zongora
11. Weber: Agathe áriája a Bűvös vadászból, zenekari kísérettel - Reitter
Ilonka, ének
12. Loewe: Édesanyám - Lyubibratich Helén, ének
13. Longo: Caprice - Kohn Szilárd, zongora
14. Wieniawski: Obertass - Singer Imre, hegedű
15. Weingartner: Részlet az Orestes c. zenedrámából
Lányi: Népdalok - női kar
Ezután következtek a záróvizsgák, majd a háború, amely nemcsak a szabad
kai zeneiskola falait rengette meg, hanem az egész földgolyót.
■k -k -k

A teljesség kedvéért el kell mondanunk, hogy zeneoktatás Szabadkán, ter
mészetesen, nemcsak kizárólag a zeneiskolában folyt. íme néhány konkrét példa:
1900 júniusában - a Bácskai Hírlapból tudjuk - Venczel József, a városi
zenekar új prímhegedűse tanítványokat keresett. 1901 októberében egy lengyel
gróf, bizonyos Lubinsky János ajánlkozott zongora- és énekórákat adni
kezdőknek és haladóknak. 1903 szeptemberétől pedig Klazsik Lehel - aki nem
lehet más, mint a már sokat emlegetett Klazsik Károly - főgimnáziumi énektanár
keresett, jutányos áron, hegedűsnövendékeket. Ugyanazon év decemberében egy
fiatal, zeneakadémiát végzett zenetanító, Békefi Péter, azzal a céllal költözött
Kecskemétről Szabadkára, hogy majd itt hegedűtanfolyamot indít. Nem tudok róla,
hogy mennyiben járt szerencsével a vállalkozása. Végül említsünk meg egy énekest
is: Kalmár Józsefnek hívták, Bécsben végezte a konzervatóriumot, tagja volt a
szabadkai színtársulatnak, és 1906 novemberétől várta az énekelni vágyókat
Wesselényi utcai lakásán, a Macskovics-féle házban minden délután 2-től 4-ig.

SZABAD LYCEUM
A Szabad Lyceum Szabadkán, két-három év kivételével, a század első két
évtizedében működött. Az alapszabályzatban megfogalmazott meghatározás
szerint „az egyesület célja, hogy fölolvasásokkal - szabad előadásokkal - és eset
leg művészeti előadásokkal Szabadkán a közművelődést előmozdítsa, közhasznú
ismereteket terjesszen, a felsőbb népnevelés érdekeit szolgálja, s a művészetek
iránt érdeklődést keltsen”.
Káich Katalin Szabad líceumok Bácskában és Bánátban c. könyvében a
következő zenei témájú előadásokat sorolja fel:
1899. XII. 3.
1901. 1.20.
1911. XII. 8.
1912. III. 8.
III. 22.
1913.
II.15.

1915.
1916.
1917.

1918.

-

Révfy Zoltán: A rómaiak zenéje
Riszner József: A zenéről általában
Lányi Ernő: Liszt Ferenc-emlékhangverseny
Bach-emlékest, Lányi Viktor felolvasása
Koller Ferenc: A magyar dal és zene fejlődése
Koller Ferenc: Katona Jó zsef Bánk bánja és a magyar
nemzeti zene
XII. 18. — Lányi Emő: A hallás művészete
11.18.- Lányi Emő: A háborús zenéről
XI. 4. - Lányi Emő: A magyar műdal fejlődése
1.27. - Lányi Emő: Schubert és Schumann
III. 9. - Lányi Emő: Mozart-hangverseny
I. 14.- Lányi Emő: A görög zene története
1.29. - Hangverseny
III. 22. - Lányi Emő: Mozart-hangverseny
XI. 9. - Hangverseny
XII. 16. - Hangverseny
III. 1 5 .- Emlékünnep
III. 17. - Idényzáró hangverseny

(Helyesnek tartottam a háború éveiben megtartott - tehát e fejezet kereteit túl
lépő - zenés rendezvényeket is beiktatni a felsorolásba, hogy átfogóbb képet
kaphassunk a líceum munkájáról.)
Az 1902 közepén kezdődő s két és fél évig tartó kiesés korszakából néhány
olyan rendezvényre bukkantam a korabeli sajtóban, amelyek Katolikus Szabad
Lyceum néven jöttek létre a Katolikus Legényegylet szervezésében. Ezek
műsorán a következő zeneszámok hangzottak el:
1903. III. 8. - Lavotta szerelme, négykezes - zongorán előadta Völgyi Péter
és Kersch Mihály
- Magyar népdalok - énekelte Milassin Andor

- Sarasaié: Cigánymelódiák, édesapja kíséretével hegedűn ját
szotta Brenner József
- Abt: Legényegyleti induló - énekelte az ifjúság
1903. III. 22. - Suppé: Költő és paraszt, nyitány; zongora négykezes - Völgyi
és Kersch
- Magyar népdalok - Kopp Irma, cimbalom
- Kersch Ferenc: Notturno elegico, trió
- Klazsik Lehel hegedű, Völgyi Péter zongora, Kersch Mihály
harmónium
1903. V. 3. - Omni vive - Völgyi és Kersch, zongora
- Gaál: Kuruc dal - énekelte Dely Ferenc, Horváth Ödön és
Milassin Andor
- Himnusz - énekelte az egész közönség
A Szabad Lyceum-Egyesület igazából csak 1904 novemberétől kezdett el
működni folyamatosan az új vezetőség - dr. Milko Izidor elnök s a két alelnök:
Bólits József kultúrtanácsnok és Toncs Gusztáv „tudós professzor” - által biz
tosított szilárd alapokon.
A negyvennyolcas szabadságharc
napjáról minden évben megem
lékeztek, s ezekről az ünnepélyekről
nem hiányozhatott a zene. 1905. már
cius 14-én a dalegyesület lépett fel, de
csak két számot énekelt: A Himnuszt
és a Szózatot.
A líceum felolvasásaira leginkább
a főgimnázium dísztermében került
sor, kivéve a nagyobb ünnepségeket.
Ezek közé tartozott az a Csokonaiemlékünnepély,
amelyet
1905.
november 12-én tartottak a Pest Szálló
nagytermében.
A Himnusz és a Szózat ezúttal sem
maradt el, de a dalegyesület előadá
sában két Csokonai-vers is elhangzott:
A reményhez és a Szerelem dal a
csikóbőrös kulacshoz
D r Milkó Izidor (1855-1932)
A zenei szempontból első igazán
jelentős rendezvény 1910. március 4-én zajlott le, amikor dr. Lányi Ernő
elénekelte édesapja nyolc dalát a szerző kíséretével. Ezek a következők voltak:
Petőfi: Reszket a bokor
Petőfi: Megy a juhász szamáron
Tompa: Hervad, hervad a föld határa

Kiss J.: Daloljak-e
Gárdonyi: Levél a tanyáról
Kosztolányi: A hajnali csillaghoz
Kosztolányi: Üllői úti fák
Csery Éva: Sugár tánc
(A Bácskai Napló 1910. március 6-i száma három másik szerzőt is felsorol Adyt, Mohácsit és Gellértet
s összesen 12 dalról tesz említést.) A helyszín
ezúttal a főgimnázium nem éppen intim hangulatot árasztó tornaterme volt.
Lányi mellett Koller Ferenc hegedűtanár volt az, aki jelentősebb részt vállalt
a Szabad Lyceum munkájában. Nagy sikert aratott a magyar zene fejlődését
bemutató előadása, amelyet 1912. március 22-én tartottak meg. Dr. Klein
Mátyásné és Járay Sándor énekét Gellért Pál, a színház karmestere kísérte zon
gorán, ezenkívül a kvintetté kibővített Koller-Hermann-féle vonósnégyes előad
ta a Csínom Palkót meg a Boka kesergőjét.
A következő szezontól kezdve a „felolvasások”-at áthelyezték a városháza
közgyűlési termébe, ahol november 22-én megismételték a magyar zene
fejlődését bemutató előadást. Egy héttel később, november 29-én már a
klasszikus zene volt a soron következő fölolvasás témája. Az 1913. október 26-án
megrendezésre került Eötvös (József)-MM«ep két kimagasló zeneszáma a báró
Eötvös szövegére Lányi Ernő által komponált Végrendelet, amit Reitter Ilona, a
zeneiskola női kara és a városi zenekar szólaltatott meg a szerző vezényletével,
és Hubay Jenő Magyar variációk c. műve volt Rados Dezső előadásában, Lányi
zongorakíséretéve 1.
A szabadkai lapok szerint sokáig emlékezetes marad az az előadás, amelyet
1913. december 18-án tartott Lányi a zenehallgatás művészetéről és a klassziku
sok élvezéséről. Ugyanakkor kiemelte: a zenei nevelés a klaszikus műveltség
szerves része kell hogy legyen. A lebilincselő előadás illusztrációjaként Rados
Dezső, Hermann József, Hudek Rudolf és Orth József előadták Mozart Klarinétkvintettjének Larghetto tételét; Lányi és Müller Elvira Bach egyik Sarabandját
játszotta; Rados egy Locatelli-szonátát hegedült, Romanov Mariska pedig a
Rinaldo c. operából énekelt el egy áriát.
Lássuk végül az 1914 márciusi ünnepség programját!
Az ünnepi beszéd, a Himnusz és a Szózat mellett a dalegyesület előadásában
elhangzott Gaál Ferenc Kossuth Lajos ablakába kinyílott a rózsa és Lányi Édes
hazám, hova lett a jókedved c. kórusműve, valamint a Talpra, magyar!.
Ennyit ízelítőül a szabadkai szabad líceum szervezésében megtartott több
mint kétszáz előadásból. Könyvünk második - a háborús évekkel foglalkozó részében lesz még szó néhány későbbi sikeres zenei előadásról.

A DALÁRDÁK
A szabadkai énekkarok közül háromról lehet elmondani, hogy folyamatosan
működött: a szerb dalárda, az ipartestületi dalárda és a dalegyesület. Az iskolai
kórusokról az iskolák zenei életét bemutató fejezetben már esett szó, a többi
énekegyüttesről pedig annyira hiányosak az adataim, hogy azok bemutatásától
kénytelen voltam eltekinteni, ami ha igazságtalanság, akkor azért elsősorban a
korabeli sajtó okolható.
A leghosszabb múltra visszatekintő énekes társulatot Szabadkán a szerbek
alakították meg 1865-ben Srpsko pevačko društvo néven. A társulás szellemi
atyja egy ügyvéd, Đura Manojlović volt, aki nemcsak a karmesteri, hanem az
elnöki teendőket is elvállalta. Őt követték a kamagyi poszton:
1866-tól Jovan Prohaska
1899. június 30-ától Emest Sejkora
1890. december 23-ától Svetozar Dimitrijevié pap
1905 szeptemberétől Klazsik Lehel
1907. szeptember 2-ától Branko Jelačić tanító és
1909-től Petar Ognjanov, ugyancsak tanító.
A kórus vezetőiben több volt a lelkesedés, mint a szaktudás, s ezzel ma
gyarázható, hogy nem értek el kimagasló eredményt. A társulat történetének ala
pos feldolgozása még várat magára; az újságokban fellelhető kevés információ
alapján aligha nyerhetünk reális képet az énekkar tevékenységéről.
A lapokból tudjuk, hogy 1901. április 21-én, vasárnap Szegeden vendégsze
repeltek, s a görögkeleti templomban az istentisztelet alatt Mokranjac Miséjét
adták elő.
A szerb társulat nevével a sajtóban csak hat évvel később találkozunk újra, ami
nem jelenti feltétlenül azt, hogy ez alatt az idő alatt egyáltalán nem működött, bár
az 1903. október 2-án a belügyminisztérium által jóváhagyott szabályrendelet aligha
hatott a kórus munkájára kedvezően. Az egyik paragrafus ugyanis kimondja:
„Népénekes társulatok, orfeumok fellépése csakis a színi évad elmúltával
engedélyezhető. Az engedély csak magyar nyelvű előadásokra adható és egy és
ugyanazon időben a városban csak egy énekes társulat működhetik.”
Ezt a tilalmat elsősorban a Magyarország területén elszaporodott német tár
sulatok tevékenységének visszafojtására hozták, de elképzelhető, hogy a többi
nem magyar társulatra is alkalmazták.
1907.
január 27-én a szerb olvasókör (Srpska čitaonica) helyiségeiben meg
tartott mulatságot megelőzően fellépett a szerb dalárda is, a jelenlevők legna
gyobb örömére. Július 20-án a Városligetben tartottak nyári mulatságot, amely
nek az első felében szerepelt a kórus.

A szabadkai művészekről szóló fejezetből már tudjuk, hogy 1908. február 15én, hat év kihagyása után, újra sikerült megtartani a hagyományos „beszedá”-t. A
neves szólisták mellett fellépett a dalárda - az est egyik szervezője - is, mégpedig
Marinković A szerb nő és Haidrich Dalmáciai sajkás c. dalával.
Ugyancsak nem hagyhatom említés nélkül, pedig korábban már erről is részlete
sen beszámoltam, Stevan Mokranjacnak, a szerb zeneirodalom kiemelkedő alakjának
szabadkai vendégszereplését, amelyre 1910 novemberében, a pravoszláv templom
felszentelése alkalmából került sor. A szerb dalárdát vezényelte, amely Csajkovszkij
Legenda és Mokranjac Kecskepásztor c. művét adta elő nagy-nagy sikerrel.
A NeveribcA tudjuk, hogy 1911-ben sem maradt el a hagyományos Szent
Száva-napi (I. 27.) mulatság, alig néhány
nappal később pedig (II. 2.) a bunyevácság
Marin dan-i nagy táncmulatságára került
sor. A Veliko prelo egyik attrakciója a
hétéves Pajica Mlinko volt, aki énekelt és
tamburázott, az est másik meghívottja pedig
a szerb dalárda volt, amelynek mindegyik
előadott számát viharos taps köszöntötte.
Mintegy ezer ember szorongott a Pest
Szálló termeiben. A kórus hölgytagjait név
szerint is felsorolja a Neven 1911. február
15-i száma:
Mica Ognjanova, Zorka PuSina, Justa
Kmjajski I., Katica Dimitrijevićeva, Saveta
Pendžićeva, Milica Mijatova, Bosiljka
Lepedatova, Katica PrSinova, Dóra Kmjajski
J., Emilija Ognjanova, Maca Ognjanova és
Jelena Pendžićeva.
A kórus egyéb szerepléseiről nincsenek
A pravoszláv templom
adataim.
* * *

Az Ipartestületi Dalárda megalakulásának éve 1898. Ennek csak egy adat lát
szik ellentmondani: 1906-ban ugyanis Amold Pál tízéves elnök jubileumát ünne
pelték (Bácsmegyei Napló, 1906. II. 13.) - és nem a nyolcéveset! De ebből most
ne csináljunk kérdést.
A dalárda 1898. április 5-én elfogadott alapszabályaiból megtudhatjuk, miből
tevődik össze az énekkar jövedelme: a pártoló tagok tagsági díja, a rendezett
ünnepélyek tiszta jövedelme, a büntetéspénzek és az önkéntes adakozások.
„Alapító tag az, aki a dalárda pénztárába egyszer s mindenkorra 50 koronát
lefizet. Működő tag lehet minden oly tisztességes iparos, ki Szabadkán állandóan

tartózkodik és énekével a karban közreműködni magát kötelezi.” A 16. pont
kimondja: „Azon működő tag, ki az énekpróbákon igazolatlanul elmarad, köteles
a dalárda pénztárába minden elmaradás után 10 kr. büntetéspénzt fizetni.”
Az 1911-ben kinyomtatott alapszabályzat közli a teljes tagság jegyzékét:
Tikvicky Péter az elnök, Sörös Pál az alelnök, Kmesz Endre a jegyző, Kalmár
Sándor és Korom Sándor az ellenőrök, Sztarek József a pénztámok, Kriksz Endre
a gondnok és Wahl Alajos a karmester. A választmányi tagok: Amold Lajos,
Fazekas Bálint, Habinyák Antal, Kriksz Lajos, Kriksz József, Kenedics Károly,
Milassin József, Molnár Lajos, Rigó Ferenc, Szám Antal, Sepsi Péter és
Vujkovics János. A működő tagok: Bacsics János, Helenberger Nándor,
Sztipancsevics Jakab, Szőllősy Péter, Szécsényi István, Takács Mátyás és
Tumbász István.
A kórus szereplései nem voltak gyakoriak s leginkább valami bálhoz, táncmulatsághoz kapcsolódtak úgy farsang táján. így volt ez 1900. február 11-én is,
amikor Gaál két szerzeménye, a Nyisd ki, anyám és a Szomorúan szól a magyar
nóta kezdetű férfikarra, valamint néhány, ma már alig ismert szerző - Borsen,
Bordeaux és Kürmer - vegyes karra írt műve hangzott el.
Március 15-e, a nemzeti ünnep alkalmából 1901-ben a kórus a Himnusz és a
Szózat mellett a Tavasz elmúlt kezdetű Kossuth-nótát és Gaál Ferenc imént
említett dalát adta elő a Hungária nagytermében Wahl karmester vezényletével.
1906-ben már Klazsik Lehelt emlegetik a lapok az iparosdalárda „fáradhatat
lan és buzgó” karnagyaként. A február ll(?)-én tartott, fentebb már említett
jubileumi ünnepségen Arnold Pál
nemzeti színű szalaggal átkötött
babérkoszorút kapott, rajta ez a felirat
állt:
A SZABADKAI ÁLT.
„Szeretett elnökünknek tízéves
jubileumára, az ipartestületi dalárda.”
Ezenkívül még átadtak neki egy
aranylírát, az egyesület jelvényét.
1912-ben kétszer is szerepelt a
kórus a Városligetben, június 7-én egy
zárt körű táncvigalmon, szeptember 1-jén
pedig egy zárt körű szüreti mulatságon.
November 17-én a Katolikus Legényegylet dísztermében tánccal egybe
kötött dalestélyen a következő kórus
művek hangzottak el: Kertem alatt és
Régi nóta (Lányi), valamint az Árvalányhaj (gróf Festetich Leó). Ugyanez a
két Lányi-mű és a Köszöntelek c.
Hartel-darab szerepelt az 1913. január
26-án a Pest Szálló termeiben megtar-
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tott hangversenyen, amelyet táncmulatság követett. A műsorban két énekes is fel
lépett: Kalmár Sándor, aki magyar népdalokat adott elő Klazsik Lehel kíséreté
vel és Fierst Etelka, akit pedig özv. Farkas Józsefné Gábos Kornélia kísért zon
gorán.
Az Ipartestületi Dalárda magára vállalta, hogy minden évben március 15-én
kivonuljon a szabadságharc egyik vértanújának, az olasz Paganininek a Zentai úti
temetőben levő sírjához. Az emlékbeszéd s egy-két szavalat után a kórus ilyenkor
mindig elénekelte a Himnuszt és a Szózatot.
* * *
Az eddig bemutatott két kórusnál jóval jelentősebb szerepet játszott a város
zenei életében a Szabadkai Dalegyesület, amely 1889-ben alakult azzal a céllal,
hogy „a magasabb énekmüvészetet nemzeti irányban ápolja, fejlessze és az ez
iránt észlelt közönyt oszlassa”.
A Napló tudósítója 1932. december 4-én így emlékezett vissza a dalárda
megalakulására: „1888-ban Brenner József ügyvéd lakásán összegyűjtötte
néhány barátját, azokat, akik értettek a muzsikához és szeretik a dalt, s ezek
eleinte csak a maguk mulatságára énekelgettek. Brenneren kívül négy tanárból
állt ez a kis társaság. Ezek voltak: Tipka Antal, Ruprecht Alajos, Takács Ede és
Kosztolányi Árpád. Tipka erősen az orrán keresztül beszélt, de a kvartettben
mégis használhatták. Csakhamar csatlakozott a kis társasághoz Gráf Károly
törvényszéki bíró, dr. Scanier György és dr. Révffy Jenő orvosok, Solymossy
Lajos, Pillér György, Horváth Fábián, a női tanítóképezde tanárai, Kladek Mihály
tanító, Decsy Jenő gyógyszerész és Benedek Gyula vívómester. Kb. egyévi
együttműködés után a jó barátok elérkezettnek látták az időt arra, hogy hiva
talosan is megalakítsák a dalegyesületet, ami 1889. október 20-án meg is történt.
Az alapszabályokat a Belügyminisztérium jóváhagyta. Az új egyesület elnökévé
Gyelmis Gerő ügyvédet választotta meg, vezető karnagynak pedig Gaál Ferenc
zeneigazgatót, a már akkor is jónevű zeneszerzőt.” Más források szerint az
együttes karmestere tizenkét éven át dr. Brenner József volt - és nem Gaál.
A dalárdatagok életének központi eseménye volt a minden évben húshagyó ked
den megrendezésre kerülő farsangi dalárdabál. Egy korábbi évekből fennmaradt
meghívó jól illusztrálja, milyen hangulatban folyhatott le egy ilyen esemény:
MI
I. Carneval herceg
Isten kegyelméből a „Jókedv”, „Bolondság” és „Tréfa” birodalmának örökös
korlátlan Ura, a szerelem Nagymestere, a főkötő-, papucs-, házi kereszt- és
borvirág-rend megalapítója és lovagja.
Adjuk tudtára mindenkinek, a kiket illet, hogy hőn szeretett gyermekeink,
Ámor, Terpsychore és Bacchus kíséretében egész udvarunkkal körötökbe

érkeztünk és székhelyünket a farsang három utolsó napjára kedvelt
Bácsországunkba és annak kiválóan kedvelt fő-, bor- és székvárosába
Szabadkára helyeztük át, a hol is ez alkalommal magunk és magatok
felvidítására 1896. évi február hó 17-én este 8 órakor
a Pest Szálloda termeiben
különösen kedvelt és teljes bizalmunkra érdemes minisztériumunk,
A SZABADKAI DALEGYESÜLET
közreműködésével
TRÉFÁS DALESTÉLYT
rendezünk, a mikor is hallani fogjátok Aranyi Józsika és Budanovits Ilonka úrnők
bájos énekét, továbbá elsőrangú magyar, francia, angol, lengyel, német, szerb,
olasz, egyiptomi, bunyevác és török művészek előadását; csodálkozva fogjátok
látni a Röntgen-féle fotográfiák előállítását stb. stb.
Felhívunk tehát titeket: Kvaterkáért élő-haló családapák, anyósi rangra
aspiráló lányos mamák, főkötőért esengő hajadonok, ideálért rajongó süldő
lányok, dús fürtű ifjak, kopaszodó partie-vadászok és morózus agglegények,
hogy az irántunk tartozó alattvalói hűség okáért, de azért is, hogy a búbánat és
gondok emésztő bacillusait unalomtól megposhadt véretekből a pajzán jókedv és
sziporkázó elmésség gyógyító szérumával kiöljétek, ezen udvari, bár a hideg
miatt fűtött teremben tartandó mulatságunkra múlhatatlanul megjelenni k. kötelességteknek tartsátok.
Hogy célját ki-ki könnyebben elérhesse, a kis és nagy leányok szemei
ellenállhatatlan hegyességű cs. és kir. szabad nyilacskákkal fognak kedves Ámor
fiúnk által fölszereltetni; ellenben a férfiszívekről Röntgen-féle katódsugarakkal
minden páncél vagy kéreg el fog távolíttatni.
Az Amor-nyilak találta férfiszíveket Papucs-rendünk nagykeresztjével
vigasztalandjuk, míg a nyilakat lövellő szép szemek gazdáit pártájuk elvesztésé
vel és örökös fökötőviseléssel sújtjuk.
A táncot Piros Józsi zenekara segélyével Terpsychore leányunk rendezi.
Sürgős esetekben önkéntes mentőkul alkalmazzuk anyakönyvvezetőinket,
kihirdetés alóli diszpenzációkkal ellátva.
A családapákat és szívnélküli legényeket Bacchus fiunk Garai-Vulcan és
Ganimedesei segítségével piruló borvirágokkal fogja díszíteni.
Szünóra alatt Fortuna kisasszony fog tombola-szekerén felvonulni, a ki a
szekérre kapaszkodókat díszes ajánkékokkal jutalmazza. Végül pedig szabad
(szájú) sajtónk legújabb termékét, a Bumberdót fogjuk köztetek szétosztani.
’* * *
Tisztelt mulatnivágyó polgártársak!
Cameval herceg ő fensége fenti magas rendeletét azon megjegyzéssel és
kérelemmel hozzuk szíves tudomástokra, hogy ezen díszes alkalommal összes

gondjaitokat, mű igényeiteket és netáni kritizálási hajlamaitokat a felöltőkkel és
botokkal együtt a ruhatárban hagyni szíveskedjetek.
Cameval harceg minisztériuma s. k.
A kórus nevével eddig már nemegyszer találkoztunk s elkerülhetetlen, hogy
a későbbiek során is olykor-olykor ne tegyünk róla ismét említést, azon egyszerű
oknál fogva, mert hangversenyein szívesen szerepeltek hangszeres és egyéb
szólisták is mind Szabadkáról, mind pedig más városból. Itt van például az 1900.
január 10-én (?) megtartott koncert. Fellépett rajta Milassin Andor, „a dalárda
legszebb hangú baritonistája” és Békey Józsa, a tanítóképző tanára. A fiatal
hegedüművésznőnek ez volt az első bemutatkozása a szabadkai közönség előtt s
bizony nem valami sokan voltak kíváncsiak a művészetére, pedig Chopin,
Wieniawski, Lorenz és Hubay műveit kiválóan adta elő. A briliáns technika s a
nemes hang magával ragadta a közönséget. És a kórus? Brenner vezényletével
néhány kuruc dalt, Wusching Honfidalát, egy Hoppe-szerzeményt és a búr him
nuszt énekelte el „a tőle megszokott precizitással”. A szólistákat is dr. Brenner
kísérte. A Bácskai Hírlap tudósítója, Q., így fejezi be beszámolóját: „Sok ilyen
szép estét kérünk a dalegyesülettől és tán még megérjük, hogy lesz nekünk hang
versenytermünk is, mely ilyen alkalmakkor mindig meg fog telni.”
Február végén a hagyományos farsangi mulatságra került sor s a dalárda
„bohócestélye” kitűnően sikerült. A szólisták közül kiemelkedett Kosztolányi
Árpád, aki saját költésü kupiéit adta elő; az énekesek pedig egy békakórusszámmal kacagtatták meg a közönséget. Vidám hangulatban folyt le az egész est, s a
táncnak csak reggel 6-kor vetettek véget.
A március 15-ére való visszaemlékezésekből ekkor is, később is, mindig
kivette részét a dalárda, jóllehet leginkább csak a Himnuszt és a Szózatot kellett
elénekelnie. De más jelentősebb ünnepségek, évfordulók sem múlhattak el a dal
egyesület nélkül.
Nagy felhajtást csináltak az Állami Lelencház szabadkai fiókintézetének
megnyitása alkalmából 1900. november 18-án. Művészi szempontból azonban az
ilyenfajta rendezvények nem jelentősek, pár szónál többet nem érdemes pazarol
ni rájuk. December 29-én a Pest Szálló nagytermében megtartott „házi dalestély”
már inkább méltó arra, hogy részletesen foglalkozzunk vele. Ekkor a következő
műsorral álltak közönség elé:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gaál: Balatoni nóták - férfikar
Pacius: Finn zene - vegyes kar
Bihari: Kesergő - Szabados Béla, cimbalom
Bergman: Mint felhők a nyári égen ... - férfikar
Állaga: Befútta az utat a h ó - vegyes kar
Szavalat, előadja Vojnits Andor
Ha elmegyek nemsokára messzire; Kis madárka - vegyes kar
Máder: Népdalok - férfikar

A Szabadka és Vidékének köszönhető, hogy még a vegyes karban
közreműködő „úrhölgyek”-nek a nevét is ismerjük: Brenner Józsefné, Eötvös
Józsefné, Franki Istvánné, Jakobcsits Imréné, Kallivoda Andomé, Pukecz
Kálmánné, Révfy Jenőné, Scultéty Ilonka, Szabados Ilonka és Vójnits Mária.
A dalegyesület 1901. január 20-án megtartott évi rendes ülésének jelentéséből
megtudjuk, hogy a kórus az előző évben tizenötször lépett fel nyilvánosan, ezek
közül 5 ízben egyházi és vallásos ünnepélyen, 5 ízben világi hangversenyen és
estélyen, 3 ízben hazafias és jókékonysági rendezvényen, ezenkívül egyszer adott
szerenádot és egyszer vett részt társas vacsorán. 1900-ban 16 új taggal gyara
podott az énekkar, ezek: dr. Salánky József és Oláh Ferenc törvényszéki bírák,
Bodics Mátyás bankhivatalnok, Száríts János városi tisztviselő, Szabados Béla
törvényszéki joggyakomok, Pukecz Kálmán bankhivatalnok, Vójnits Andor és
Alapfy István városi aljegyzők, Demeter János és Pál János törvényszéki
jegyzők, Pertics Ernő és Décsy József városi alkapitányok, Regös József polgári
iskolai tanár, Kövessy Ödön adóellenőr, Simonyi Béla kántortanító és Lukácsy
István római katolikus lelkész. A főgimnázium három tanára: Grohmann Vilmos,
Mérey Ágost és Kosztolányi Árpád - igazgató - már a régi tagok közé tartoztak. Az
egyesület ekkor összesen 42 működő tagot számlált.
Az új tisztikar összeállítása a következő volt: elnök: dr. Révfy Jenő, alelnök:
Takács Ede, titkár: Grohmann Vilmos, ügyész: Demidor Imre, pénztáros: Deli
Ferenc, ellenőr: Mérey Ágoston, fökarmester: dr. Brenner József, karmester: Kersch
Mihály, számvizsgálók: Csepella Tamás, Guganovics Máté és Kövessi Ödön.
A dalárda 1901. április 21-én, vasárnap, a 11 órai misén a Szent Teréz-templomban a következő műveket adta elő: Beethoven: Isten dicsősége, Kersch Ferenc:
Da mihi Jesu (vegyes kar), Seyler: Sub tuum praesidium; Alleluja (vegyes kar).
Ezenkívül Milassin Andor elénekelte Weisz: Domine ne in furore c. művét.
Ebben az évben az Országos Dalos Egyesület Kassán tartotta versenyét
augusztus 20-a és 22-e között. A szabadkai dalegylet ugyan készült erre a nagy
találkozóra, de bajosan jutott el rá, mert sem akkortájt, sem később nem tett róla
több említést a sajtó. Sőt a Bácskai Hírlap december 8-i száma szerint a dalegyesület nem is létezik: tavasz óta nincsenek próbák, a választmány nem
ülésezik, egyedül a pártoló tagok aktívak - rendszeresen fizetik a tagdíjat. A
tudósítás a karmesteren kívül mindenkit felelősnek tart a beállott helyzetért,
legfőképp az elnököt. Ennek ellenére a következő évi közgyűlésen ismét dr.
Révffyt választották meg az egyesület élére.
Még a választás előtt, 1902. február 10-én rendkívül sikeres farsangi mulat
ságra került sor. A zsúfolásig megtelt Pest Szállóban fellépett Zilahy Gyula
budapesti komikus is, de legalább annyi tapsot kapott a kórus és a Brenner József,
Milassin Andor és Deli Ferenc által előadott Parasztbecsület-paródia.
1903 farsanghétfőjén a bál előtti hangversenyre a Daloskör meghívta W.
Krammer Terézt, a Magyar Királyi Operaház művésznőjét. A belépődíj 6 és 4
korona volt.

Szeptemberben már az új főkarmester, Kersch Mihály értesítette a
Bácsmegyei Napló hasábjain a régi és az új tagokat, hogy 10-én délután fél 6-kor
szíveskedjenek megjelenni a főgimnázium rajztermében, hogy a tervezett
Rákóczi-Unnepélyen előadandó müvek tanulását megkezdhessék.
A kórus tevékenysége továbbra is főleg a farsangi mulatságok szervezésében
merül ki. Az 1904. február 15-én előadott zeneszámok olyan hangzatos címet
viselnek, mint: Ideálzenekar; Egyiptomi királyleány eljegyzése', Mulatságos nép
dalegyveleg stb.
Júliusban Palicson tartott a kórus táncvigalmat, augusztusban pedig húszán
közülük Lúgosra kirándultak. Ez a vendégszereplés azért érdemel külön említést,
mert az ottani dalárda akkor már fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte!
1904.
november 12-én (?) „igen fényes” dalestre került sor, amelyen az énekkar
mellett fellépett Horvátovics Emőné (zongorán) és Klazsik Lehel (hegedűn).
Időközben az elnök, dr. Révffy, leköszönt tisztjéről, de újra megválasztották.
Kersch karmester is lemondott, az ő helyébe, 1905 áprilisában Völgyi Péter
került. De csak az év második felében tűnt úgy, hogy végre jó kezekben van a
dalárda: az egyesület vezetését dr. Sántha Györgyre bízták, a kórus irányítását
pedig Gaál Ferenc, a zeneiskola igazgatója vette át.
Az 1906-os farsangi estély műsorának első száma Goldmark Sakuntala c.
nyitánya volt, amit Gaál Ferenc és Maczák Manó adott elő zongorán. A kórus
négy számmal szerepelt: Gaál Nászdalát maga a szerző vezényelte, Kovarcz
Emil Suhog a szél c. müvét és Lányi Kuruc dalait Klazsik Lehel másodkarmester
dirigálta, Zichy Géza Szerenádjának megszólaltatásában Maczák Manó
működött közre. Gaál másik művének, a Leteszem a lantot c. melodrámának
előadásával dr. György Gábomé és az őt kísérő szerző aratott hatalmas sikert.
Csak ezután következett a táncmulatság. A Bácsmegyei Napló leírása szerint „a
nemzetiszín és a város színeinek harmonikus díszítményeitől tarkálló termek alig
bírták befogadni a ki-be özönlő közönséget. A mindkét nembeli ifjúság tömege
sen lévén képviselve, pihenésről szó sem lehetett, folyt a tánc kivilágos kivirradtig. A szünóra alatt Hasi Kálmán édes-bús hallgatói, nótái villanyozták újabb
kitartásra a mulatozó családokat, s így a hajnali órák előtt egyetlenegy családdal
sem fogyatkozott meg a báli közönség. De voltak is érdekes meglepetések. A
nőválasz alatt a hölgyek ízléses kotillionj el vényekkel díszítették fel a jutal
mazásra bőven rászolgáló táncosokat s a táncszünetek alatt Sántha György dr.
gyorsrajzolással szórakoztatta a pihenő párokat. Majd tizenkettes csoportokban
mulatságosnál mulatságosabb álarcosok, természetesen a bálozó fiatalság
köréből, elegyedtek a táncba. így ment ez a hajnal hasadásáig s minden résztvevő
egy felejthetetlen mulatság kellemes emlékével távozott a legkedélyesebb
szabadkai báléj színhelyéről.” (1906. II. 28.)
A z áprilisban megtartott közgyűlésen a következő vezetőséget választották
meg: Sántha György dr. elnök, Takács Ede alelnök, dr. Dembitz Lajos ügyész,
Völgyi János titkár, Dely Ferenc pénztámok, Puketz Kálmán, Hoffinann Ferenc
és Guganovics Máté számvizsgálók, Steinfeld Lipót ellenőr. A választmány tag
jai: Abrasics Antal, Bíró Károly, Békefly Gyula, Decsy Jenő, Horváth Ödön,

Horvátovics Ernő, Vermes Béla, Váli Gyula, ifj. Franki István, Révfy Jenő,
Milassin Andor és Berke Viktor. Póttagok: Kiss Endre, Regös József és Szabados
Béla. Az egyesület dísztagnak megválasztotta dr. Brenner Józsefet, Regényi
Lajost és Gyelmis Gerőt.
Az 1907-ben kinyomtatott alapszabályzatból megtudjuk, hogy kik voltak
akkor az egyesület működő tagjai:
Abrasics Antal II. basszus, Berke Viktor I. tenor, Bittermann Jenő I. t.,
Csepella József I. b., Csiky Imre I. b., Cseisz Pál I. b., Czuczy Béla II. t., Decsy
Jenő I. b., Deli Ferenc I. b., Farkas Károly I. t., Fehér Jenő II. b., Hoffmann
Ferenc I. b., dr. Hoffmann Kálmán 1.1., Horváth Lajos I. b., Horváth Ödön II. b.,
Horvátovics Ernő II. t., Iványi Kálmán 1.1., Kiss Endre 1.1., Komlós Ármin 1.1.,
dr. Kozla András II. b., Lepedát Illés II. t., Milassin Andor II. b., Matievics Dezső
I. t., Pertics Ernő II. t., Prodanovics István II. t., Pukecz Kálmán I. b., Regős
József II. b., dr. Révffy Jenő 1.1., Somogyi Kálmán II. t., Sólyom Miklós II. b.,
Steinfeld Lipót II. t., Szabados Béla I. b., Száríts János I. b., Szilágyi Nándor II.
t., Vass Kálmán I. b., Vass Lajos II. b., Vida Kálmán II. b., dr. Vojnics Ferenc II.
t. és dr. Völgyi János I. b. A szabályzat 10. pontja szerint „Működő tag lehet min
den az értelmiségi osztályhoz tartozó, legalább 18 éves férfi, ki énekével a kar
ban közreműködvén - Szabadkán tartózkodási idejére - magát kötelezi. Fölvétele
akként történik, hogy egy tag ajánlata folytán a karmester zenei tehetségét és
hangját megvizsgálva, a választmánynak a legközelebbi ülésen szóval jelentést
tesz arról, hogy az illető képességgel bír-e a működésre? Kedvező jelentés esetén
a választmány - minden vita kizárásával - titkos szavazás útján szótöbbséggel
határoz a fölvétel fölött.”
Ősszel, október 15-étől kezdve, a próbák a városi zenedében folytak, de nem
sokáig, mert december 11-én elhunyt Gaál Ferenc, a kórus karnagya. Két nappal
később temették el. A temetés nagy-nagy pompával folyt le: délelőtt a Szent
Teréz-templomban tartott gyászmisén elhangzott az elhunyt Rekviemje és
Gyászdala, délután a zeneiskolában, ahol a halottat felravatalozták, a
gyászbeszéd után elsőként a szerb dalárda vett búcsút a kiváló muzsikustól, majd
a színház nevében Könyves Jenő mondott beszédet. A hosszú gyászmenet élén
két lovas haladt, őket követte a tűzoltózenekar, a városi zenekar, a koszorúkat
vivő kocsi, majd három ifjú, akik piros bársony pámán vitték a megboldogult
kitüntetéseit, utánuk következett a hat ló vontatta halottaskocsi s a gyászolók
ezrei, ki gyalog, ki pedig fogatosan. A Bajai úti temetőben dr. Rácz Soma a zombori dalárda nevében vett búcsút a halottól, amit a zombori dalárda éneke
követett, ezután pedig a Szabadkai Dalegyesület előadásában Gaál Balatoni nótái
csendültek fel. A koporsót a fúvószenekar hangjai mellett bocsátották sírba.
A dalárda 1907 áprilisának végén összehívott közgyűlésén kegyeletes
szavakkal emlékeztek meg Gaál Ferencről s ugyanakkor kinevezték karmesterré
Lányi Emőt, a zeneiskola új igazgatóját. Az időközben elhunyt Takács Ede
helyébe Kosztolányi Árpádot, a főgimnázium igazgatóját választották meg alel-

nőknek, Maczák Manónak pedig jegyzőkönyvileg köszönetét mondtak, amiért
egy ideig helyettesítette Gaál Ferencet.
Az új karnagy valóságos csodát tett az együttessel! Május közepén Újvidéken
- más kórusokkal együtt - részt vettek a tízéves Polgári Magyar Dalkör pünkösd
napi zászlószentelőjén. Három alkalommal léptek közönség elé: először amikor
szerenádot adtak a polgármesternek, másodszor az ismerkedő estélyen s végül a
versenyen. A bírálóbizottság nekik ítélte oda az első díjat s az azzal járó ezüst
babérkoszorút. A siker titkát a Függetlenség tudósítója azzal magyarázza, hogy a
Lányi vezényelte kórus „a régi elavult előadási modort - amely még ma is sok
vidéki dalárdának sajátja - elhagyta s modem szellemben énekel. Pianói finomak
s mégis tömöttek. Előadásuk egyszerű. A hazafias dalokat inkább szavalják. A
szép magyar dal pedig igaz érzéssel folyik ajkaikról.” (1907. V. 22.)
Július 13-án hangzott el először Lányi Bunyó nótája, amely nyilvánvalóan
túllőtt a célon. Mert ami a magyar fülnek kedves évődés, hogy:
Hej, bunyó, bunyó lány.
Szeretlek én igazán...
meg hogy:
Hej, bunyó, bunyó lány,
Barna kislány, hajolj rám...
- az a Neven újságírója lelkének egyenesen sértés. A kedélyek rövidesen lecsil
lapodtak, s Lányit nemsokára az egész város büszkén vallotta magáénak.
Az 1908. március 1-jei jelmezestély műsorára a következő zeneszámokat
tűzték:
1. Beschnitt: Ossian - énekkar
2. Mozart: Klarinéttrió - Lányi, zongora, ifj. Lányi Ernő,
mélyhegedű és Klupp József, klarinét
3. Franz: Ősszel
Magyar dalok - Sólyom Márton, a szabadkai színház tagja
4. Lányi: Dalegyveleg - énekkar
A szokásos nyári palicsi táncmulatságra abban az évben július 4-én került sor.
A dalárda Mozart Himnuszát és Selim Palmgren két dalát énekelte, ezenkívül
Kepes Flóra, a zenede tanárnője eljátszotta Liszt Valse impromptujét és Seeting
(?) Loreley c. darabját. Egy Beethoven-mű is elhangzott Lányi (zongora), Klazsik
Lehel (hegedű) és Ploner Antal (cselló) előadásában. Befejezésül a dalárda
bemutatta Lányi Petőfi c. szerzeményét, amely fergeteges sikert aratott. A hang
versenyt követő táncmulatság hajnali négy óráig tartott.
Az akkor 47 éves Lányi Emő kivált mint kórusmüszerző volt ismert ország
szerte. Legújabb sikerét az Elment az én rózsám című, Endrődy Sándor szöve
gére komponált dallal aratta, amely elnyerte a Magyar Dalosegyesület Országos
Szövetsége pályázatának első díját s így a következő évi országos dalverseny III.
csoportjának lett a kötelező versenydarabja. Ezt az örömhírt hallva a kórustagok

talán még nagyobb lelkesedéssel jártak a mester irányította próbákra a zenedébe,
minden szerdán és pénteken délután hat órára.
Az 1909. év úgy kezdődött, mint a többi, a kötelező farsangi bállal, amelyről
a Bácsmegyei Napló így számolt be:
„Tegnap tartotta a dalárda nagyszámú közönség jelenlétében farsangi
jelmezestélyét. Az estély egy mulatságos paródiával kezdődött, amelyet a dalár
da tagjai adtak elő nagy tetszés mellett. Sorban felvonultak a dalárdisták fan
tasztikusan komikus jelmezekben és mindenik egy-egy dalt adott elő. Volt
közben kabaré, tánc, mozi és szóló zeneszámok. A közönség kitörő kacagással
kísérte az ötletes számokat, de különösen Lányi Emő karmester bohó muzsikáját,
amellyel a vartyogi dalnokversenyt kisérte.” (1909. II. 24.)
Ezután következhetett a felkészülés a nagy megmérettetésre, a kecskeméti
országos dalversenyre. Megnövelték a heti próbák számát s egy hónappal az elin
dulás előtt egyszer csak az derült ki, hogy a 35 (36? 32?) lelkes ember a hirtelen
támadt anyagi nehézségek miatt valószínűleg kénytelen lesz itthon maradni.
Lányi azonban nem adta fel a harcot. Mindennap 6 órakor próbát tartott a gim
názium tornacsarnokában s nyilvános főpróbákat is rendezett: július 30-án a Vass
Ádám-féle vendéglőben, augusztus 6-án pedig a főgimnáziumban. A kórustagok
rajongva követték minden utasítását. Mindennek ellenére az utolsó pillanatig
bizonytalan volt, hogy elutazhatnak-e Kecskemétre. Végül is találtak valamiféle
megoldást, s a Bácskai Napló 19-i számából mindenki elolvashatta a szemtanú
helyszíni jelentését: „Minden dalárdát éljenzéssel fogadott a közönség, de mikor
tegnap este 7 óra felé a szabadkai dalárda lépett az emelvényre, öt pecig tartó
éljen harsogott végig az óriási dalcsamokon. Szinte azt hihették, hogy éneklés
nélkül akarják jutalomban részesíteni (őket) (...)
Nagy nehezen lecsillapodott a lelkesedés. A dalegyesület elkezdhette énekét
- a szabadon választott darabot, Petőfinek Lányi által megzenésített rapszódiáját,
az Egy gondolat bánt engemet kezdetűt. „Egyszerre csak elaludtak az összes vil
lanylámpák. Komor sötétség váltotta fel ijesztő váratlansággal a fényt. És
megtörtént az, hogy a dal hatását nem váltotta fel az ijedtség s a dalegyesület
egyetlen pillanatra sem akadt föl, hanem sötétben folytatta az éneket. A rapszó
dia hatása így még nagyobb volt.
Mire az utolsó akkord elhangzott, leírhatatlan lelkesedés támadt. A taps, az
éljen zúgott, az emberek felugráltak, hogy magukhoz öleljék dalosainkat. A
lelkesedés fejetlensége szinte megdöbbentő volt. ( ...)”
A szabadkai kórus produkciója minden várakozást felülmúlt, talán még a
bírálóbizottságét is. A zsűri mégis úgy döntött, hogy az aranyérmet a kassaiak
nak ítéli oda, a szabadkaiak pedig megkapták a négy első díj egyikét. Az
egészben az a legkülönösebb, hogy a későbbiek során a sajtó már nem is első,
hanem mind többször második díjat emleget a szabadkaiak helyezéseként.
Ez a félsiker megviselte a kórustagok amúgy is erősen megtépázott idegeit.
Október 9-én a szabadkai közönségnek megismételték a kecskeméti programot:

Jandl Béla: Fohász
Lányi Ernő: Egy gondolat bánt engemet...
Them Károly: Dalünnepen
Hoppé Rezső: Népdalok
Ezenkívül Budanovits Margit Arany- és Gárdonyi-verseket szavalt, Milassin
Andor népdalokat énekelt, Koller Ferenc pedig Wagner Románcét és Hubay
egyik Csárdajelenetét játszotta el hegedűn.
Erre a hangversenyre kevesen voltak kíváncsiak, ami végképp elked
vetlenítette mind a kórus tagjait, mind pedig a vezetőséget. Lemondott a dalárda
elnöke s leköszönt Lányi is.
Több mint egy évig semmi sem történt a dalárda portája környékén. Csak
1910. december 17-ére sikerült összehívni a tagságot, s ekkor választották meg
az űj vezetőséget is. Az elnöki posztot a polgármester, dr. Bíró Károly vállalta el,
alelnök Váli Gyula lett, a karnagy pedig ismét Lányi.
A kórus tevékenységéről még hosszú hónapokig semmi hírt nem közöltek az
'újságok. 1912. február 19-én végre közönség elé álltak, méghozzá nem is akár
milyen műsorral:
1. Wagner: A zarándokok kara a Tannhauserból
2. Ady-Reinitz: Egyedül a tengerrel
Lelkek a pányván
Nádor Mihály
Népballadák
A kenyér
A gúnár
Virágénekek a XVI. századból - Vágóné Lénárt Gita, ének
3. Lányi: Fülemüledal - énekkar
4. Lányi: Románc
Weber: Polonéz - Pápay Iza, zongora
5. Brahms: Schwesterlein
Ade
Spinnerliedchen, régi német népdal
Eimanche á l'aube, bretagne-i dal
Richepin: Hymne au soleil - Vágóné Lénárt Gita
6. Palmgren: Hazatérés
Altatódal - énekkar
7. HSndel: Oboa-koncert - Kvicsala Károly, oboa
8. Liszt: Rajnai bordal - énekkar
A legnagyobb sikere az énekesnőnek volt, aki ráadásként Lányi Oh, mért oly
későn c. dalát adta elő.

A kórus az év elejétől kezdve szorgalmasan készülődött az 1912 nyarán
esedékes országos versenyre. Június 22-én, Palicson, egy tombolával és tánccal
egybekötött hangversenyen bemutatta a versenyre szánt műveket:
Erkel F.: Takarodó
Sztojanovits J.: Magyar népdalok és kuruc népdalok
Lányi E.: A kölesdi harcról
Liszt F.: Magyarok Istene
Erkel F.: Elvennélek
Az énekkar tökéleteset nyújtott. S ami ennél fontosabb, ugyanúgy szerepelt
az országos versenyen is, amit abban az évben Budapesten tartottak meg. Ezúttal

A Szabadkai Dalegyesület (Lányi a második sorban balról a negyedik)
senki nem vitatta el, hogy kit illet az aranyérem. Lányi személyesen is több elis
merésben részesült, mivel a Rákos nimfájához c. Kölcsey-versre írt müve egyik
kötelező darabja volt a kórusok nagy erőpróbájának. Az ünneplésben Lányinak
idehaza is bőven volt része: július 11-én fényes bankettet rendeztek a tiszteletére
Palicson, amelyen felköszöntőt mondott a polgármester, a főjegyző s a filhar
monikusok nevében dr. Manojlovics János.
Ezt a hatalmas sikert már nem lehetett tovább fokozni. Az aranyérmes dalár
da ettől fogva zökkenőmentesen működött. 1912 szeptemberében részt vett a
városháza felavatási ünnepségén s a háború kitöréséig még jó néhány
emlékezetes koncerttel ajándékozta meg közönségét.

1913.
február 3-án a szokásos farsangi mulatságon a következő művek szere
peltek műsoron:
Zimay: Suhog a szél..., Liszt: Magyarok Istene (Milassin Andor szólójával).
Lányi: Temetésre szól az ének... és gróf Andrássy Gyuláné: Krasznahorka
büszkesége. Az est vendége egy kitűnő hegedűművésznő, egyébként Lányi menye,
Regéczy Ilona volt, aki a következő müveket szólaltatta meg:
Veracini: Szonáta, Godard: Adagio pathétique, Sarasate: Jota de Pablo,
Chopin: Noctume és Brahms-Joachim: Magyar tánc.
A Bácskai Hírlap még aznap (!) beszámolt az eseményről: „A gondtalan farsan
gi jókedv helyett ma este a komoly művészetet hirdették a Pest Szálloda emlékezetes
öreg termében. A frakkos urak, égszínkék mezőben ezüstlant kokárdával megjelen
tek a dobogón s áhítatos arccal, szent meghatottsággal énekeltek (...) Öreg dalárdisták nem emlékeznek hasonló eseményre. Lányi Emő gyönyörű férfikara, a
Temetésre szól az ének tökéletes előadásával minden kritikán fölül állt.” L. Regéczy
Ilona, a szabadkaiak régi kedves ismerőse, ugyancsak kedvező kritikát kapott, s a
kritikus megállapította, hogy legutóbbi fellépése óta „a tónusa erőteljesebb lett, a
technikája tökéletesebb s az előadása meggyőzőbb és kerekebb”.
A dalárda karnagyának hírneve napról napra nőtt. A Magyar Dalosszövetség
hivatalos lapja, a 19 év óta megjelenő Magyar Dal 1913-ban adta ki első kot
tamellékletét, Lányi egyik férfikarra írt művét, mert a megindoklás szerint „jobb
névvel nem lehetett volna útnak indítani az első karmellékletet”.
Időközben végleg elsimultak azok az ellentétek, amelyek korábban meg-megbénították a kórus munkáját. A decemberi közgyűlésen újra dr. Sántha Györgyöt
ültették az elnöki székbe, a polgármestert pedig megtették díszelnöknek. 1914
februárjában, húshagyó kedden a hagyományos táncvigalmat négy kórusmű
előzte meg: Pogatsnik Dal a dalról c. szerzeménye, Lányi néprománcai, Schubert
Az éj és Szlavjanszkij feldolgozásában az Ej, uhnjem.
Semmiképp sem szabad megfeledkeznünk a Bumberdó című újságról, amely
velejárója volt a dalárdamulatságoknak, s amelynek szerkesztője Grohmann
Vilmos főgimnáziumi tanár volt. Az alábbi bölcs tanácsokat a Bumberdó egyik
ritkaságszámba menő példányából másoltam ki:
- Ha táncosod komoly és hallgatag, igyekezzél öt szellemesen szórakoztatni.
Gondold meg, hogy nem csak a szemeseké a világ, hanem a szájasoké is.
- Fő gondod legyen a szép formás cipőre. Nem egy lány köszönheti a lábá
nak, hogy a kezét megkérték.
- Akkor vagy igazán jó karban, ha dalárdista karjában vagy. Azért ha tán
cosod a szupécsárdás alatt felhevülésében megcsókolja az egyik arcodat, ne
sikolts, hanem - tartsd oda a másikat is.
1914-ben ismét országos dalosviadalra készítette fel Lányi a dalárdát, augusz
tus közepén kellett volna, hogy sor kerüljön rá Kolozsvárott. Minden jel arra utal,
hogy a háború szele, más annyi mindenhez hasonlóan, ezt is elsöpörte.

A KATONAZENEKAR
Szabadkának egészen 1909-ig nem volt saját katonazenekara. (A múlt
században volt, de az nem tárgya történetünknek.) A városi zenekar mellett
működött ugyan egy fúvós együttes, az önkéntes Tűzöltó Egyesület mintegy
húsz tagot számláló zenekara, de az elég ritkán mutatkozott a nyilvánosság előtt
s a teljesítménye sem állhatott valami magas szinten. A század első éveiben még
mutatkozott némi kilátás arra, hogy majdan komolyabb zenei együttessé fog ki
fejlődni, de ezek a remények az idő múlásával sorra szertefoszlottak.
A tűzoltók zenekarával 1901. január 20-án találkozunk először, amikor hang
versenyt adott a Szabadkai Sportegylet által szervezett jégünnepélyen, a jaszibarai korcsolyapályán a Kőhíd utcában. Ez a jégünnepély hagyományos lehetett,
mert a későbbi évek során is elég rendszeresen foglalkozik vele a szabadkai sajtó.
1914-ben a palicsi jégpályán korcsolyázók szórakoztatására szolgáltatták a zenét
a derék tűzoltók.
De ne fussunk annyira előre az időben! 1902. június 6-án igen nagy
megtiszteltetés érte a tűzoltóegyüttest: szerenádot adhattak a városban tartózkodó
dr. Császka Györgynek, a kalocsai és bácsi érseknek. íme az Ipartestület
dalárdájával közösen adott műsor tartalma:
Erkel F.: Hunyadi László, nyitány
Nenner J.: Báli jelenet, keringő
Verdi: Cigánykórus a Trubadúrból
Gaál F.: Tűzoltóinduló
Wimmer E.: Hazánk, négyszólamú férfikar
Gaál F.: N yisd ki, anyám, népdalegyveleg
Dumer: Viharban
Még ugyanabban az évben történt, hogy az egyik fővárosi lap is felfigyelt a
lelkes kis együttesre és nem sajnált tőle egy-két dicsérő jelzőt. Ezzel összefüg
gésben a Bácskai Hírlap A szabadkai rézbanda címen egy figyelemre méltó
cikket közölt 1902. július 30-án, amelyben többek között a következő olvasható:
„Nagy örömmel olvastam a szabadkai rézbanda dicséretét, de mégse merném jó
lélekkel azt ajánlani nekik, hogy elmenjenek a fővárosba hanversenyezni. Még ŐsBudába se. Hát hiszen van néhány »betanult« darabjuk, talán egyikkel-másikkal
igaz sikert aratnának is, de már az első fellépésük alkalmával - megbuknának.”
„Legelsőbben is nem teljes a zenekar. Se fagott, se oboa, se tilinkó, se fuvola
nincs a bandában. Aztán meg kicsi is a banda és harmadszor nem kottisták a
legények.”
„A karmesterük ügyes ember, zenész ember, a szó nemesebb értelmében. A
zenekar tagjai józan, derék emberek. Szorgalmasak is, mert a legtöbbje
mostanában tanulta meg a kottaolvasást is. (...) Volna egy szerény ajánlatom (...)

A szegedi honvédzenekar sűrűn vendégszerepei most nálunk, mindig óriási
közönség előtt. Nem pótolhatná-e ez a mi rézbandánk a zenekart?”
„Társuljon a városi zenekarral, az úgynevezett templomi zenekarral a tűzoltó
banda. Egészítsék ki a fuzionált zenekart a hiányzó muzsikásokkal, próbálják
meg, hátha lehet egy teljes zenekart összeállítani és adjanak hangversenyeket a
maguk javára: hangszerek, hangjegyek beszerzésére; megélhetésükhöz járuljon a
város, a színház, és hozzá fog járulni a nagyközönség. Legyen teljes fiivó- és
vonószenekar, mint teszem: a katona bandák. Legyen összetartás egymás között
és legyen fegyelem és persze tehetség és szorgalom az emberekben.”
„Akkor aztán nem kell idegenből hozni zenekarokat, nem lesz szükség a
katonabandára, lesz a színháznak is teljes zenekara és akkor aztán a
Magyarország dicsérete nem fog - zavarba hozni bennünket.”
Csupa jó ötlet! Nyilván nem akadt, aki megvalósítsa őket, mert minden maradt
a régiben, sőt az augusztus 10-én a Nemzeti Szálló kerthelyiségében megtartott
hangverseny után a lapok mind ritkábban foglalkoznak a tűzoltók zenekarával.
Az biztos, hogy nem vehették fel a versenyt a Szabadkán rendszeresen
vendégszereplő szegedi hivatásos honvédzenekarral, saját katonazenekarra meg
nem tellett a városnak. 1900 januárjában állítólag alkalom nyílt volna rá, hogy
4000 forint árán véglegesen megoldják a templomi, a színházi és a palicsi zene
gondját, de az illetékesek elszalasztották ezt a lehetőséget.
A szegedi katonazenészek valóban rendkívül népszerűek voltak, már az
állomáson hatalmas tömeg szokta fogadni őket. Leginkább nyáron érkeztek s a
Mária Terézia sétányon és Palicson adtak térzenét vagy a városligeti
vendéglőben. Fennmaradt az Otthon kávéházban 1902. július 25-én adott hang
versenyük műsora:
1. Thomas: Mignon, nyitány
2. Ziehrer: Keringő a Svihákok c. operettből
3. Kercker: Részlet a New York szépe c. operettből
4. Gaál F.: Magyar transcriptio
5. Szárnykürtszólók
6. Cigányzene
7. Krzmák: Bécsi élet, egyveleg
8. Máder: Ges-ges-ges\, induló
A z Otthon kávéház tulajdonosa (vagy inkább bérlője) Horváth Dezső volt. Az
ő érdeme, hogy szeptember 17-én, a Kossuth-tlnnep napján operamuzsikát hall
gathattak a szabadkaiak. De a december 7-i koncert műsora is igényesen volt
összeállítva:
1. Král: Királyért-hazáért
2. Krzmák: Bécsi dalok, keringő
3. Suppé: Költő és paraszt, nyitány
4. Verdi: Traviata-ábránd
5. Dierig: Az őrségen, számykürtszóló

6. Kraul: Divatos dalok, nagy egyveleg
7. Fahrbach: Falusi muzsikusok, tréfás tipegő
8. Ziehrer: Ének, tánc és kacaj
9. Cigányzene
10.Strauss: Bőregér, egyveleg
1903 nyarán két teljes héten át a budapesti 23. közös gyalogezred zenekara
szórakoztatta a szabadkaiakat, hol a Mária Terézia parkban, hol az Otthonban,
hol pedig Palicson. Gazdag repertoárjukat sajnos nem sorolhatom fel, mert a
napilapok a felismerhetetlenségig eltorzítva közölték mind a komponisták nevét,
mind pedig a művek címét. íme a leggyakrabban játszott szerzők listája: Bizet
(Carmen), Suppé (Pique dame, nyitány), Strauss (Cigánybáró, Könnyű vér.
Reggeli lapok), Lehár, Huszka {Bob herceg, keringő), Linecke (Léna asszony,
nyitány), Offenbach {Orpheusz, nyitány), Rossini {Teli Vilmos, nyitány), Erkel
{Bánk bán, egyveleg), Czibulka {Falusi lakodalom), Waldteufel {Szirén-varázslat, Barna és szőke), ezenkívül sok dal, tánc, induló, ábránd stb.
Leggyakrabban az Otthon kávéházban szólt a katonazene. 1904. augusztus
27-én a hangverseny első száma a szabadkai Garai Mór Magyar nyitánya volt s
ezt követték Waldteufel, Lehár, Ziehrer, Fučik és mások művei.
1905 decemberében ismét a szegedi honvédek szórakoztatták a kávéház
közönségét - 40 filléres belépődíj ellenében.
A következő év januárjától kezdve állandósultak a szegedi honvédzenekar
hangversenyei: minden kedden felléptek a zsúfolásig megtelt teremben. Indulók,
nyitányok, ábrándok, keringők, egyvelegek csalogatták a hallgatóságot, Suppé,
Meyerbeer, Schubert, Gounod, Gaál, Mascagni, Berlioz, Auber, Offenbach,
Waldteufel, Mendelssohn, Verdi, Erkel és mások fülbemászó dallamai remegtették meg a falakat s a szíveket.
A szegedieket annyira megkedvelte a közönség, hogy mind határozottabban meg
fogalmazódott a kérdés: miért ne lehetne teljesen a miénk ez a zenekar? Úgy tűnt, ez
az elképzelés 1906-ban megvalósulhat, de aztán mégsem lett az álomból valóság.
Július elsején új helyszínen, a Polgári Szálloda nagy fedett kerthelyiségében
találjuk a szegedi honvédmuzsikusokat, szeptember 16-án pedig a városháza
előtti téren, ahol a sok hallgató miatt a villamos kénytelen volt leállni.
A katonazene népszerűségét találóan nfutatja be az alábbi vers, amely a
Bácsmegyei Napló bán látott napvilágot 1908. július 7-én.
HIM NUSZA TÉRZENÉRŐL
A térzene még annak is kell.
Aki a pólyában szopik.
Ezt bizonyítnom kár is volna.
Ezért csak konstatálom itt.
Bolondul érte agg és ifjú
Es mindnek szíve vérzene,
Ha ott nem lenne, mikor felzeng
A térzene, a térzene.

A guvernántnak flóta kéne,
A szakácsnénak csak a dob,
A bakfisnak a karnagy tetszik,
A pesztonkának síp a jobb.
S bár mindenkinek más a vágya
És elütő az érdeke,
Mindenkit szépen kielégít
A térzene, a térzene.
A zsebtolvajok is örülnek,
Itt van a működésre tér:
A zsákmánnyal már messze vannak,
Mire a pasas észre tér.
A térzenénél affér sincsen.
Ricsaj vagy tán bona-zene.
Kapocs a nép s a hadsereg közt
A térzene, a térzene.
A cigány drága s bort is iszik
S panaszkodik: „Smucig az úr!"
A térzenénél panasz nélkül
Folyik a moll és foly a dúr.
A cigánybandát felülmúlja
Oly sok és nagy az érdeme:
Mert sose szokott tányérozni
A térzene, a térzene.
mes.
1909 májusának utolsó napjaiban végre teljesült a régóta óhajtott kívánság: a
86. háziezred Budapesten állomásozó II. zászlóalja négy századdal, az ezred
törzzsel és a zenekarral Szabadkára költözött. Saját honvédzenekara lett a város
nak! Pünkösdvasárnapján játszottak először a Nemzeti Szálloda kerthelyi
ségében, amit aztán igen gyakori fellépések követtek, természetesen leginkább
szabadtéren. Az Erzsébet Szálló újonnan berendezett kerthelyiségében július 6-án
muzsikáltak.
A térzene nemcsak a Mária Terézia parkban szólt, hanem Palicson is, méghozzá
mindennap 6-tól fél 8-ig egész nyáron át, mivel Hasi Kálmán zenekara sztrájkba
lépett - sejthetjük, miért. Palics teljesen megújult: elkészült a női fürdő, a díszes
parkban Vágó kertész virágokból kirakta az országcímert, este fényárban úszott a
tópart, a villamos csak úgy árasztotta a sok kirándulót. A katonazenekar élén egy
kiváló muzsikus, egy Európa-hírü zeneszerző: Julius Fučik állt, akinek akkorra már
több mint kétszáz műve jelent meg nyomtatásban s igencsak népszerű volt.

Térzene Palicson
Július 20-án a fíirdőigazgatóság nagy parkünnepélyt rendezett a tüdőbeteg
gondozó szanatórium javára. Mivel az idő szép volt, aznap a szokásosnál is
többen ruccantak ki Palicsra, ahol este hatkor kezdődött a sétahangverseny.
Ugyanekkor mutatták be a legújabb típusú géppuskát, melynek ropogása jócskán
elnyomta Fučik Gyula zenekarának lágyabb hangjait. Erről a nevezetes
eseményről a korábbi fejezetek egyikében már volt szó, akkor elmondtam azt is,
hogy a vendéglő nagytermében este tízkor kezdődő táncmulatsághoz a zenét Hasi
Kálmán és a hovédség zenekara közösen szolgáltatta.
A következő nyári szezonben is a 86. gyalogezred bandájának ütemes
zenéjére sétálhattak a Palicson üdülők, mert ekkor meg Bodrics Miska tagadta
meg a tó partján való muzsikálást.
Időközben Szabadkát is meghódította a technika szemet kápráztató
találmánya: a mozi. A némafilmek korában a zenei aláfestésről meg a vetítőgép
zajának elfojtásáról szerződtetett zenészek gondoskodtak. 1911 júniusában a
Lifka Bioskop mozgóképeit a honvédzenekar látta el kísérőzenével.
1912 tavaszán a 86-osok a Park kávéházban adtak néhány hangversenyt, ame
lyek közül az április 21-i műsora a következő müveket tartalmazta:
1.
2.
3.
4.
5.

Ellénbogen: Magyar ábránd, induló
Waldteufel: Estudiantine, keringő
Suppé: Banditenstreiche, nyitány
Halévy: Zsidó nő, előjáték
Richter: Magyar népdalegyveleg

6. Erkel: Hunyadi László, nyitány
7. Waldteufel: A korcsolyázók, keringő
8. Eilenberg: Malom a Fekete-erdőben, idill
9. Lehár: Éva, részletek
10. Fahrbach: Maschinchen, mazurka
A szegedi honvédzenekar továbbra is megfordult olykor-olykor a városban,
úgyhogy katonazenével szépen el volt látva Szabadka, és a minőségre sem
lehetett panasz. A díszes egyenruhák, a csillogó rézhangszerek látványa s a vál
tozatos műsor, mint ahogy a vers is mondja, szinte mindenki igényét kielégítette.

JUBILEUMOK
Az országos jelentőségű eseményekről term észetesen Szabadkán is
igyekeztek minél nagyobb pompával megemlékezni, hiszen Magyarország har
madik legnagyobb városáról volt szó! Ezek az ünnepségek olykor két napig is
eltartottak, és leginkább az összes létező zenei testületet megmozgatták.
Huszonegy ágyúdörej jelezte 1900. augusztus 19-én, hogy nagy napra virradt
az ország: a magyarok királya 70 éves! Kora reggel megszólalt a tűzoltózenekar,
délelőtt pedig a templomi ének- és zenekar Gaál mester vezetésével előadta
Binder Te Deumát és Skraup Ünnepi miséjét. Seunig Károlyné az O, Sanctissimát
énekelte szép alt hangján, Reiman Ave Máriáját pedig Wenczel József hegedülte
a kórus unisono kísérete mellett. Az istentisztelet végén természetesen a Himnusz
is felcsendült a templom ódon falai között. Aznap délután és este a Szent István
téren térzenét adott a tűzoltózenekar.
I. Ferenc József feleségét, Erzsébet királynét, 1898. szeptember 10-én
Genfben egy olasz anarchista megölte. Erre a tragikus eseményre emlékeztek
Magyarországon minden év szeptem
berében. 1900-ban is mindenütt kitűzték a fekete lobogókat és gyászmisén
idézték fel a magyarokat pártfogoló,
bájos arcú királyné emlékét. Szabadkán
Cherubini nagy Rekviemjét adta elő
Gaál Ferenc vezényletével a templomi
ének- és zenekar, a MÁV Altiszti Kör
dalárdája pedig a Jaj, de bús ez a rava
tal kezdetű dalt énekelte. Mise után a
hívek a vasútállomás melletti Erzsébet
királyné-parkba vonultak s ott lelep
lezték a királyné ércszobrát, melyet
Stróbl készített. Az ünnepi beszéd után
a MÁV Altiszti Kör dalárdája eléne
kelte a Szózatot.
Az 1900-as évnek volt egy nagy
irodalmi jubileum a is. Száz évvel
korábban született Vörösmarty Mihály,
a XIX. század egyik legjelentősebb
magyar költője. A centenárium alkal
mából Szabadka két napon át ünnepelt.
December 1-jén este háromrészes
díszelőadást tartottak a színtársulat tag
jai a színházban a következő műsorral:
Erzsébet királyné (1837-1898)

I.

-

Erkel: Hunyadi László, nyitány
Prológ, Somló Sándor
Szózat az egész társulat előadásában, zenekarral
Ciliéi és a Hunyadiak, a dráma III. felvonása

II. -

Geiger Á. Mór: Szózat, nyitány; a zenekart a szerző vezényelte
Kozma Andor: Vörösmarty, költemény
Ária a Hunyadi Lászlóból, zenekari kísérettel énekelte: Pekry
Fóti dal, énekelte az összes személyzet

UI. -

Gaál Ferenc: Magyar nyitány
A Vén cigány, költemény (meg kellett ismételni)
Szép Ilonka, melodráma zenekísérettel és élőképekkel
Pétiké, költemény (meg kellett ismételni)
Fuvolaszóló (Gaál Ferenc), zenekari kísérettel előadta: Pekry
Molnár László: Vörösmarty emlékezete, költemény

Ugyanaznap este a Magyar Asztaltársaság is rendezett ünnepi estélyt az
Iparos Dalárda és a MÁV Altiszti Kör dalárdájának közreműködésével. A Katolikus
Legényegylet a saját helyiségében emlékezett meg a halhatatlan poétáról.
Másnap délelőtt díszmagyarba öltözött a Dalárda elnöke, dr. Brenner József
és Janiga János ügyvéd, „az ünneplő közönség részben kocsin, a testületek pedig
gyalog vonultak fel a Szent Teréz-templomban, ahol az ünnepi misét Kersch
Mihály mondotta.” A mise alatt a színháziakkal megerősített egyházi zenekar
Gaál Ferenc karnagy vezetésével előadta Scraub d-moll miséjét. „Sanctus előtt
Pekry tenorista és Seunig Károlyné gyönyörűen énekelték Gaál Ferenc Ave
verum kettősét” - tudjuk meg a Szabadka és Vidéke december 8-i számából.
Tizenegy órakor a díszülést a Pest Szálloda nagytermében a főispán védnöki
megnyitója indította el s ezt követte a dalegyesület által előadott Szózat, a
Merengőhöz Demidor Imre előadásában s a Keserű pohár, melyet Milassin
Andor énekelt dr. Brenner zongorakísérete mellett. Az ünnepi beszédet dr. Rorák
Imre gimnáziumi tanár mondta el s ezt követte Szabados Ilonka szavalata, a Szép
Ilonka, melyet ugyancsak dr. Brenner kísért, s végül a dalegyesület által előadott
Himnusz zárta a díszülést.
1902-ben ismét egy országos jubileumra emlékeztettek a fellobogózott
középületek: szeptember 21-én, vasárnap, Kossuth Lajos, a nagy politikus
születésének 100. évfordulóját ünnepelték a szabadkaiak. A gimnáziumi ifjúság
már pénteken megtartotta a maga kis ünnepségét, a vasárnapi hazafias ren
dezvények sorrendje pedig a következő volt:
Reggel öt órakor 21 mozsárlövés jelezte az ünnep kezdetét, 6-kor volt az
önkéntes tűzoltótestületi zenekar riadója, 7-kor hálaadó istentisztelet, 8-kor a
város törvényhatóságának díszűlése, 9-kor pedig emlékünnep a Szent István
téren. A Himnuszt Kersch Mihály, a Szózatot Wahl Alajos vezényelte, az előadók
pedig sokan lehettek: a dalegyesület, a Katolikus Legényegylet és az Ipartestület

dalárdája, valamint a tűzoltózenekar. A két zeneszám között dr. Mukics Simon
országos képviselő mondott díszbeszédet, Kosztolányi Árpád, a főgimnázium
igazgatója pedig elszavalta Csillag Károly Ünnepi ódáját.

A Szent István tér
Aznap este a város nappali fényben úszott, a városháza előtt pedig a tűzoltók
térzenéje szólt. A pazar ünnepség a Pest Szálloda összes termében tartott dísz
vacsorával ért véget.
November 19-e nevezetes nap volt a magyarság életében, ekkor ugyanis
Árpádházi Szent Erzsébetre emlékezett az egész ország. 1902-ben a színház által
rendezett ünnepséget Gaál Ferenc alkalmi gyászdala vezette be, amit a férfikar
szólaltatott meg. Ezt követte Várady Antal verse, az Erzsébet és Csiky Gergely
színmüve, az Örök törvény.
1903
novemberében ismét ünnepi pompába öltözött a város. Hetedikén,
szombaton este 6 órakor az önkéntes tüzoltózenekar toronyzenét adott a
városháza tornyából. A műsor csupa XVI. és XVII. századi egyházi énekből állt,
a hétórai harangszó elhangzása után pedig a dalegyesület elénekelte a
Boldogasszony anyánk kezdetű, a török hódoltság korából fennmaradt dalt.
Másnap reggel már 6 órakor megszólalt a fúvószenekar, 9-kor pedig a Szent
Teréz-templomba sietett a város előkelősége misét hallgatni. A Pest Szálló
nagytermében megtartott ünnepélyen a szokásos emlékbeszéd, alkalmi szavalat
mellett a dalegyesület elénekelte a Himnuszt és Goll János Rákóczi-induló\Át.
Este fél 8-kor díszelőadásra került sor a színház zsúfolásig megtelt termében a
következő műsorral:

Kéler Béla: Rákóczi-nyitány, a színház zenekarát Gaál Ferenc vezényelte
Kuruc dalok Hasi Kálmán klarinétosának előadásában
Goll János Kuruc dalait a dalegyesület énekelte
Szigligeti: II. Rákóczi Ferenc fogsága c. színművének vázlatos (!) előadása 3
jelenetben
Huber: Rákóczi-induló, énekelte a dalegyesület, zongorán játszott dr. Brenner
József és Maczák Manó.
A száz évvel korábban, fiatalon elhunyt Csokonai Vitéz Mihályra 1905
novemberében emlékezett Szabadka. Az ünnepséget a Himnusz nyitotta meg és
a Szózat zárta; eközben Toncs Gusztáv és dr. Vinkler Elemér mondott
emlékbeszédet s több vers és énekszám is elhangzott.
Sok-sok év után 1906-ban végre hazahozták II. Rákóczi Ferenc és bujdosó
társainak hamvait Törökországból, és országos ünnepségek kíséretében elhe
lyezték a kassai székesegyházban. A polgármester felszólította Szabadka pol
gárait, hogy november 9-én egy szívvel, egy lélekkel ünnepeljenek, házaikat
díszítsék fel, este pedig világítsák ki ablakaikat. Az ünnepség menete a szokásos
volt: kora reggel 21 mozsárágyúlövés, délelőtt szentmise, este hatkor a városháza
előtt ünnepi hódolat a nagy fejedelem emlékének az összes helybeli dalegyesület
és zenekar részvételével, utána pedig díszelőadás a színházban.

Szabadka polgármestere, dr. Bíró Károly (3), az új városháza felavatására meg
hívta többek között a főispánt (6) és az ország számos városának polgármesterét

A FILHARMONIKUSOK
A szabadkai városi zenekar azonos volt a templomi és a színházi zenekarral.
Vezetésével a zenede igazgatóját bízták meg, illetve a színház mindenkori kar
nagyát. Lányi Emő, aki 1907. március 1-je óta működött Szabadkán, egyebek
között azt is szorgalmazta, hogy a meglevő zenekart mind számbelileg, mind
minőségileg felerősítse. Kidolgozta A szabadkai városi zeneiskola, a városi zeneés a templomi énekkar szervezési szabályzatának tervezetét, a Belügyminiszté
rium viszont öt évig tartó huzavona - többszöri módosítás, fellebbezés, ide-odatologatás - után hagyta jóvá.
A húsz-egynéhány emberből álló együttes éppen hogy csak eleget tudott tenni
a templom és a színház szabta követelményeknek. Ahhoz, hogy szimfóniákat és
versenyműveket műsorra tűzhessenek, jelentősen fel kellett erősíteni a zenekart.
Márpedig Lányi eltökélte, hogy a nagy klasszikusok müveivel is megismerteti a
szabadkaiakat, és neves szólistákat hív meg vendégszerepelni. Időt s energiát
nem kímélve alig néhány hónap alatt összehozott egy szimfonikus zenekart,
amely az évek során országos hírnévre tett szert. Kár, hogy a testület fejlődése
nem lehetett törésmentes - hosszú éveken át egyáltalán nem is működött de az
alapítási évét tekintve bizony még olyan zenekarokat is megelőzött, mint a belg
rádi (1923) vagy a New York-i Filharmónia (1927).
A szabadkai Filharmonikus Zenekar magvát Lányi ültette el, ki is hajtott,
virágba is szökkent gyorsan. Lássuk, hogyan is történt mindez!
Az első hangversenyre 1908. február 12-én, szerdán este fél nyolckor került
sor a Városi Színházban. Hideg tél volt, a járdákat tenyérnyi vastagságú jég borí
totta, mindenfelé nagy halmokban állt a hó. A színházterem mégis zsúfolásig
megtelt s a közönség síri csöndben hallgatta végig Kosztolányi Prológj&t, amit
erre az alkalomra írt, s ifj. Lányi Emő mondott el:
Legyen sötét!... Aludjon el a pompa
a tarkuló tavaszi páholyokba!
Te tarka kép, te kikeleti álom,
borulj el a derengő félhomályon,
mint hogyha jő a hamvas alkonyat
s elszürkíti a fényes parkokat.
A szellemóra ez. A néma csendben
a fátylas istennő körünkbe rebben.
Fehér köpenybe húros, hosszú lanttal
leszáll az éjbe lépegetve, halkkal
és hangot üt a rezgő lelkeken Félig csak álom - félig sejtelem.

Halljátok-e? Minthogyha este tűznél
magadba rogyva, álmodozva ülnél,
és hallanád a szellők fuvoláit,
míg a panasz dalos ütemre válik,
s ajkadra rebben egy szelíd mosoly,
és dalt hallasz, pedig csak álmodol.
Csak álmodol. S álmodban újra látod
a tűnt szerelmet, a tűnt ifjúságot,
hallod Schubert zenéjét, ezt a lírát,
amin a válás fájó kínja sír át,
s arcodba sajgó, édes bú fuvall,
sóhajba tördelt, fáradt hattyúdal.
Halljátok-e? A nyugtalan húrokban
valami kél, a hangszer összedobban,
holt óriások örök szenvedélye
harsogva, sírva költözik beléje.
Örök derű, csapongó szenvedély,
királyi nyugalom: Mozart beszél.
S halljátok ott? Hogy tornyosul kavargva
a lázadó hangok pogány viharja,
a trombiták kövér, aranyló torkán
egekbe zengő beethoveni orkán,
az arcokon tűz, isteni harag
és az egész egy álom álma csak.
Itt köd, ború, fenséges zenelárma.
Norvég mezőn jégtömbök roppanása.
És a sötétlő, tompa csenden által
egy véres szív dobog szomorú vággyal.
Halljátok-e, mint súg az éjszaka?
Ez a ködön kesergő Grieg dala.
De csend. Ne hangozzék még rezzenés se.
Legyen ez a királyok érkezése,
akik előtt térdeplő áhítatban
hódol a nép, a porba rogyva, halkan.
Jön a Zene. Ébrednek a húrok...
Szegény herold, én is elnémulok.

És akkor valóban jött a Zene:
1.
2.
3.
4.

Schubert: H-moll szimfónia
Beethoven: Hegedűverseny*
Grieg: Áse halála és Anitra tánca a Peer GyntbőX
Tartini: Ördögtrilla-szonáta
Hubay: Csárdajalenet
5. Mozart: Jupiter szimfónia, I. tétel

* Csáth Géza szerint a művésznő a hegedűverseny helyett Beethoven F-dúr
románcát játszotta (Budapesti Napló, 1908. II. 14.)
Az est szólistája Regéczy Ilona volt, aki az Ördögtrilla-szonátát és a
Csárdajelenetst valószínűleg Lányi zongorakíséretével adta elő.
A hangverseny m eghívója a
helyárakon kívül a Szabadkai Filhar
móniai Társulat vezetőségének név
sorát is tartalmazza. Eszerint elnök:
Bezerédy István, alelnökök: dr.
Békeffy Gyula és dr. Brenner József,
titkár: dr. Vécsey Emil, pénztámok:
dr. Decsy Dezső, ügyész: dr. Winkler
Elemér, vezénylő karnagy: Lányi
Ernő, alkamagy: Maczák Manó, kor
repetitor: Wahl Alajos, hangjegy- és
hangszertáros: Schédy József.
A koncert után a Pest Szálló ter
meiben táncvigalom várta a közönséget.
Alig telt el két hónap és a filhar
monikusok ismét pódiumra léptek.
Műsorukon a következő művek szere
peltek:
1. Beethoven: V szimfónia
2. Hándel: Ária a Xerxesbői
Giordani: Caro mio ben... - zenekari kísérettel előadta Marschalkó Rózsika
3. Lányi: Ez a világ amilyen n a g y ...- a dalegyesület és a filharmonikus
zenekar
4. Schumann: Álmodozás
Ranvé: Fantasztikus tánc - vonószenekar
Saint-Saöns: Fantasie romantique - Koller Ferenc, hegedű
5. Mihalovich: Liliomszál
Hubay: Miatyánk
Két kuruc nóta - Marschalkó Rózsika, ének
6. Erkel: Báthori Mária, nyitány

A koncertet a Gyermekvédő Liga javára tartották meg 1908. április 13-án. A
Bácskai Napló így írt róla:
„A filharmonikusok hangversenye tegnap este zsúfolásig telt színház előtt
folyt le. Úgy látszik, hogy Lányi Emő zenedei igazgatónk lelkes fáradozása nem
vesz kárba s Szabadka közönsége kezd a művészi zene iránt érdeklődni. A fil
harmonikusok által előadott minden szám művésziesen szép és jó volt.
Marschallkó Rózsika bájos, kellemes hangjával, művészi előadásával nagy elis
merést, sűrű tapsot vívott ki, úgy hogy a hangverseny második részében a prog
ramot Lányi Emő egy szerzeményével megtoldotta. Kitűnően hegedűit Koller
Ferenc, aki nem annyira Saint-SaSns óriási nehézségű hangversenyművével, mint
inkább a sűrű tapsok után második ráadásnak játszott Kneiszel-féle bájos
románcának egyszerű s hangulatos előadásával mutatta meg művészi tudását.
Csak nyereség lenne, ha a művészt városi zenedénk tanszékére megválasztanák.”
Koller 1909 őszétől lett a zeneiskola hegedűtanára. A Függetlenség cikkírójá
nak kívánsága mind a mai napig nem teljesült: ő ugyanis a koncert hallatán azt a
reményét fejezte ki, „hogy az est sikere a város közönségében felébreszti a vá
gyat és az elszánt akaratot, hogy ennek a nemes egyesületnek alkalmas otthont és
szereplésére kifogástalan akusztikájú hangversenytermet építsen.”
Csupán annyit sikerült elérni, hogy kaptak egy próbatermet, mégpedig a
központi elemi iskola dísztermét. Itt készültek fel heti kétszer egy-egy órás
próbával a november 25-i hangversenyre, amelynek műsorára a következő
műveket tűzték:
1. Beethoven: /. szimfónia
2. Weber: F-moll zongoraverseny
3. Grieg: Szívsebek
Lányi: Hunnia gyásza - vonószenekarra
4. Chopin: Gisz-moll nocturne
Liszt: Cantique d'amour
Chopin: Barcarolle
5. Mendelssohn: Hebridák
Az est szólistája Tóth Árpád (1872-1932) zongoraművész volt.
Az 1909. február 7-én megtartott évi rendes közgyűlésen az előző évi három,
jól sikerült koncertről s az egyleti vagyon gyarapodásáról szóló jelentések
„örvendetesen tudomásul vétettek”. Lányi Emő hosszabb beszédben
figyelmeztette az egylet munkásait és jóakaróit, hogy az elért eredmények miatt
el ne bízzák magukat, mert „egy-két nyert csata még nem dönti el a háború
sorsát”. Indítványozta, hogy nagyobb szubvenciót kérjenek a filharmóniai tár
saság számára, s hogy a tanács a városi zenészek fizetését emelje meg.
A választás semmi újat nem hozott: az elnök továbbra is a főispán maradt, és
a többi tisztséget is ugyanazok a személyek kapták, mint egy évvel korábban. Az
igazgató választmányt a működő tagok soraiból állították össze: Komlós Ármin,
Ditelján István, dr. Vécsey Jenő, Klazsik Lehel, Heinrich Richárd, Kovács

Kornél, dr. Kunetz Béla, Völgyi Lajos, ifj. Lányi Emő és Klupp József. De
alapító és pártoló tagok is bekerültek az igazgató választmányba: Tipka Antal,
Piukovich József, Kosztolányi Árpád, György Mór, Révfy Zoltán, dr. Török
Béla, dr. Milkó Izidor, Martinovics Béla, Váli Gyula és dr. Joó Aurél.
Tíz nappal a közgyűlés után a következő zenemüvek csendültek fel a zenekar
előadásában:
Haydn: Oxfordi szimfónia (a zeneszerző halálának 100. évfordulója alkalmából)
Sibelius: Valse triste
Svendsen: Norvég dallam
Beethoven: Egmont, nyitány
Sajnos, erről a hangversenyről annyi adat sem maradt fenn, amiből meg
tudnánk állapítani legalább a pontos műsort. Az est vendége Venczell Béla, a
Magyar Királyi Operaház kiváló basszistája volt, aki Mozart Varázsfuvolájébó]
és Mendelssohn Paulus c. oratóriumából adott elő részleteket.
Április 15-én a filharmonikusok már az ötödik koncertnél tartottak. A szólista
ezúttal is egy énekes, az Európa-szerte ismert K. Durigó Ilona (1881-1943) volt,
a műsor pedig a következő művekből állt össze:
I
1. Weber: A bűvös vadász, nyitány
2. Gluck: Che faré senza Euridice; ária az Orpheusbó]
3. Bach: Sarabande
Mozart: Menüett és Trió a Jupiter szimfóniából
4. Szentgály: Elégia, Bölcsődal - Koller Ferenc, hegedű
5. Dalok zongorakísérettel (Lányi:
Tele van a város akácfavirággal;
Farkas Ö.: A legszebb virágszál;
Tamay A.: Őszutója', Kálmán I.: Tüzet
rak a német tábor. ..)
6. Bizet: L 'Arlesienne, szvit
Szentgály műveit maga a szerző
dirigálta. A zenekar a színpompás Bizetművel aratta a legnagyobb sikert. A tap
sok mellett az énekesnő virágcsokrot, a
férfiak pedig babérkoszorút kaptak.
A november 24-én megrendezésre
kerülő Beethoven-estet már hetekkel
korábban elkezdték reklámozni, hosszú
ismertetések jelentek meg a lapokban a
nagy klasszikusról és a bemutatásra
kerülő művekről. Szabadkán ekkor
csendültek fel először a következő
remekművek:

K. Durigó Ilona (1881-1943)

Prometheus, nyitány
C-dúr zongoraverseny
Skót dalok
VI. szimfónia
A dalokat a szabadkai dr. Klein Mátyásné, a versenyművet pedig a budapesti
Szendy Árpád (1863-1922), a Magyar Királyi Országos Zeneakadémia tanára
adta elő.
A Bácskai Naplóból tudjuk, hogy minden hely elkelt s „már a nyitány
gyönyörű melódiái magukkal ragadták a közönséget, mikor pedig Szendy Árpád
befejezte a C-dúr zongoraversenyt, valóságos eksztázisban tapsolt a közönség.
(...) Ráadásul saját művét, I. rapszódiá)ét játszotta el. Kapott egy óriási krizan
témcsokrot, egy babérkoszorút a filharmonikusoktól és egyet a zenede
növendékeitől.” Kleinné három dalt énekelt Lányi Emő zongora-, Koller Ferenc
hegedű- és Plóner Félix csellókíséretével.
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Meghívó a Beethoven-estre
Akárhogy vesszük is, csak nagy dolog volt összehozni egy kb. ötventagú
zenekart, amelyben a hivatásos zenészek mellett az amatőrök, tanítók, tanárok,
orvosok, ügyvédek, jogászok is megállták a helyüket és még érdeklődő is akadt
egy színházteremnyi, akik szívesen meghallgatták a műsorra tűzött hatalmas
alkotásokat!

A koncert után Szendy Árpád tiszteletére társasvacsorát rendeztek a Pest
Szálló éttermében s a kiváló zongoraművész örömét fejezte ki, amiért beléphet a
Szabadkai Filharmóniai Társaság alapító tagjainak sorába.
A hazai művészek után az 1910. január 21-i koncertre Lányi egy svéd
énekesnőt hívott meg, egy bizonyos Valborg Svardströmöt, aki ekkortájt a
budapesti Operában vendégszerepeit. A korabeli sajtó szerint rendkívüli vonz
erővel áldotta meg a sors, akinek puszta látványától „a legbőszebb, legviharedzettebb kritikusok is szelíden fúvolázó trubadúrokká változnak át”. A hang
ja már kevésbé lehetett elbűvölő, mert a ma forgalomban levő zenei lexikonok a
nevére sem emlékeznek. A jó reklám ezúttal is megtette a hatását: az érdeklődés
akkora volt, hogy sokan jegy nélkül maradtak. Ráadásul a hangverseny majdnem
elmaradt. Az történt ugyanis, hogy egy tréfás kedvű ismeretlen titkokban bekente
szappannal az összes nagybőgővonót, amit a zenészek csak az utolsó pillanatban
vettek észre. Alig tudták használhatóvá tenni a hangszereiket! A koncert végül is
pompásan sikerült. A közönség ezeket a műveket hallotta:
1.
2.
3.
4.

Glinka: Iván Szuszanyin, nyitány
Mozart: Non piú! tutto ascoltai..., ária zenekari kísérettel
Volkmann: D-moll szerenád
Weingartner: Liebesfeier
Brahms: Wie komme ich den zűr Thür herein
Hermann: Dos Mutterherz
Loewe: Niemandhat's gesehen - dalok Lányi zongorakíséretével
5. Lányi: Magyar románc - zenekari kísérettel hegedűn előadta
Koller Ferenc
6. Schubert: H-moll szimfónia
7. Grieg: Killingdans
Lange-Müller: Efteraar
Delibes: Les filles de Cadix
Dannström: Echo polska - dalok zongorakísérettel

A műsorfüzet Rollert ezúttal már nem mint kecskeméti hegedűtanárt, hanem
mint a zenekar koncertmesterét tünteti fel. Az énekesnő a Filharmóniai
Társaságtól díszes bokrétát kapott, a karmester pedig babérkoszorút ezzel a fel
irattal: „Lányi Ernőnek, a filharmóniai társaság karnagyának - a hálás közönség.”
A soron következő koncert szólistája - Pécsi Károly - ugyancsak messziről,
Németországból érkezett, de nagyon közelről, a szabadkai zeneiskolából indult.
A dortmundi zeneakadémiának volt nagyra becsült tanára. Az 1910. április 1-jén
megtartott hangversenyen nagyon szép művek szerepeltek:
1.
2.
3.
4.

Gluck: Iphigenia Aulisban, nyitány
Gaál: Adagio hegedűre és zenekarra
Csajkovszkij: Elégia vonószenekarra
Beethoven: Hegedűverseny

5. Saint-Saőns: Introduction et rondo capriccioso hegedűre és
zongorára
6. Mendelssohn: IV szimfónia
A koncert tiszta jövedelmét a Gaál Ferenc síremlékalap rendelkezésére bocsá
tották.
A november 23-i hangverseny szólistái szabadkaiak voltak: Kedves Margit
hangverseny-énekesnő és Fábry Irma, a zeneiskola zongoratanára, aki Thomán
és Bartók növendéke volt a budapesti zeneakadémián s egy évvel korábban került
Szabadkára. A koncert zsúfolt nézőtér előtt zajlott le a következő műsorral:
1. Haydn: 94. szimfónia, G-dúr
2. Beethoven: C-moll zongoraverseny, I. tétel
3. Höndel: Ária a Rinaldóból
Mozart: Ária a Figaro házasságából
4. Chopin: F-moll fantázia
5. Elgar: Szerenád vonószenekarra
6. Brahms: Liebestreu
Reger: Waldeinsamkeit
Grieg: Solveig dala
Lányi: Fülemile-dal; Zöld leveles... - dalok Lányi
zongorakíséretével
7. Weber: Oberon, nyitány

Geyer Stefi (1888—1956) tanárával,
Hubay Jenővel

Geyer Stefi (1888-1956), Hubay
egyik legtehetségesebb növendéke, már
világhírű hegedűművész volt, amikor
1911. február 8-án a szabadkai színház
pódiumára állt, hogy eljátszhassa Goldmark hegedűversenyét és néhány zongorakíséretes művet (Dvofák Larghetto,
Bach Gavotte, Mozart Menüett, Hubay
Csárdajelenet). A zenekar ezenkívül
előadta Beethoven III. szimfóniáját és
Volkmann Visegrád c. művét.
A kritikus, aki nem volt más, mint a
kitűnő tollú Somlyó Zoltán, egyáltalán
nem fukarkodott a dicsérő jelzőkkel. És
nemcsak a szólistáról és a karmesterről
írt a legnagyobb elismeréssel, hanem a
zenekart is az ország valamennyi hason
ló testülete elé helyezte, mondván, hogy
„tanultság, biztos fegyelem és szilárd,
fiatalos erő adják meg neki az életet és
a fejlődési erőt”.

Az 1911. április 10-én megrendezett hangversenynek két szólistája volt: egy
budapesti tenorista, dr. Székelyhidy Ferenc (1885-1954) és Müller Elvira, a
szabadkai zeneiskola fiatal zongoratanára. Boildieu Fehér nő c. operanyitánya és
Schubert VII. szimfóniájának Andante tétele után következett Székelyhidy.
„Kiválóan előnyös megjelenésű, érdekes arcú ember”, olvashatjuk Somlyó
leírását, „erőteljes, bátor és szabad hangja van, amely szinte teljes készségű. A
nürnbergi mesterdalnokokból énekelt, s amikor a színházat zsúfolásig megtöltő
közönség tapsáradata sehogy se akart lecsitulni, Szabolcskának Mi van azon sírnivaló című dalát énekelte el.”
A szünet előtt még Mozart Kis éji
zenéjét adta elő a zenekar, majd Müller
Elvira Grieg zongoraversenyének első
tételét játszotta. A közönség szűnni nem
akaró tapsát egy magyar rapszódiával
hálálta meg. Székelyhidy is olyan
frenetikus sikert aratott az Aidából
előadott románccal, hogy három
ráadásszámmal is meg kellett toldania
műsorát. A hangverseny Állaga Géza
Romaneszká)é.va\ ért véget.
A közönség már á pódiumra lépé
sekor „babérba takart művészi mívű
ezüst karmesteri pálcát” nyújtott át
Lányinak. Somlyó is elhalmozta di
cséretekkel, majd e szavakkal fejezte
be tudósítását: „Értékes és művészi
sajátosságokkal biró városnak kell
Székelyhidy Ferenc (1885-1954)
lennie, ahol ilyen művészi esemény
ilyen publikum elé kerülhet.”
A sok leírt és elmondott bók után nyilván jó hangulatban zajlott le a május 7-i
évi közgyűlés, melynek eredményeként a következőképp alakult a vezetőség
összetétele: elnök: dr. Békefly Gyula, alelnök: dr. Vécsey Emil és dr. Manojlovits
János, titkár: Ditelián István, hangversenymester: Koller Ferenc, kottatáros:
Demek Ferenc.
A filharmonikusok 1911. november 23-án emlékeztek meg Liszt Ferenc
születésének századik évfordulójáról. A következő müveket tűzték műsorukra:
1.
2.
3.
4.
5.

Haydn: D-dúr szimfónia
Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny
Bach: Ouverture (Suite) vonósokra
Liszt: XIII. rapszódia
Liszt: Ünnepi hangok.

Az est szólistája nem kisebb szemé
lyiség volt, mint maga Bartók Béla
(1881-1945), a budapesti Zeneakadé
mia harmincéves tanára, akit „EurópaLISZTfERENCZ ÜNNEPÉLY.
szerte úgy ismernek, mint Liszt egyik
A S Z A B A D K A I M L h A R H Ó A lA I TÁ R SA SA D
legjelesebb ismerőjét és interpretátorát”
tudhatjuk meg Lányi Viktor mél
IXII. H A N G V E R S E N Y E I I
LÁNYI ERNŐ EGYLETI KARNAGY VEZETÉSE A U T T , BARTÓK BÉLA ZONGORAMŰVÉSZ,
tatásából, amely november 24-én látott
o o BUDAPESTI MAGYAR KIR. ZENEAKADÉMIAI TANÁR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL o o
' A VÁROSI SZÍNHÁZBAN I l i i . ÉVI NOVEMBER HÓ 23-ÁH (CSÜTÖRTÖKÖN)ESTE 8 ÓRAKOR
napvilágot a Bácskai Hírlapban. „Mai
működésének súlypontja Beethoven
Esz-dúr koncertjének zenekarral való
HELVARAK: Alsó és középpiholy 20 korona, lelsőpáholy: 12 korona, támlásszék és zenekari
ülőhely az összes sorokban: 4 korona, m ásodik emeleti erkélyszék: I. sorban 2
előadása volt,” folytatja Lányi, „mely
korona SOÍillér, a lobbi sorokban 2 korona, harmadik emeleti erkélyszék: 1 korona
ben bámulatos technikai zsenialitása
tuúm mis,, * m. nUiMl
mellett remek stílusérzéket és nagy
A z összes jegyek november 9. napjától kezdódóleg Heumann
Mól könyvkereskedőnél, az egyesület pénztárosánál kaphatók.
elmélyedő képességet is csillogtatott.
(...) De azért hallottunk ma este Lisztet
is Bartóktól. A remek XIII. rapszódiát
Meghívó a Liszt-ünnepélyre
adta elő magánszám gyanánt, viharzó
tűzzel, temperamentummal, ragyogó fan
táziával (...) Mindezeken felül mint komponista is bemutatkozott Bartók, (...)
művészi fejlődésmenetének utolsó etappjából ragadott ki két rendkívül érdekes köl
teményt. Az egyik egy finom és bizarr melankóliával teljes hangulatkép, a címe:
Este a székelyeknél. A másik az első számú román tánc, csupa duhaj nekibúsulás a
bor és bánat keserű mámorában.
Ráadásul egy Scarlatti-féle rondót ját
szott még el.”
Bartók tehát belopta magát a hallga
tóság szívébe s mint ahogy Lányi Viktor
fogalmaz: „A szabadkai közönség a
nagy halott művész ünneplésével egy új
magyar művészt fedezett fel magának.”
A filharmonikusok tizenharmadik
hangversenyének vendégművésze M.
M edek Anna (1885-1960) volt, az
Opera tagja. 1912. január 31-én tartot
ták meg a koncertet a következő
műsorral:
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1. Cherubini: Anakreon, nyitány
2. Gluck: Ária az Alcestéből
Csajkovszkij: Ária a Jeanne
d'Arcból
Mihalovich: Piroska imája a
Toldiból

Bartók Béla (1881—1945)

3. Mendelssohn: Intermezzo a Szentivánéji álomból
Dvofák: Notturno vonószenekarra
4. Mozart: Jupiter szimfónia
5. Schubert: Ungeduld
Lányi: Takarodó
Patadiche: Psychée
A meghívott művészeknek s az újságoknak köszönhető, hogy egykettőre az
egész ország megtudta, milyen komoly dolgok történnek Szabadkán. Lányi Emő
zenekarának híre bejárta az országot, s rövidesen érkeztek az első meghívások.
1912 első felében - a hiányos adatokból arra lehet következtetni, hogy Zomborban és Újvidéken is felléptek. A május 15-én megtartott újvidéki kon
certre a következő számokat készítették:
Beethoven: Egmont-nyitány
Haydn: Esz-dúr szimfónia
Grieg: Zongoraverseny, I. tétel - a szólista: Müller Elvira
Dvofák: Notturno
Lányi: Románc hegedűre és zenekarra
Bizet: L'Arlesienne
Mind a közönség, mind pedig a sajtó egyformán el voltak ragadtatva a
szabadkai muzsikusoktól. A műsoron szereplő zenekari müveket a szabadkai
közönség már a március 29-i koncerten hallhatta, akkor ugyanis ezek a
szerzemények hangzottak el:
1. Haydn: Esz-dúr Dobpergés-szimfónia
2. Saint-Saöns: Gordonkaverseny
3. Wagner: Senta balladája a Bolygó hollandiból
Puccini: Tosca imája
4. Lányi: Nénia (Halotti kesetgés) gordonkára és vonószenekarra
5. Hubay: Ugy-e, Jani
Csiky: Panasz - zongorakísérettel
6. Schumann: Esti dal
Popper: Magyar rapszódia gordonkára és zongorára
7. Bizet: L 'Arlesienne
Lányi ezúttal is nemcsak a zenekart vezényelte, hanem a szólistákat is kísérte,
név szerint: Kmentt Ilona énekesnőt és Kerpely Jenőt, a világhírű gor
donkaművészt. Különösen nagy élmény lehetett az utóbbi játékát hallani. A
Bácskai Napló tudósítója szerint Kerpely csellójának négy húrjában „benne van
a rózsaszirmot csókoló lenge szellő szerelmes suttogása, az erdő sejtelmes mora
ja, a vihar távoli zúgása, s a csobogó habok enyhet adó lágy zenéje”.
Kmentt Ilona bécsi hangverseny-énekesnő egy Schubert-dallal köszönte meg
a viharos tapsokat, Kerpely pedig nem volt rest és a Bizet-mű előadásakor beült
a zenekarba!

A koncert után a Pestben rendezett vacsorán a vendégművészek mellett a
Zomborból érkezett Trubadúrok is részt vettek, és mint a tudósitó írja: „a megle
hetősen könnyű muzsika a késő éjjeli órákig együtt tartotta a klasszikus muzsika
híveit.”
1912 novemberében egész Magyarország Hubay Jenő (1858-1937) művészi
és pedagógiai munkásságának 30. évfordulóját ünnepelte. Hubay hallatlan
tiszteletet vívott ki magának, mindenkivel szerette volna elhitetni, hogy ő „a
hegedűs Liszt Ferenc”. Megszerezte a főnemesi rangot, a Zeneakadémia igaz
gatói székét, hegedüpedagógusként is rendkívül nagy tekintélynek örvendett, de
a kompozíciói közül kevés bizonyult igazán időállónak. A kortársak határtalan
tisztelettel néztek fel rá - egészen haláláig. Szabadka november 27-én látta
vendégül a nagy művészt. A díszhangverseny öt műsorszáma közül három „a
Mester” művei közül került ki:
1.
2.
3.
4.
5.

Beethoven: II. szimfónia
Hubay: Concerto dramatique
Dvofák: Larghetto a Vonósszerenádból
Hubay: Nyitány a Falu rossza c. operához
Hubay: Csárdajelenet
Az est szólistája, a nap hőse Hubay
volt. A szabadkaiak egy bronzplakettal
lepték meg az ünnepeltet, Lányinak
pedig egy hatalmas babérkoszorút
nyújtottak át.
A filharmonikusok tizenötödik és
tizenhatodik koncertje között is sor
került egy rendezvényre, amit a pol
gármester, dr. Bíró Károly megválasz
tásának tizedik évfordulója alkalmából
tartottak 1912. december 21-én. A
kétrészes, sokszereplős műsorban
fontos szerep jutott a zenekarnak:
I. rész

Hubay Jenő (1858-1937)

1. Weber: Bűvös vadász, nyitány
2. Verdi: Ária a Trubadúrból
Saint-Saéns: Ária a Sámson és
Delila c. operából - énekelte
Budanovits Mária

3. Lányi: Vágy, néprománc
Csajkovszkij: Báli csevegés
Hubay: Rózsabokor - Milassin Mariska, ének
4. Haydn: Teremtés; az oratórium IV. része

5. Schumann: Cigányélet - előadta:
- a Szabadkai DalegyesUlet
- a filharmonikus zenekar
- a templomi énekkarok
- a városi zenede énekkara, valamint Szigeti Jenőné, Ábrányi Lajos és
Stift Ármin
II. rész
Mascagni: Parasztbecsület, egyfelvonásos opera
A szereposztás:
Santuzza - Falk Erzsi
Lola - Peterdy Etel
Turiddu - Burány Ferenc
Alfio - Korda Sándor
Budanovits Máriát dr. Brenner József, Milassin Mariskát pedig Lányi Ernő
kísérte zongorán. Ami a Haydn-oratóriumot illeti - az egyik tudósító szavaival
élve
„Olyat még nem látott és nem is hallott Szabadka”: száznál több előadó
mutatta be a hatalmas müvet! A Parasztbecsületet Nagypál Béla, a színház
karmestere vezényelte, aki az est első felében üstdobosként működött közre
Lányi zenekarában.
Feledhetetlen est lehetett, a tudósítók minden szólistát, minden együttest
elhalmoztak dicséreteikkel.
Szendy Árpád, a Beethoven-est egyik szólistája újra meghívást kapott egy
szabadkai vendégszereplésre, mégpedig az 1913. februrár 26-i hangversenyre,
amelynek műsorán csupa itt addig nem játszott mű szerepelt:
1.
2.
3.
4.

Gluck: Balettzene a Paris és Heléna c. operából
Wagner: Lohengrin, előjáték
Chopin: F-moll zongoraverseny
Farkas Ö.: Románc és andante con moto a Szerenádból, előadta Koller
Ferenc és a vonószenekar
5. Liszt: A-dúr legenda (A madaraknak prédikáló Szent Ferenc)
Szendy: C-dúr menuetto
Chopin: H-moll scherzo
6*Mozart: G -mollszimfónia
Először fordult elő, hogy a koncertre nem kelt el minden jegy. Vajon miért?
Talán a műsorra tűzött és túl modemnek ítélt Wagner-mü riasztotta el a közön
séget? Annyit tudunk, hogy Lányi valamilyen oknál fogva készült otthagyni a
várost. Irigye, ellensége biztosan akadt, de végül is maradt - a zenekedvelők
többségének legnagyobb örömére. Az 1913. április 16-án lezajlott koncert
közönsége még úgy tudta, hogy most látják utoljára karmesteri pálcával az 52
éves zeneszerzőt. A tudósító is inkább öt dicsérte, mint az énekesnőt, aki pedig

nem más volt, mint a gyönyörű hangú Basilides Mária (1886-1946) Budapestről.
A művésznő zenekarral két részletet énekelt Thomas Mignon c. operájából s zon
gorával néhány dalt, többek között Lányi a Szerelem tengerében és a Magdolna
vár kezdetű művét.
Lányi tehát maradt - a távozásáról szóló álhíreket személyesen cáfolta meg a
Bácskai Hírlapban - , koncertmestere
és tanártársa: Koller Ferenc azonban
Miskolcra távozott. A régi igazság az
egy csárdában levő két dudásról újabb
bizonyítást nyert. Helyére a zeneiskola
új hegedűtanára, Rados Dezső került
(1891-1974), aki kitűnő hegedűs volt
és pedagógusként is kiváló ered
ményeket ért el. Kár, hogy munkás
ságának legnagyobb része már nem
Szabadkához fűződik.
Következő hangversenyükön a fil
harmonikusok Mozart Esz-dúr szim
fónia)^, Jámefelt Berceuse c. darabját
játszották és egy régi magyar dalt Lányi hangszerelésében - tűztek mű
sorukra. A dátum 1913. november 19-e
volt, szólistaként pedig egy 18 éves
orosz hegedűművésznő, Lola Tesi
mutatkozott be a szabadkaiaknak. Az
ifjú hölgy műsorán Mendelssohn Hegedűversenye, Bach Chaconnéja,
Csajkovszkij Melankolikus szerenádja és Kjui Orientale c. darabja szerepelt.
Ezenkívül eljátszotta Hubay egyik Csárdajelenetét, de bár ne tette volna! Hiába
tanult ő Párizsban meg Bécsben, magyar nótát kottából úgy nem lehet megtanul
ni, hogy a Piros Józsikhoz szokott fülnek is tetsszen, ha az előadó keblében nem
magyar szív dobog. Ennek ellenére Gyóni Gézát a fiatal művésznő látványa vers
írásra ihlette s a költemény a koncert után két nappal már olvasható is volt a
Bácskai Hírlapban.
LOLA TESI
Kis sárga virágot
Küldött a nagy orosz puszta.
Sírt a hegedű
És sírt a szívünk, hogy húzta.
Kis sárga virág,
O, mennyit kellett már fájnod.
Míg megszólaltattad
Lelkünket: a magyar álmot.

Kis sárga virág
Szívünket szívéhez húzta
És ölelkezve sírt
Két árva, végtelen puszta.
Georg Anthes (1863-1922) egyike volt minden idők legkiválóbb éneke
seinek. Már leáldozóban volt a csillaga, amikor elfogadta a szabadkai meghívást,
hogy részleteket énekeljen az errefelé soha nem hallott Lohengrinbö\ és a
Walkürb'óX. A világhírű énekes neve megtette hatását. Drezda, New York és
Budapest operaházainak büszkeségét hallani ritka nagy dolognak számított. Az
1914. február 3-ára hirdetett koncertre minden jegy elkelt s a kortárs újságíró
ismét abban a hitben ringathatta magát, hogy mégiscsak minden rendben van
Szabadka közönségével. Sokan érkeztek vidékről is csodát látni - ám a csoda
elmaradt. Az énekes annyira berekedt, hogy kénytelen volt a szereplést lemon
dani. A közönség ezt a váratlan fordulatot állítólag megértéssel fogadta, s fegyel
mezetten végighallgatta a zenekar műsorát, mely a következő müvekből állott:
Beethoven: Leonóra-nyitány
Wagner: Sigfried-idill
Beethoven: IV szimfónia
Anthes ígéretet tett, hogy a filharmonikusok következő hangversenyén kár
pótolni fogja a szabadkaiakat, erre azonban nem került sor. A február 23-i kon
certen csak egy szólista lépett fel, de az maga a csellisták fejedelme, Pablo Casals
(1876-1973) volt!
A koncert teljes műsora a következő műveket foglalta magában:
1.
2.
3.
4.
5.

Weber: Euryanthe, nyitány
Haydn: Gordonkaverseny
Bach: Gordonka-szvit
Bizet: Gyermekjátékok
Bruch: Kol Nidrei
Popper: Tarantella
Dvofák: Rondó - Lányi zongorakíséretével

A Bácskai Hírlap tudósítójától tudjuk, hogy ezúttal is érkeztek nézők messzi
vidékről. A zsúfolt nézőtér elbűvölten hallgatta Casals játékát: „Ahogy ült a pódi
umon behunyt szemmel és fényes fejével, minden póztól megtisztultan, maga
volt az abszolút zene és a tiszta kifejezés megtestesülése. Ahogy ült és játszott, a
tökéletesség régióiban érezhette magát s ott érezték őt hallgatói is, ahol már nin
csen bírálat, csak csodálat.” A zenekar is kitett magáért, annál inkább, mert valószínűleg a szólista késése miatt - a fellépés előtt egyetlenegy közös próbát
sem tarthattak!

Pablo Casals (1876-1973)

Ez a minden jelenlevőben kitöröl
hetetlen emléket hagyó est volt a
Szabadkai Filharmóniai Társaság
huszadik hangversenye - az utolsó. Az
április 20-ára kitűzött koncert minden
jel szerint elmaradt, feltételezhetően
Lányi megromlott egészségi állapota
miatt. Azután pedig jött a világháború s
majd két évtizedbe tellett, mire ismét
talpra tudott állni a nagy múltú társulat.
A filharmonikus zenekar megterem
tője Lányi Ernő volt, ő állította össze a
programot, ő választotta ki a szólis
tákat, ő tanította be a zenekart, dirigálta
végig a koncerteket s ő kísérte zongo
rán a szólistákat. Külföldön szerzett zenei tudása, nagy tapasztalata, kiterjedt
ismeretségi köre, kitartása meghozta az
eredményét. Hat év alatt a filharmo
nikusok koncertjein több mint száz
ötven mű hangzott el! Ezek egyharmada zongorakíséretes volt, de a többit a
zenekar játszotta, vagy egyedül, vagy
valamilyen szólistával együtt. Gondolcsají e j. a külföldi szólisták

jóvoltából a fél világot bejárta a hír,
hogy Szabadkának is van egy olyan zenekara, amely nyitányokat, nagy szim
fóniákat és versenyműveket képes megszólaltami - és nem is rosszul!
Régi szép idő, hová lettél?

ZENE A TEMPLOMOKBAN
Az egyházi szertartásoknak gyakori velejárója a zene. A század elején
Szabadka templomaiban is az egyes vallások előírásainak megfelelően szólt az
ének, az orgona. A szertartásokhoz szorosan kötött zenéről fölösleges lenne
beszélni, most inkább azokról a zenemüvekről szólok, amelyek az istentisztelet
alatt az egyes templomok falain belül elhangzottak. A pravoszláv templommal
kapcsolatos történésekről már írtam, most lássunk néhány jelentősebb eseményt
a többi templom életéből!
Kezdjük a sort a zsidó templommal!
Az új zsinagógát 1902. szeptember 30-án délután szentelték fel. A kis ünnep
ségen elhangzott Beethoven Isten dicsősége c. kórusmüve és a Himnusz.
Egy hónappal később a hívek átvették a Vegenstein-féle 1342 sípú új orgonát.

A zsidó templom
A következő év októberében újra örömünnepe volt a szabadkai izraelitáknak: az
egyházközség elöljárói ekkor vitték át „mélabús zeneszó mellett” a szentírást az
újabb, fényesebb hajlékba. A régvárt eseményről így számol be a Bácsmegyei Napló:
„Kitárultak a templom hármas ajtajának szárnyai és Schmausz Endre főis
pánnal az élen bevonult a menet a templomba. Amint a tórákat vivők beértek a
templom hajójába, két számykürtös adta meg a hármas jelt az ünnepély
kezdésére. Az orgona hangjai és a kar zsoltárénekei mellett vitték körül az összes
tórákat és elhelyezve őket a frigyszekrényben Kuttna Mór főrabbi mondta el
héber áldását, majd meggyújtotta az örökmécsest. Ezután következett az ünne

pélynek egyik kimagasló része, dr. Klein Mátyásné Szőgyi Gina gyönyörűen
előadott szólóéneke.” (1903. IX. 18.) Singer Bemát dr. főrabbi egyházi szónok
lata után előbb egy zsoltárt, majd a magyar Himnuszt énekelte el a kórus.
1904
októberében látott napvilágot a sajtóban a hír, miszerint sikerült az
izraelita hitközségnek Gaál Ferencet és Maczák Manót az orgonista posztra meg
nyernie. Ugyanezen év december 4-én az egylet összes termében hangversennyel
és közvacsorával egybekötött chanuka ünnepélyt rendeztek, amikor először
Lifschitz fökántor a templomi énekkar kíséretében meggvújtotta a chanukagyertyákat, ezután Szigeti Jenőné és Schreier Paula énekelt Gaál és Maczák zongora- és
harmóniumkíséretével, majd ezt követte a közvacsora és a virradatig tartó tánc.
Ehhez hasonló ünnepségre feltehetően minden évben sor került.
A katolikus templomokban jelentősen gazdagabb zenei élet folyt, hiszen a
városnak külön templomi ének- és zenekara volt, amelyek vezetésével a min
denkori zenedei igazgatót bízták meg. A két együttes nem volt valami népes, és
különösen a kórust gyakran érte bírálat. Éppen ezért mindig szívesen vették a
dalárda segítségét. 1900. április 22-én, fehér vasárnapkor, a Szent Teréz-templomban a 11 órai misén az alábbi müveket adta elő a dalegyesület:
1. Gluck: Zsoltár
2. Beethoven: Isten dicsősége
3. Régi magyar ének
4. Sub tuum praesidium
5. Alleluja
A 2. és a 4. számot a férfikar, a többit pedig a vegyes kar adta elő, amelyben
a következő énekesek működtek közre:
Dr. Brenner Józsefné, Eötvös Józsefné, ifj. Franki Istvánné, dr. Révfy Jenőné,
Vojnich Mariska, Brenner Dezső, Etelka és Józsi, Budanovits Irén, Mariska,
Margit és Sándor, legifj. Franki Pista, Kladek Jenő és Laci, Scossa Géza, Gyula
és Piroska, valamint Tóth Pannika.
Az egyházi zene irodalmát ugyanezen év őszén Gaál Ferenc egy a cappella
quintettel gazdagította, amelyet Tűi sunt coeli címen az érseknek ajánlott annak
jubileuma alkalmából.
Egyébként Gaál karnagy úr templomi munkássága nem részesült osztatlan elis
merésben. A Szabadka és Vidéke igen heves támadást intézett ellene 1902. március
23-án, amiből kiderül, hogy a zenede igazgatója talán nem is volt egészen tisztában
az egyháznak a zenére vonatkozó előírásaival, mert úgy döntött, hogy a Szent Teréztemplomban előadatja a saját édesanyját elsirató müvét - Anyám sírján
holott
ennek szövege „nincs approbálva, sőt nem is approbálható”. A cikk írója szerint az
ilyen műnek nincs helye a templomban, s ha mégis elhangzana, az „merénylet”
lenne a Musica Sacra ellen s azonnal értesíteni kellene az Érseki Hatóságot. A
Szabadka és Vidéke a következő számában is folytatta a nyílt támadást. A támadó
Kersch Mihály hitoktató volt, aki ezzel a mondattal fejezte be fenyegtőzését: „Nem
a karmester diktál az Egyháznak, hanem az Egyház neki!”

A Szent Teréz-templom orgonáját a pécsi Angster József építette 1893-ban
1902.
szeptember 1-jétől 6-áig nagyszabású kántorképző póttanfolyamot tar
tottak Szabadkán, amelyre neves szakelőadókat hívtak meg: Tornyay Ferenc a
gregoriánumot ismertette, Kovács Sándor dr. a liturgiát, Kersch Ferenc pedig az
orgonáról, a népénekek helyes énekléséről és kíséretéről, valamint az
összhangzattan elemeiről tartott előadást. A tanfolyam az érintettek körében nagy
érdeklődésre talált, vidékről is érkeztek sokan, ám Kersch Mihály legnagyobb
bosszúságára „Gaál Ferenc úr (...) tüntetőleg távol tartotta magát az egész
kurzustól. Pedig úgy értesültünk, hogy külön névre szóló meghívót kapott (...),
pedig ráfért volna.” - írta szeptember 21-i számában a Szabadka és Vidéke.
November 19-én, Erzsébet-napkor, minden évben megemlékezett az ország
Erzsébet királyné haláláról. 1902-ben e napon a kiegészített templomi ének- és
zenekar Cherubini Rekviemje mellett bemutatta Gaál új, külön erre az alkalomra
komponált művét, a Gyászdalt, amely akkorra már nyomtatásban is megjelent a
Magyar Lant c. folyóiratban.
1903 májusában új orgonát kapott a Szent Ferenc-templom. Készítője a pécsi
Biber József volt, aki igen jó munkát végzett a 4200 koronáért, amit a Gaál
Ferenc és Kersch Mihály által vezetett bizottság örömmel konstatált. Az új
hangszer felszentelésére május 24-én került sor.
Júliusban elhunyt a pápa, XIII. Leó. 30-án a Szent Teréz-templomban meg
tartott gyászmisén ismét elhangzott Cherubini Rekviemje és Gaál alkalmi
gyászéneke. Az istentiszteleten Pécsi Károly hegedűművész is közreműködött.
Augusztus 23-án ő adta elő ugyanott Gaál legfrissebb alkotását, az Adagiót, ame
lyet a szerző kísért orgonán.

A ferencesek templomának orgonája
Október 6-án, az aradi vértanúkra emlékezve, a hívek Kersch Ferenc esztergomi
karmester miseénekében gyönyörködhettek, amit a dalegyesület mutatott be.
A ferencrendiek orgonája ugyan elkészült, de az árára való gyűjtés még nem
fejeződött be. Ezt a célt szolgálta a december 20-án a Pest Szálloda nagyter
mében megrendezett hangverseny is, amelyen fellépett Farkas Józsefné, született
Gábos Nelli, a tanítónöképezde növendékei és a dalegyesület.
Az 1907 tavaszán Szabadkára került Lányi Ernő, aki évekkel azelőtt
Regensburgban egyházzenei tanulmányokat is folytatott, s mindent elkövetett,
hogy a templomi kórus és a zenekar méltó lehessen a városhoz. Pénz híján a
legolcsóbb megoldásnak kínálkozott egy gyermekkarnak az alkalmazása a
fizetett kórus mellett ünnepi alkalmakkor. Lányi mester a tehetségesebb
zeneiskolai növendékek betanítását özv. Farkasné Gábos Nellire bízta.
1908.
december 10-én, a szerző halálának második évfordulóján, a Szent
Teréz-templomban felcsendültek Gaál Rekviemjének szomorú akkordjai.
A Bácskai Napló 1909. május 26-án elismeréssel szól Lányi karnagyi
munkájáról, de a még mindig meglevő hiányosságokat sem hallgatja el, amelyek
közül első helyen áll a férfikar, „mert ez a néhány hangszerétől elszólított zenész
nem is hivatásos énekes (hiszen zenésznek vannak ők szerződtetve, nem
énekesnek), másrészt az ő hangszerük így néma marad, hacsak szíves műked
velők nem találkoznak egyes alkalmakra. Addig is tehát, míg férfi énekkarunk
nem lesz, melyre okvetlenül szükség van, karnagyunk megszólaltatja a zenedei
növendékek énekkarát (...) Már többször hallottuk őket, legutóbb most vasárnap
is, amikor a 30—40 üde képzett hang, a nagy szorgalommal betanított és tanult
énekmise részek, a legkisebb részletekig menő pontos előadás, a dallamos, de

azért teljesen egyházi stil, amely az egész misén végigvonul, a hozzá méltó harmóniumkíséret, magától a mise szerzőjétől: Lányi Ernőtől - együttesen idézték
elő azt a hatást, mely éppúgy a világi, mint az egyházi müveit közönség lelkében a
legszebb áldozathoz méltó örömet, Istenhez való fölemelkedést, áhítatot keltett...”
Milassin Mariska már a budapesti konzervatórium növendéke volt, amikor
1909. augusztus 1-jén a ferencesek templomában szólót énekelt. Ehhez hasonló
fellépésre később még számos alkalommal sor került.
Ugyanebben az évben született döntés a városi zenekar kibővítéséről. A 24
tagú együttes már eredményesebben tehetett eleget mind a templom, mind pedig
a színház által támasztott követelményeknek.
Nagy eseménynek volt a színhelye Szabadka 1909 októberében, amikor fel
szentelték az átépített Szent Ferenc-templomot. A három napon át megismétlődő
nagymisék fényét és áhítatát nagymértékben fokozta a dalegyesület kórusa,
amely ekkor mutatta be Lányi Domine Deus kezdetű, férfikarra írt művét a szerző
vezényletével.
Vajon ki lehetett az a kántor, aki ellen a következő kirohanást intézte a
Bácskai Napló névtelen cikkírója 1909. december 28-án? „Honnan érdemeltük
mi meg, hogy két és fél, háromezer forint évi jövedelem mellett a teljesen
iskolázatlan és oklevél nélküli kántor kínos orgonálása gyötörje a szánandó pap
ság és hívek füleit és akadályozza, zavarja áhítatát, mikor nap nap után azt az
értelmetlen, zenészileg tilos - prelúdiumokat kell 10-15-20-szori ismétlésekkel
végighallgatnia, végigszenvednie... vagy nyugdíjaztassa magát, vagy tartson tel
jesen képzett kántorsegédet, hiszen kitelik oly jövedelemből, amilyen még ta
nácsnokainknak sincs.”
Korábban már nemegyszer esett szó Budanovits Máriáról, aki 600 korona
ösztöndíjat kapott a várostól, hogy hangját Budapesten továbbképeztesse. A
Szabadkáról elszármazott művészek közül a későbbiek során talán neki jutott a
legnagyobb dicsőség. Még zeneakadémista volt, amikor 1910. január elsején a
Szent Ferenc-templomban a nagymisén a következő műveket énekelte el:
Beethoven: Isten dicsősége
Bach-Gounod: Ave Maria
HSndel: Largo
Lányi: A d te levavi... - obiigát brácsával
A legmélyebb hatást a közönségre az utolsó szám gyakorolta, amelynél az or
gonaszólamot dr. Brenner József, a brácsaszólamot pedig dr. Lányi Emő játszotta. A
kritikus Budanovits Mária hangját tömömek, néha szinte férfias veretűnek találta. A
nagy érdeklődésre való tekintettel a műsort másnap meg kellett ismételni.
Egy héttel később ismét hangversenyről adnak hírt az újságok a ferencesek
templomából. Az orgonánál ezúttal Mamuzsich Mihály ült s egy-egy XVII. és
XVIII. századi egyházi dallam mellett elhangzott Lányi Inveni Dávid c. müve dr.
Lányi Emő előadásában és Gaál Ave verumja, melyet Bérezik Margit és Jakobffy
Jolán énekelt.

Húsvét vasárnapján újra Milassin Mariska hangjában gyönyörködhettek a
hívők; Mamuzsich Mihály orgonáit, Hermann József pedig hegedült. Két mű
hangzott el: Lányi Ave Máriája és Mozart Ave verumja.
Lányi Ernő minden igyekezete
ellenére a templomi kórus nem azt
nyújtotta, amit a vájtabb fülű hívek
elvártak tőle. A Bácskai Napló még
1912.
április 5-én is „abszolút
készületlenség”-nek és „zagyvaság”nak minősítette azt, ami a kórusból
lehallatszott. Lányi mindjárt másnap az
emberei védelmére kelt, akik hangszerjátékos létükre rá voltak kényszerítve
az éneklésre, mivel más férfiénekesek
nem is léteztek a templomban. Csak
hogy erre a magyarázatra is talált ellen
érvet a lapbéli támadó: a dalárdának
sincsenek fizetett énekesei meg a fil
harmonikus zenekar nagy része is
fizetés nélküli muzsikusokból áll,
mégis képesek művészi teljesítményt
A Szent Teréz-templom belseje
nyújtani! Annál több dicséretben
részesítette a Bácskai Napló a ferencrendieknél megalakult Cecília Egyesület
kórusát, amely 1912. május 12-én mutatkozott be először, latin korálok előadásá
val. Ditelján István tanította be őket. Az alkalom rendkívüli volt, ugyanis Szent
Ferenc szobrának megáldásával ekkor fejezték be végleg a templom átépítését.
Ettől fogva az új énekkar gyakran fellépett. Június 16-án pedig Moravcsik (Máté)
Sándor, a jeles énekes volt a templom vendége.
1913.
október 18-án a lipcsei csata 100. évfordulója alkalmából a 86. gyalog
ezred zenekara adott elő egyházi énekeket a Szent Teréz-templomban.
1914 nyarán a trónörökös váratlan elvesztése az egész országot gyászba borí
totta. Szabadka templomaiban is gyászmisével emlékeztek meg a halottról.
Budanovits Mária Gluck, Mendelssohn és más komponisták müveiből énekelt.
Ősztől aztán nemcsak Szabadkán, hanem világszerte mind gyakrabban
megszólaltak a lélekharangok, mind sűrűbben felcsendült a hősöket s az áldoza
tokat elsirató ének.

EGYÉB ZENÉVEL KAPCSOLATOS DOLGOK
A korabeli sajtó, amíg a színházi idény tartott, napról napra beszámolt
olvasóinak a színházzal kapcsolatos történésekről, ezenkívül nagy teret szentelt a
hangversenyeknek, de foglalkozott más zenei eseményekkel is. Mielőtt lezárnánk
ezt a korszakot, kukkantsunk bele még egyszer a szabadkai lapokba, nem
akadunk-e olyan zenei tárgyú írásra, amely nem sorolható be az eddigi fejezetek
egyikébe sem.
A technika fejlődése, a villanyáram megjelenése már a század elején olyan
vívmányokat eredményezett, amelyek minden bizonnyal figyelmeztetőleg hatot
tak a kor előadóművészeire: jó lesz vigyázni, veszély fenyeget! Ilyen „veszélyes”
szerkezetet hozatott Szabadkára 1900 októberében Wilheim Samu könyvkereskedő. Az önműködő villamos zongorát a Nemzeti Szálloda éttermében állít
tatta fel s a zenélő gépből nyitányok, operarészletek szóltak a „müértő” közönség
nem kis meglepetésére.
1906. március 11-én a Szabadkai Közlöny egy hirdetést adott közre a
következő címmel: Patti Adelina Szabadkán. Ez aztán szenzáció a javából! A
világhírű spanyol énekesnőt sokan ma is a XIX. század legnagyobb lírai szop
ránjának tartják. Ekkor ugyan már élete hetedik évtizedében járt, de ugyancsak
nagy meglepetést okozott volna, ha valóban megjelenik a poros Bácska
fővárosában. Esze ágában sem volt ilyet cselekedni, ám a hangját mégis bárki
meghallgathatta, aki Deutsch Izidor látszerész Kossuth utcai üzletében
megvásárolta a művésznő „fenomenális hangját megörökítő gramofonlapok”
valamelyikét.
A Bácsmegyei Napló ugyanazon év júniusában már „erős és tiszta hangú
beszélőgépet” hirdet eladásra 50 koronáért, a „kétoldalú” lemezek pedig 3 és 6
koronáért voltak kaphatók, s róluk Fedák Sári és Raskó Géza éneke, valamint
Kossuthnak a magyar nőkhöz intézett beszéde szólt.
Három évvel később már védelembe kellett venni a szerzői jogot. A Bácskai
Napló 1909. április 23-án közli a hírt, mely szerint „a Kúria egy konkrét esetből
kifolyólag kimondta, hogy az, aki valamely zeneszámot a szerző engedelme
nélkül gramofonlemezen sokszorosít, szerzői jogbitorlást követ el”.
Nemcsak lemezek, hanem hangszerek reklámozásával is foglalkoztak az újsá
gok. Nagy tekintélynek örvendett Stowasser János budapesti hangszergyáros, a
javított tárogató feltalálója, aki 1900-ban aranyérmet nyert a párizsi világkiállítá
son. íme hangszereinek árjegyzéke 1901 decemberéből:
hegedűk vonóval
mesterhegedük vonóval
gordonkák vonóval
nagybőgők vonóval

3-15
15-300
8-150
28-100

forint
forint
forint
forint

fuvolák
számykürtök, trombiták
cimbalmok
Rákóczi-tárogatók
elpusztíthatatlan (!)
harmonikák

2-100 forint
12
forinttól
35-300 forint
30-60 forint
3, 4, 5, 6, 8,
10-80 forintig

Nem vitás, hogy a magyarországi tanítóképzőkben, gimnáziumokban és
zeneiskolákban fejlődésnek indult zeneoktatás többek között a jó hangszerel
látásnak köszönhette fellendülését.
„Ne vegyen senki hegedűt”, kezdődik az egyik 1904-beli reklám, majd így
folytatódik: „míg Reményi Mihály műhangszerész legújabb képes árjegyzékét át
nem olvasta.”
De hát nemcsak a fővárosban, közelebb is találtak jó hangszert a szabadkai
muzsikusok. Kudlik Ádám hangszerüzlete a postával szemben állt, özv.
Weinberger Lajosné zongoraraktára a Wesselényi utca 141. sz. alatt „új rend
szerű, kitűnő és díszes” zongorákat kínált eladásra vagy bérbe adásra. Ezenkívül
régi zongorák becserélésével is foglalkoztak. 1913 januárjában a főutcán, a
Vojnics-palota első emeletén pedig Raab Károly nyitotta meg zongoraraktárát.
Ahol ennyi a zongora, ott a zongorahangoló sem hiányozhat! Ilyen mester
volt Francsek József, aki 1909 őszén kínálta fel szolgálatait a város és a környék
zongoratulajdonosainak.
Szinte minden hangversenyre belépőjegyet Heumann Mór könyvkereskedésében lehetett kapni. Csoda-e, hogy ugyanitt, a könyvek mellett, szép
számú kottát is kínáltak eladásra? A legújabb operetteket is meg lehetett kapni:
pl. a Víg özvegy két füzetben 6 koronába került. De a konkurencia sem hiányzott:
Lipsitz és Társa zenemű-, könyv- és papírkereskedése a gimnáziummal szemben
„bármely hangjegyet a legelőnyösebben” szállított. Jelentős antikváriumi rész
leggel is rendelkeztek.
A mi szemszögünkből nézve a kották közül azok a kiadványok a legjelen
tősebbek, amelyek szabadkai komponisták keze alól kerültek ki. A korábbi
fejezetek kiegészítése végett két szerző nevét ismét meg kell említeni. Ők nagy
igyekezettel fáradoztak azon, hogy beírják nevüket az európai zenetörténetbe.
Kettejük közül a kevésbé sikeres György (Garai) Geiger Mór volt, aki 1911-ben
a koronázás alkalmából nem restellt az angol király tiszteletére indulót kom
ponálni. Őfelsége méltóztatott az indulót elfogadni.
Lányi Emő nem koronás főknek komponált, de mert tehetséges volt és tekin
télyt szerzett magának, szinte valamennyi müvét kinyomtatták. A több mint két
száz szerzeményt felölelő opusa legújabb darabjainak megjelenéséről olykor a
napilapok is beszámoltak. 1909. február 21-én a Bácsmegyei Napló három
ftlzetnyi dal egyszerre való kiadását harangozza be, mely művek Kosztolányi,
Szepessy László és Sassy Csaba verseire íródtak. Március 2-án a Bácskai Napló
tájékoztatja olvasóit három Kosztolányi-vers megzenésített változatának megje
lenéséről - ezek egyike az Üllői úti fák. Az ezzel egyidejűleg napvilágot látott 53

magyar dal és népdal, ugyancsak énekhangra és zongorára komponálva,, zsebki
adásban, kötve, 2 koronáért került forgalomba.
Érdekes dolog történt éppen ebben az évben.
Egy svéd énekesnő, a korábban már említett Valborg Svardström pályázatot
hirdetett magyar szövegű müdalok komponálására. Tizenkét müvet kívánt
díjazni, majd repertoárjára tűzni. A pályaművek elbírálásával megbízott zsűri
elnöke Mihalovich Ödön volt, a többi tag pedig: Hubay Jenő, Herzfeld Viktor, dr.
Diósy Béla és Kern Aurél. A pályázat szeptember 20-án zárult. Lányi Emő a
Sugártánc c. dallal 200, egy másik dalával pedig 100 koronát nyert.
Vidéki zeneszerző számára az igazi elismerést mindig is a fővárosi lapok
valamelyikében megjelenő kedvező kritika jelentette. Lányi ebben sem szenvedett
hiányt. A 225. opusa megjelenése kapcsán például, 1914 februárjában többek
között a következőket írta a Pesti Napló: „Csupa poézis, csupa illatos, vidéki le
vegőn nőtt virág az a tíz néprománc, mellyel Lányi Emő legutóbb meglepte a finom
magyar muzsika barátait (...) A régi kedves nótás idők jutnak az ember eszébe.
Azok az idők, mikor egy-egy magyar nótától megbolondult az egész ország és sírva
vigadt mindenki azon a dalon, hogy Ne sírj, Kossuth Lajos... Vajon tudják-e még
az emberek, hogy azt a nótát is, mint ahogy egy egész sereg országszerte ismert és
szeretett magyar nótát ugyanaz a Lányi Emő írta, akinek finom lírája révén most
megint egy pár gyöngyszemhez jutott a magyar dalköltészet.”
A század eleji Szabadka jó néhány értékes embert adott az országnak,
közülük is az egyik legeredetibb tehetség Csáth Géza volt, aki muzsikusnak, még
pontosabban zenekritikusnak és zeneesztétának sem volt utolsó. Jól hegedült és
zongorázott, mégis az orvosi pályát választotta. Országos hírnévre azonban a
tolla által tett szert. Egészen fiatalon már több fővárosi lapnak dolgozott és alig
volt 25 éves, amikor a Színházi Hét a következő méltatást közölte róla: „A
zenekritikusok testületének legelső emberei közül való Csáth Géza ( ...) Aki
gyönyörűen megírt és analizálásában frappánsul érdekes dolgot akar olvasni, ke
resse ki azt a pompás esszét, amelyet Csáth Géza a Nyugat valamely régebbi
számában Pucciniről írt. Ez igaz, ez Zenekritika.” (Részlet a Bácskai Hírlap által
1912. IV. 4-én átvett cikkből.)
Az ígéretes talentum alig néhány év leforgása alatt az enyészeté lett, mint
ahogy Szabadka szépen ívelő zenei élete is mind mélyebbre süllyedt a háború
elhatalmasodásával. Érdekes módon a színházba nem köszöntött be a pangás,
Thalia nem némult el, pedig a fegyverek ugyancsak dübörögtek.
A régi szép békeidők véget értek, a háború évei következtek, azé a háborúé,
amely az*emberiség története során első ízben lángba borította az egész földtekét.

HÁBORÚS ÉVEK
(1914-1918)

1914A15
Kitört a háború. Hogy Magyarország is belekeveredett az ész nélküli
csatározásba, arról az is tudomást vehetett, áld az újságok helyett csak a szabad
kai színház plakátjait böngészte. Csupa félreérthetetlen színdarabcímmel
találkozhattak Thália imádói: Ferenc Jó zsef a zt izente, A szökött katona. Akik
itthon maradtak, A gránicon, Nincs még veszve Lengyelország, Nagy dolog a
háború. Jönnek a németek. Katonadolog, A vörös ördögök... És ez még csak a
szezon első három hónapjának a termése! A műsorpolitika inkább katonai, mint
művészi célokat szolgált, éppen ezért elengedhetetlen szükség volt a színtársulat
ra, amely lankadatlanul végezte feladatát az első világháború egész ideje alatt. A
zenekari hangversenyek teljesen megszűntek, a kórusok tevékenységéről sem
írtak az újságok, a zeneiskolát kivéve minden tanintézetben szinte teljesen
megállt a zenei élet. Kivált a háború utolsó éveiben, amikor már mind világo
sabban kirajzolódott az emberek előtt a tragikus vég, a lakosság szélesebb
rétegeinek végképp elment a kedve a mulatozástól.
Már 1914. augusztus 23-án sor került az első olyan jótékony célú hang
versenyre, amelynek bevételét —296 korona 53 fillért - a katonák itthon maradt
családtagjait segélyező alapba gyűjtötték. A Szent Teréz-templomban megtartott
konceerten Lányi Emő Bach E-dúr /ligáját orgonába, Hermann József Schumann
Adagióját hegedülte - Lányi oigonakíséretével
valamint fellépett néhány
énekes: B. Nagy Ida, Milassin Mariska, Romanov Mariska és Heumann Rózsi.
A sajtó a legtöbb teret a színháznak szentelte, kezdjük hát mi is a sort a
teátristákkal!
A szezon korán, már október 1-jén beindult, m éghozzá egy daljátékkal,
amelynek a szerzők - Pásztor Áipád és Vincze Zsigmond - a Ferenc J ó zsef azt
izente címet adták. A darab tartalmára kár lenne pazarolni a papirost, legfeljebb
a zenéjével kapcsolatban énlemes feljegyezni, hogy a dalokat jobbára Szathmáry
Endre karmester hangszerelte és tanította be - Hajsinek mestert ugyanis az elsők
között bevonultatták - , az utolsó képben pedig Lányi zenéjével felcsendült Gyóni
Géza verse, a D al a gránicon, melyet Szarvassy Jenő adott elő.
A háborús tárgyú zenés darabok lapos cselekményük és toldott-foldott
zenéjük miatt nem váltak Cri)k életűvé, éppen ezért nem is foglalkozom velük,
akárcsak a népszínművekkel sem, amelyek közül csak elvétve került színre
néhány. A gazdag repertoáron szereplő operetteket és daljátékokat azonban nem
hagyhatjuk említés nélkUL
Sok dicséretben részesük a Cigánybáró október 9-i előadása, amelyet ismét
Hajsinek Rezső, az északi frontról szabadságolt karmester dirigált. A címszerepben
Torma Zsiga mutatkozott be, egy jó megjelenésű tenorista, aki énekesként is,
színészként is derekasan megállta a helyét. Kellen Rózsi kitűnően alakította Saffit,
Albert Erzsi pedig Cipra szerepében kapott sok tapsot. Müller Katica ebben a
darabban lépett színpadra előszűr.

Szirmai Albert vígoperettjét ettől a szezontól kezdve nem Fiam, fiad, fia,
hanem a jobb hangzásúnak vélt Eziist pille címen játszották - jó néhányszor.
Nagyon kedvező kritikát kapott az október 15-én bemutatott Kálmán-operett:
A kiskirály. Az „óriási publikum” lelkesen köszöntötte a címszerepet alakító
Albert Bőskét, az újra közönség elé lépő régi kedvencet, Borbély Lilit, aki Zozót
személyesítette meg, és a harmadik primadonnát, Kellen Rózsit. A kiállítás, a
rendezés, a kórus, valamint a zenekar egyaránt kitűnő osztályzatot kapott.
Szirmai Albertnek az előző évben oly nagy sikert aratott Mozikirálya tovább
ra is műsoron maradt s Hervé Lilije is éveken át kedvenc operettje volt mind a
közönségnek, mind pedig az énekeseknek. Az utóbbi darabot érdekes szereposztással mutatták be október 20-án: a kislány szerepét az első és az utolsó
felvonásban Borbély Lili játszotta, Albert Erzsi pedig az asszonyt és a nagy
mamát alakította a második, illetve a harmadik felvonásban.
1914 őszén fölújították a János vitézt, méghozzá ugyanazzal az Albert
Erzsivel a címszerepben, aki a Király Színházban első díjat nyert a János vitéz
versenyen s azzal a Borbély Lilivel, aki ugyanabban a színházban több mint
százszor alakította Iluskát, s azzal a Torma Zsigával, aki több mint félszázszor
volt Bagó trombitás - ugyanott. No, de lássuk e nevezetes október 23-i előadás
színlapját:
Bakonyi Károly-Heltai Jenő-Kaesóh Pongrác
JÁNOS VITÉZ
daljáték 3 felvonásban
Kukorica Jancsi - Albert Eizsi
Iluska - Borbély Lili
A gonosz mostoha - Nádasyné
Strázsamester - Sugár Gyula
Bagó, trombitás - Torma Zsiga
Falu csősze - Heltai Hugó
Első gazda - Rónai Imre
Második gazda - Derengbi István
A francia király - Ujj Kálmán
A francia királykisasszony - Kellen Rózsi
Bartoló, udvari tudós - Komlós Vilmos
Udvari dáma - Kálmán Margit
I. tábornok - Jászkürthy Ferenc
I. kamarás - Dormann Andor
II. kamarás - Orovetz Ferenc
Egy huszár - Garay Béla
Egy leány - Miiller Kató

A zsúfolt ház lelkesen tapsolt, a kritikus pedig elragadtatással írt a színészek
teljesítményéről, de még a kórust is megdicsérte, sőt a zenekart is, amely aznap
szerinte különösen szépen játszott.
Jacobi Viktor háromfelvonásos operettje, a Szibill, a következő szereposztással
ment:
Konstantin, nagyherceg - Sugár Gyula
Anna Pavtovna - Pintér Irma
A kormányzó - Rónai Imre
Udvari futár - Garay Béla
1. hadsegéd - Szarvassy
2. hadsegéd - Jászkürthy
Pentov, testőrtiszt - Thorma Zsiga
Bolcskov - Derenghy István
Egy hölgy - Beck Rózsi
A jótékony nőegylet elnöke - Lendvay Margit
Öregasszony - Markovicsné E.
Szibill, énekesnő - Albert Erzsi
Sarah, zongoraművésznő - Borbély Lili
Az előadás, október 29-én, a gyakori ismétlések miatt, este 8-tól 11 óráig tartott.
A színielőadásokban szédítően gazdag hónap utolsó napján Zerkovitz Béla
daljátékát, a Nagy dolog a háborút mutatták be, amiről azért érdemes megem
lékezni, mert a hozzá játszott nyitányt Lányi Ernő komponálta.
De az sem volt csekélység, amit a szabadkai színházban november első
három hetében adtak. íme:
1914. XI. 1. - du. Mozikirály, Szirmai Albert operettje
este: Nagy dolog a háború, Zerkovitz daljátéka
2. - Nagy dolog a "háború
3 . - A z aranyember, színmű
4. - Nebántsvirág, Hervé operettje
5. - Nebántsvirág
6. - Szibill, Jacobi operettje
7. - du.: János vitéz, Kacsoh Pongrác daljátéka
este: Jönnek a németek, énekes vígjáték, bemutató
8. - Kiskirály, Kálmán Imre operettje
este: Jönnek a németek, Eysler zenéjével
9. - Jönnek a németek
10. - Cigányprímás, Kálmán Imre operettje, felújítás
11. - Cigányprímás
12. - A doktor úr, vígjáték
13. - Nemtudomka, Huszka Jenő operettje, bemutató
14. - Nemtudomka
15. - du.: Szibill
este: Nemtudomka

16. 17. 18. 19. 21. 22. -

Katonadolog, Zerkovitz vígoperettje, bemutató
Tímár Lili, színmű
Gépírókisasszony, vígjáték
Nemtudomka
Böském, Gajáry operettje, bemutató
Jönnek a németek

... és így tovább, és így tovább. De hát melyik vidéki színháznak volt még
olyan kiváló három primadonnája, mint a szabadkainak ebben a szezonban?
A felújított Cigányprímásban az egyik este Borbély Lili, a másikon Albert
Erzsi játszotta Sárit.
A Nemtudomka bemutatójáról ilyeneket írt a Bácskai Hírlap: „Egy fiatal,
ártatlan lelkű virágárus leányka a pesti jasszvilág miliőjében (...) a múlt szezon
egyik legsikerültebb darabja (...) A címszerepben ( ...) Kellen Rózsi adta a sze
zonban eddig legjelentősebb sikerét (...) Graciózus és elegáns volt Borbély Lili
is táncaival, különösen a második felvonásbelivel, melyet Komlóssal táncolt,
frenetikus sikert aratott (...)” Az előadást Nádasy igazgató rendezte.
Semmivel sem kapott kevesebb tapsot a Böském c. operett, amelyet az akko
riban igen felkapott Gajáry zenéjével mutattak be - zsúfolt ház előtt.
A Luxemburg grófját november 26-án újították fel, mégpedig bécsi és
budapesti mintára női főszereplővel, aki ugyan ki lehetett volna más, mint Albert
Erzsi, akinél különb Luxemburg grófja az egész kontinensen nem akad - lega
lábbis a Bácskai Hírlap szerint.
Két nappal később ismét Gajáry zenéjében gyönyörködhettek a szabadkai
színház nézői: A vörös ördögök c. operettet mutatták be, amely a magyar
huszárok hőstetteiről szól és szerepel benne Ferenc József, Vilmos császár, a
néhai trónörököspár, sőt Napóleon is.
December első hetében Újvidéken vendégszerepeit a színtársulat. A
Dungyerszki Színház dugig megtelt terme a János vitéz, a Szibill és más darabok
zenéjétől s a hosszú tapsviharoktól volt hangos. Majd újabb bemutatók
következtek: Kis hercegnő, Napsugár kisasszony, s az időtállóbbak közül a
Koldusdiák, amely december 12-én került színre először, mégpedig a következő
szereposztással:
Szimen - Torma Zsiga, Laura - Albert Erzsi, Ollendorf - Nádasy,
Broniszlava - Borbély Lili, a grófné - Nádasyné, Jan Janiczky - Szarvasy.
1915.
január 15-én tartották meg a Lengyel vérnek, Nedbál híres operettjének
a premierjét, amit számos jó hangulatban lefolyt színházi est követett. Az
emberek igyekeztek egy-két órára teljesen megfeledkezni a háborúról s annak
összes velejárójáról. Val&mi gonosz tündér azonban ettől a kis örömtől is meg
fosztotta a szabadkaiakat. Március 11-én, egy havas reggelen, félrevert harangok
zajára ébredt a város: a színház épülete kigyulladt és a lángokat csak akkor sikerült
megfékezni, amikor már késő volt. A színészek munka nélkül maradtak, Szabadka
pedig színház nélkül. A vörös kakas egyszerre véget vetett a színházi évadnak.
* * *

A hangversenyidény első jelentősebb rendezvényét a zeneiskola nagyter
mében tartották meg 1914 novemberében. Lányi Emő fellépő diákjai közül
kiemelkedtek: Nagy Ella, Kohn Margit és Szilárdka, Reiter Ilonka és Rádics
Deszánka.
Rados Dezső hegedűsei közül pedig említést érdemel Singer Imre, Ince
Ferenc és a 7 éves kis csodagyerek, Nagy Jancsi. A 103 koronás tiszta bevétel a
katonák karácsonyfája alá került.
December 2-án, délután 6-kor a színházban került sor egy hangversenyre,
melynek jövedelmét a sebesült katonák megsegítésére fordították. A műsorban
fellépett - hosszú idő után először - Gábos Nelly és két tanítványa: Reiter Ilonka és
Czittler Vilma. Az előbbi a Hamletbő\, az utóbbi pedig a Fekete dominóból énekelt
egy-egy áriát. Az ezred lánya c. Donizetti-operából Gábos Nelly, Reitter Ilonka és
Bódics Mátyás banktisztviselő együtt adtak elő egy jelenetet. Rajtuk kívül a prog
ramban szerepelt még a Lányi Emő, Maczák Manó és Rados Dezső alkotta hang
szeres trió harmónium, zongora és hegedű összeállításban, valamint néhány táncos.
Az est zárószáma egy ún. apoteózis volt, amelyet Nádasy igazgató állított be.
Nemcsak az énekszámokat, hanem a csoporttáncokat is Farkasné Gábos Nelly
készítette elő. Az „előkelő” közönség színültig megtöltötte a színháztermet.
December 20-án ismét a zeneiskola nagytermében adhattak egymásnak ran
devút a komolyzene kedvelői. A műsorkínálat igen választékos volt:
Handel: G-moll zongoraverseny
Mozart: Esz-dúr zongoratrió
Ária Verdi Aidájából és dalok Griegtől és Kjerulftól
Beethoven: F-dúr hegedűrománc
Ries: Perpetuum mobile hegedűre és zongorára
Mozart: D-dúr szonáta két zongorára
Haydn: Variációk a Császár-himnuszra, vonósnégyes
A hangversenyen fellépett: B. Nagy Ida (ének), Radóné Elvira, Lányi Emő,
Maczák Manó (zongora), Rados Dezső (hegedű), Hermann József (hegedű és viola),
Bermel (viola) és Kuden (cselló). A belépőjegyek 3 és 2 koronába kerültek, az
állóhelyért 1 koronát kellett fizetni. A tiszta bevételt a Vöröskeresztnek utalták át.
1915.
május 1-jén a Pest Szálló nagytermében a vasúti tisztviselők rendeztek
jótékony célú hangversenyt a vak katonák javára. Farkasné betanításában egy
tucatnyi fiatal egy balettjelenetet mutatott be Delibes zenéjére Franki Ottó
főmérnök zongorajátéka kíséretében. Ezután Csiby Margit zongorázott, Chopin
Fantaisie Impromptu)ét adta elő. Milassin Mária néhány dalt énekelt, köztük
Lányi legújabb szerzeményeit, hosszan zúgó tapsok kíséretében. Egy-két
szavalat és felolvasás után Rados Dezső következett, aki Schubert Ave Máriáját,
Dvofák Humoreszkjét és Brahms egyik magyar táncát hegedülte el. A közönség
szűnni nem akaró tapssal jutalmazta. Az est zárószáma az Aida teljes II.
felvonása volt, amit Reitter Ilonka és Manojlovits Dusánné adott elő egy női kar
közreműködésével. A nagy érdeklődésre való tekintettel a koncertet másnap, mi

több, harmadnap is meg kellett ismételni! A harmadik előadást mintegy ezer
gyermek hallgatta végig.
Május 8-án a zeneiskolások tartottak hangversenyt a megvakult katonák
javára. A fellépő zongoristák közül érdemes kiemelni a következőket: Zorkóczy
Aranka, Vojnics István, Mayerhoff Aranka, Töttösy Mariska, Gescheit Margit,
Radics Deszánka, Hay Ella, Zatskó Béla és Vig Károly, a hegedűsök közül pedig:
Herczl Emma, Farkas László és Nagy János. Az énekesek közül kiváltak: Böhm
Mariska és Czittler Vilma.
A Bácskai Hírlap nem mulasztotta el, hogy beszámoljon a szabadkai
születésű Budanovits Mária első operaházi fellépéséről Budapesten az Álarcos
bálban május 9-én, amely szép sikerrel zajlott le. És még hány feledhetetlen
alakítás követte?!
A háború mindjobban elhatalmasodott. A lakosságra napról napra egyre
nagyobb terhek nehezedtek, egyre nőtt az elesett katonák, a sebesültek, a hadifog
lyok száma. A przemišli tragédia egyik
túlélője, a hegedűs Pátkai Sándor egy
oroszországi fogolytáborból küldött
levelét a Bácskai Hírlap teljes egé
szében közölte.
A jelentősebb harci diadalokat például Belgrád bevételét - az egész
ország hangosan megünnepelte. 1915
júniusában Lemberg visszafoglalásá
nak örömére, a többi magyarországi
városhoz hasonlóan, fellobogózták
Szabadkát, egyszerre megszólaltattak
minden harangot, harsogott a kato
nazene s a gázlámpák meg a villamos
ívlámpák fényénél csendesen hömpölygött a „boldog” nép. A városi
székház ablakaiban több száz apró
mécses csillogott, a színháztéren pedig
felhangzott a Himnusz, majd a Wacht
am Rhein. Hogy ezalatt hányán zokog
tak, nemcsak itt, hanem immár az egész világon, arról mélyen hallgatnak a napi
lapok.
Június 20-án a Szent Teréz-templomban Ferenc Ferdinándra emlékeztek. A
gyászmisén a Credo után Süveges Aranka elénekelte Lányi egyik legújabb
szerzeményét.
Július 3-án a Zsidó Szent Egylet dísztermében került sor egy nem mindennapi
rendezvényre: Scholm Dávid, Rosenzweig Leó és Schwalb Mór, volt galíciai
főkántorok, régi liturgikus énekeket adtak elő.

A Lifka-moziban ekkortájt vetítették, naponta kétszer, A hugenották c. filmet.
Meyerbeer operájának zenéje olyan jól simult a vásznon látottakhoz, hogy a
nézők szinte az Operaházban érezhették magukat. A zenekart Hermann tanár úr
vezényelte. A közönség csak úgy özönlött a moziba.
1915 nyarán Palicson több fürdővendég tartózkodott, mint békeidőben bár
mikor. A szállodák az utolsó ágyig megteltek s a villamos nem győzte szállítani
a sok utast reggeltől késő estig. A fürdőigazgatóság mindent elkövetett, hogy
kielégítse a vendégek igényeit. Minden szerdán tombolát, szombatonként pedig
hangversenyt szerveztek, aminek jövedelmét fele-fele arányban a harctéren elesett
katonák árváinak és a helyben elfekvő sebesültek megsegélyezésére fordították.
Július 19-én zsúfolásig megtelt a Vigadó nagyterme, s az előadóművészek:
Rados Dezső (hegedű), Lányi Emő (zongora), Gescheit Irma (zongora), Milassin
Lenke (szavaló), Csiby Margit (zongora) és Czajlik Piroska (szavaló) nem okoz
tak csalódást a megjelenteknek.
Egy héttel később Bán János (zongora), Reitter Ilonka (ének), Dembitz Vilma
(szavaló) és Singer Imre (hegedű) nevével csalogatták a komolyzene híveit.
Az elkövetkező szombaton két énekes: a szabadkaiak előtt jól ismert Süveges
Aranka és Tóth József, a Király Színház tenoristája biztosította a telt házat.
Időközben műsorváltozásra került sor, igy most sok-sok év után szinte lehetetlen
kideríteni, hogy ki és pontosan mit is adott elő azon az estén.
Augusztus 7-én többek között Braun Regina, Szendy Árpád zongorista
növendéke és a csodahegedüs Nagy Jancsi lépett közönség elé.
A következő hét végén igen bőséges volt a kínálat: a 12 éves Kondor Ibolyka
énekelt, Reitter Ilonka és Csiby Margit négykezest zongorázott, Scossa Leona
verset szavalt, ifj. Sántha György zongorázott is meg énekelt is, Tóth József
önkéntes ugyancsak énekelt s emellett egy tárogatószám is elhangzott, meg még
egy vonósnégyes együttes is játszott. Este 11-kor külön villamosjárat várta a ha
zautazó közönséget.
Egy szerdai napon, augusztus 18-án, Tamay Alajos zongoraművész lepte meg
egy koncerttel a Palicson nyaralókat, de sajnos az est műsorát senki sem jegyezte
fel az utókor számára. Három nappal később György Mór két hegedű
szerzeménye, a Keleti hangok és a Merengés hangzott el Szedlacsek Lajos és a
szerző tolmácsolásában.
Augusztus utolsó szombatján Milassin Mariska énekelt, Rados Dezső
hegedült (Vieuxtemps Polonaise-ét játszotta) és a Lányi-Rados-Hermann
összeállítású trió muzsikált.
Szeptember 4-én, a nyári szezon záró hangversenyén a szavalók mellett fel
léptek: Reitter Ilonka és Máthé Sándor énekes, Binder Ödön csellista, Spányi
Böske zongorista és Kramer Imre hegedűs. A szombat esti rendezvényekre viszszatekintve a B ácskai Hírlap megállapította: „A hangversenyek mindig
szórakoztatóak voltak, sőt nemegyszer művészi nívón állottak”.

Ezen a nyáron Szabadkán a városban is történt ez-az, ami a zenekedvelő
közönség igényeit volt hivatott kielégíteni: az Elit mozgóban a filmvetítések
szünetében Sugár Gyula énekelt, a Lifka-moziban pedig a Sárga csikó vetítése
közben Hajsinek Rezső a népszínmű eredeti zenéjét zongorázta. A harci diadalok
hírére mindig ünneplőbe öltözött a város és versenybe szállt egymással a két
katonazenekar: a 6. honvéd- és a 86. gyalogezredé. Természetesen a király születés
napjáról sem feledkeztek meg. „Fényesen, nagyon fényesen állunk minden vo
nalon. . -nyilatkozta Tisza István gróf, miközben a frontokon patakokban folyt a vér.
A város megromlott anyagi helyzete ellenére intenzíven folytak az
előkészületek a színház épületének helyreállítására. Egyetlen szezonnak sem
szabad kimaradnia, s az is megengedhetetlen, hogy a közönség ízlését holmi
„harmadrangú zengerájok” elrontsák! Az ország 32 színháza közül egynek sincs
kettőnél több kijárata, a szabadkainak három lesz! - hangoztatták. A nagyterem
átalakításának tervei már elkészültek, Pásztor János munkáját a Tanács még
július végén elfogadta és a költségek fedezésére 3000 koronát hagyott jóvá. A
kultuszminiszter 5000 koronával járult hozzá a kiadások fedezéséhez. A Pest
Szálló bérlője havi ezer koronáért hajlandó volt átengedni a nagytermet, amelyet
október végére terveztek alaposan átalakítani. Úgy gondolták, hogy „egy-két esz
tendeig jó lesz ez a kis színház, mert - természetesen - a háború dicsőséges befe
jezése után az új, nagy állandó színház felépítésére kerül a sor.” Ebbe mások is
beleszóltak és - nem így történt.
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Ősztől a hangversenyélet főszereplője a 86. gyalogezred zenekara volt.
Fellépéseinek színhelye a kávéházak és a szállodák. A zenekarban kiváló
muzsikusok ültek, köztük Hermann és Bermel őrmesterek, a Szabadkai
Filharmónia elsőhegedüsei. A jótékony célú hangversenyek iránt óriási volt az
érdeklődés, a bevétel nem ritkán az ötszáz koronát is meghaladta.
Szeptember 28-án délután fél hatkor a városi székház dísztermében egy
komolyzenei csemegére gyűltek össze a műfaj ínyencei: Hubay Európa-hírü
növendéke, az újságok szerint tizenöt, valójában 17 éves Kerékjártó Gyula
(Duci) művészetét megcsodálni. Műsorán a következő számok szerepeltek:
1. Tartini: Ördögtrilla-szonáta
2. Goldmark: Air
Mozart: Menüett
Sarasate: Andalúziái románc
Ries: Perpetuum mobile
3. Bach: Chaconne
4. Sarasate: Cigánymelódiák
A „gyermek toalettben” játszó ifjú
hegedűs Mozart és Sarasate műveinek
tolmácsolásával talált legnagyobb
megértésre. A Bácskai Hírlap szerint
Tartini szonátáját adta elő
a
legtökéletesebben és Bach művét a
legkevésbé stílusosan. A siker ter
mészetesen nem maradt el, amihez
nagyban hozzájárult Lányi Ernő, a
kitűnő zongorakísérő. Ez volt a szezon
első hangversenye, s a Szabad LyceumEgyesület szervezte.
Egy hónappal később, október 24én, ismét komolyzene szólt a
Városháza épületében. A német
császári konzul, gróf Fürstenberg véd
nöksége alatt megtartott hangverseny
szólistái egy gordonkás, bizonyos
Kerékjártó Gyula
Porges Mór, egy énekes, Sembrényi
Artúr és egy zongorista, Kende Hilda volt. A kíséretet Krausz Mihály és Kende
Hilda látta el. Az impozáns műsoron sok mű szerepelt: a csellista Kaufmann,
Popper, Bach, Krausz és saját szerzeményét játszotta, az énekes Gomez, Mozart,
Schubert, Brahms, Verdi és Krausz dalaiból és áriáiból mutatott be jó néhányat;

a zongorista pedig Beethoven cisz-moll, ún. Holdfény-szonátáját szólaltatta meg.
A tudósító megítélése szerint a művészek kiváló teljesítményt nyújtottak a kisszámú közönségnek. Vajon miért nem jelentek meg többen a jó előre beha
rangozott rendezvényen? Annak több oka is lehet: a négyszeresre emelt jegyárak,
az esetleg nem eléggé vonzó nevek, a német hadsegélyező alap, amelynek javára
fordították a bevételt... Mindennek ellenére a koncert 602 koronát
jövedelmezett.
Annál nagyobb volt a tolakodás a Lifka-mozi jegypénztáránál, ahol október
30-án bemutatták a Szentivánéji álom c. filmet Mendelssohn zenéjével. A napi
négy előadás kevésnek bizonyult ahhoz, hogy mindenki megcsodálhassa ezt a
látványos produkciót.
A szabad líceum mind aktívabban működött: erre a szezonra az egyéb ren
dezvények mellé három hangversenyt is terveztek, melyek közül az elsőre
november 4-én került sor. A városháza díszterme és előcsarnoka zsúfolásig
megtelt a hallgatókkal, akik Regényi Károly hegedűjátékában, Radóné Müller
Elvira zongoraművészetében és Schack Malvin énekhangjában kívántak
gyönyörködni. Lányi Emő bevezetőjében a magyar műdal történetét vázolta rö
viden, majd Mozart G-dúr hegedűszonátája következett. A műsor magvát két
csokor műdal alkotta: Aggházy, Kuruc, Lányi, Tarnay és Dienzl kompozíciói,
melyek közül nem egyet meg kellett ismételni. Sok tapsban részesült a
Radóné-Lányi zongorakettős is, akik Volkmann Visegrád c. müvéből adtak elő
részleteket, ráadásként pedig Chován Magyar táncait szólaltatták meg. Schack
Malvin alkotóként is bemutatkozott: a Czqstochowai legenda c. melodrámához ő
szolgáltatta a zenét.
Időközben elkészült az ideiglenesnek szánt színházterem, amelynek ünnepi
megnyitását november 18-ára tűzték ki. (Decemberben már az új.színház tervraj
za is készen állt!) A Pest Szálló nagytermében kék-fehér aranyozott páholyok
fogadták a színház rajongóit. A Lányi vezette városi zenekar ünnepi nyitánya
után Szendrey Mihály, az aradi Nemzeti Színház igazgatója köszöntötte az
egybe-gyűlteket, majd Almássy Endre, a szegedi Városi Színház igazgatója
elszavalt három Gyóni-verset: Ének a gránicon\ Ne szomorkodj, Bálint; Csak egy
éjszakára. A Halasról érkezett színtársulat ezután bemutatta Rényi Aladár
Tiszavirág c. operettjét. Ezt a darabot másnap ismét előadták.
A húsz előadásra szóló bérletjegyek ára az 1915/16-os szezonban a
következőképp alakult:
páholy
támlásszék
zártszék
magas földszint, első sor a többi sor
erkély
karzati állóhely
-

184
50
36
30
24
20

korona (napi helyár: 12,20)
K
(3,-)
K
(2,40)
K
(2,-)
K
(1,60)
K
(1,30)
(0,42)

A teremben mintegy négyszáz nézőnek tudtak helyet biztosítani. A rendőrség,
biztonsági okokra hivatkozva, megtiltotta a karzat használatát s így a közönség
legszegényebb rétege elesett a színház nyújtotta örömöktől. Ennek orvoslására
bevezették, hogy havonta egyszer olcsóbb előadásokat tartanak.
November 20-án a Nebántsvirágban bemutatkozott a szabadkaiaknak Radó
Nelly az új szubrett, és osztatlan sikert aratott. Sajnos, a bűbájos színésznő már
az év végén eltávozott Szabadkáról.
November 24-én Goldfaden daljátéka, a Sulamith, Kisházy Sárinak adott
lehetőséget a bemutatkozásra. Tetszetős külső, pompás énekhang, megnyerő
játékmodor voltak az erényei, ami többször megismétlődő nyíltszíni tapsot ered
ményezett. A Remete Géza rendezte előadás gördülékenyen folyt le, amihez a
többi színész: Torma, Révész Ilonka, Komlós, Rónai, Sugár és maga a rendező
egyenlő mértékben járult hozzá. A zenekar derekasan kitett magáért Hajsinek
mester irányítása alatt.
Kálmán Imre legújabb operettje, a Zsuzsi kisasszony, november 26-án került
színre, ezt követte A két jómadár december elsején. Friedmann és Winterfeld
közös alkotása nem csoda, hogy azóta teljesen feledésbe merült, mert már a
kortárs kritikus is igen lesújtó véleménnyel volt róla: „A víg operett megjelölést
bitorolja a három felvonást kitöltő sok ízléstelenség, s operettmuzsikát hiába várt
a közönség. Kapott e helyett brettli betétdalféléket, hastáncot és sok egyebet, ami
ma már harmadrangú kabarék műsorát adhatja csak.” - írta a bemutató utáni
napon „dr. v. i.” a Bácskai Hírlapban.
December 3-án Oscar Straus muzsikájában gyönyörködhetett a zsúfolásig
megtelt terem közönsége: Radó Nelly, „A piros ruhás hölgy”, „zajos tapsokat”
aratott, de a többiek is helytálltak, még a zenekar is kitűnőre vizsgázott.
A Cigánybáró ebből a szezonból sem maradhatott ki: először december 6-án
játszották. Saffit Kisházy Sári alakította, aki „nemcsak a megjátszás művészi
erejű becsével, hanem az énektudás kiválóságával is elsőrangú volt.” Barinkay
szerepében Torma remekelt. Ezúttal a kórus részesült a kritikus külön di
cséretében, a közönség pedig az Áldori nővérek toborzóját jutalmazta legtöbb
tapssal: meg is kellett a táncot ismételniük.
A Buda gyöngye c. Ascher Leo-operett Bécsben már 500 előadást ért meg,
amikor Szabadkán is bemutatták, az eredeti címen: Őfensége táncol (Hoheit tanzt
Walzer). Ez is még decemberben történt. Mária főhercegnő szerepét Kisházy Sári
énekelte. A Bácskai Hírlap szerint „minden dala, énekszáma finoman interpretált
volt s különösen zajos tapsot kapott a pacsirta daláért. Helyre való temperamen
tumos Gizi volt Révész Ilonka, sokat kacagtak Nádasyné kitűnő Kalesch
grófnőjének. Sátor Gyuri zenetanító szerepében élvezetes, pompás alakítást nyúj
tott Sugár, szépen énekelt Torma. Dini pincér szerepében ügyesen mozgott s
kellemesen énekelt Zárai Gizi.”
December 13-án a felújított Kiskirály c. operettet vitték színre, amelyhez
Kálmán Imre komponálta a zenét. A címszerepet Sugár alakította, „elegánsan” és
szépen énekelt, Montarini szerepében pedig Kisházy Sári tündökölt, amihez „disz-

tingvált” öltözéke is nagyban hozzájárult. Másnap a reprízen valamilyen okból
kevesen jelentek meg. Karácsony napján is ezt az operettet tűzték műsorra.
Az év utolsó napjaiban egy új név bukkant fel a színház plakátjain. Pintér
Irmáé, aki temesvári és pozsonyi sikerei után december 19-én Szabadkán a Zsuzsi
kisasszony címszerepében lépett közönség elé. „Kellemes beszédmodora, pajkos
temperamentuma, tisztán csengő hangja, kitűnő tánckészsége, igen csinos meg
jelenése meleg fogadtatást váltott ki.”
A Bácskai Hírlap december 16-án egy egész operettsorozat előkészítéséről
adott hírt, mert hogy „a dallamos órák poézise felfrissít, nemesebb hajlamainkat
táplálja, a kenyérért folytatott küzdelem fáradsága után üdülésre lelünk.”
Milöcker, Offenbach, Hervé, Roger, Planquette és Lesage valamennyi ekkor
színpadra vitt zenés darabjának még a puszta felsorolása is hosszú listát ered
ményezne.
December 26-án újra elővették a Katonadolog c. operettet, 28-án a Kávéházy
Kornél c. vígoperett, Guti és Bama Iz^ó közös műve került bemutatásra. A
Bácskai Hírlap kritikusának „az alacsonyrendű mulatóhelyek léhaságában evickélő” darab nem nyerte meg a tetszését.
A hagyományos szilveszteri kabaréban a társulatnak úgyszólván minden
tagja részt vett, a zenekar pedig az Orpheus nyitányon kívül eljátszotta a Wacht
am Rheint a Rákóczi- és a Prinz Eugen-indulót és a Šumi Marica c. népszerű bol
gár dalt. Nádasyné és Komlós a Lohengrin-paródiával hatalmas derültséget vál
tott ki a zsúfolt nézőtér előtt.
1916. január 2-án ismét egy új bemutatóval rukkolt elő a társulat, pontosab
ban szólva Szirmai Albert Ezüst pille c. énekes bohózatát újra Fiam, fiad, fia
címen adták elő. Nyolcadikán új betanulással a Lengyel vért játszották, de a
Mozitündér c. operett nevével is minduntalan találkozunk ebben az időben,
január 4-én és 5-én pedig az Orpheus a pokolban zenéje csalogatta a színházba
Offenbach muzsikájának kedvelőit.
Időközben egy-két népszínmű is felbukkant: Csókon szerzett vőlegény. Zsidó
honvéd, Náni, Tolonc... Természetesen prózai színdarabban sem volt hiány, de
azok számbeli kisebbségben voltak.
Február 10-én a szabadkaiak már hatodszor élvezhették Oskar Strauss zenéjét
a Legénybúcsú c. operettben, másnap pedig egy helybeli szerző művének ősbe
mutatójára került sor. „Egy emberöltőt kitevő, a művészet szent hevületében tel
jesített munkásság után, az élet ereszkedő alkonyán a melódiák színes, tarka
serege összefogott és bekocogott újra György Mór ablakán” és megszületett
A trónörökös c. dalmű. Az alkotó február 8-án a következőket nyilatkozta a
Bácskai Hírlap tudósítójának:
„Az Udvari kaland darabom 1903-ban aratott budapesti nagy sikere után ker
estem szöveget és több szakértő ajánlatára Fenyéry Mór a Bernburgi hős szöve
gét - mely a Népszínházban pályadíjat nyert - megvettem, azt a mai igényeknek
megfelelően átdolgoztam és megzenésítettem (...) A híres Gerolsteini nagy
hercegnőnek ellentétje. A darab már a Népszínházban el volt fogadva, de színre

nem kerülhetett, mert az akkori igazgató, Vidor Dezső öngyilkos lett ( ...) A zene
közvetlen simul a szöveghez, bővelkedik mulatságos kuplékkal. Ma kaphattam
volna fővárosi színházat is darabomnak, mert az operácskák ma igen gyéren
teremnek, de én azt akarom, hogy a darabom itt Szabadkán, szülővárosomban
kerüljön bemutatóra, mert úgysem írok életemben több daljátékot.”
A sajtóvisszhangból ítélve a fogadtatás nem volt túlságosan kedvező. A jobb
szándékú kortársak is inkább az igyekezetet dicsérték, mint a művet.
Februárban került sor a Cigányprímás felújítására is. A címszerepet Sugár
Gyulára bízták, a többi főbb szerepen pedig Révész Ilonka, Kisházy Sári és Torma
Zsiga osztozott meg. Kálmán Imre muzsikája ezúttal is sikert aratott!
Húszadikán ismét egy Kálmán-operett, a Zsuzsi kisasszony zenéje szórakoz
tatta a színház látogatóit, ezt követte a Leányvásár, majd a Császárné, a szezon
állítólag legsikeresebb operettje.
Márciusban többek között Oscar Straus Varázskeringőjét és a Papa kedvence
c. zenés vígjátékot adták. A hónap eseménye a „ragyogó szépségű és páratlan
tehetségű” Berky Lili vendégszereplése volt. A fővárosi Népopera első
szubrettprimadonnáját a tucatnyi filmben nyújtott alakításának jóvoltából már az
egész ország ismerte és kedvelte. Március 13-án ő játszotta a címszerepet Lehár
Éva c. operettjében, másnap a Kisasszony férje c. darabban Nellit, harmadnap
pedig a Toloncban Angyali Linkát alakította. (A kisasszony férjét Drégely Gábor
irta, aki e színdarabjával elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia jutalmát, a
szabadkai Vójnits család által alapított irodalmi díjat.) Berky Liliről a Bácskai
Hírlap recenzense azt is tudni véli, hogy szabadkai születésű, ami aligha lehet
igaz, mert a lexikonok Győrt jelölik meg szülőhelyéül; ám az nem kétséges, hogy
gyerekkorában már járt Szabadkán, mivel édesapja - Berky Ferenc - egy ideig
tagja volt a városban működő egyik társulatnak - úgy negyed évszázaddal koráb
ban. A művésznő természetesen osztatlan sikert aratott, a színházban minden este
minden jegy elkelt.
Március 16-án ismét Oscar Straus muzsikája szólt: A bájos ismeretien fülbe
mászó dallamai.
A szezon utolsó hónapjának műsora semmivel sem maradt el a korábbiaké
mögött, íme:
Március 18. - du.: Hamupipőke avagy Az arany papucs
' este: Lotti ezredesei
19. - du.: Varázskeringő
este: A császárné (hatodszor)
20. - A cigánybáró
21. —Grün Lili, bemutató
22. - Grün Lili
23. - Katonadolog
24. - Lehár: Végre egyedül, bemutató
25. - du.: A tolonc
este: Végre egyedül

26. - du.: Grün Lili
este: Tiszavirág
27. - Rómeó és Júlia
28. - Bőregér
29. - A császárné
30. - Ripp van Winkle
Április

1. - Lengyelvér
2. - Nagy tarka délután
este: Piros bugyelláris
3. - Lili
4. - Palika
5. - Eysler: Vagy ő, vagy senki, bemutató
6. - Vagy ő, vagy senki
7. - Boszorkányvár
8. - Sulamith
9. - du.: Víg özvegy
este: Legénybúcsú
10 . - A z ördög
1 1 .- Víg özvegy
12. - Víg özvegy
13. - Ezüst pille
14. - Tatárjárás
15. - A nőstény ördög
16. - du.: Víg özvegy
este: Legénybúcsú - utolsó előadás

Lehár Ferenc Végre egyedül c. legújabb operettjének bemutatójára a zenekart
kibővítették, a két főszerepet Kisházy Sárira és Torma Zsigára bízták, a táncos
női főszerepet pedig Pintér Irma vállalta.
Március 28-án, 29-én és 30-án a budapesti Operaház énekese, Zilahyné
Singhoffer Vilma csillogtatta művészetét a szabadkai színpadon. A denevérben
Rosalindát személyesítette meg, a Császárnéban pedig „fejedelmi megjelenése,
pazar toalettjei, éneke, játéka nagy hatást váltott ki, s egész estén át nyílt színen
és a felvonások végén melegen tapsolta a közönség, igaz gyönyörűséget nyújtott
azoknak, akik meghallgatták.” A fővárosi művésznő mellett a Ripp van Winkle
cím-szerepében egy szegedi baritonista, Sümegi Ödön is fellépett,
Ugyancsak három egymást követő esten gyönyörködhettek a szabadkaiak a
magyar színészet egyik büszkeségében, Küry Klárában. A kiváló művésznő
1916. március 31-én a délutáni gyorssal érkezett meg, az állomáson a Nádasy
igazgató vezette küldöttség fogadta. Már első este a Lengyelvérben valósággal
elbűvölte a közönséget. Láttán sokakban felidéződtek a művésznővel kapcsolatos
egykori pajzán emlékek: a diákheccek, a pezsgőben fürdés stb. De akik ekkor lát
ták őt először életükben, azok sem vonhatták ki magukat varázsa alól. A Piros

bugyellárisban egyik leghíresebb szerepét, Török bárónét alakította, a Lili cím
szerepében pedig „nemes, ihletteljes művészete és nem csituló tldesége, varázs
latos egyéniségének pazar színe, szárnyaló ereje hódított.”
A víg özvegy címszerepében Révész Ilonkát ünnepelhette a közönség, az
Ezüst pillében pedig a kiváló humorú Vendrey Ferencet, aki a Vígszínház tag
jaként került egy estére Szabadkára.
Virágvasámapkor ért véget az évad,
amely a korlátozott színpadtechnikai
lehetőségek ellenére is sok-sok kellemes
órát nyújtott a közönségnek. Egy kis
időre sikerült a nézők figyelmét elterelni
a háború borzalmairól.
Ezen a tavaszon történt, hogy ren
delettel megtiltották a diákoknak a szín
házba meg a moziba való járást. A
Bácskai Hírlap a március 21-i számában
igen hevesen kikelt az intézkedés, de
még inkább az iskolák ellen, ahol „nem
a tudás, hanem a szent erkölcs” a leg
fontosabb. A fiatalok arra alkalmasnak
találtatnak, hogy a hazáért az életüket
adják, de arra már nem, hogy a színház
ba vagy a moziba belépjenek. „A
szabadkai középiskolákban bezárták az
ajtókat, nehogy friss levegő jusson be.”
* * *
Küry Klára (1870-1935)

1916-ban a farsangi bálák a
háborúra való tekintettel, az előző
évhez hasonlóan, sorra elmaradtak, a hangversenyélet azonban nem szünetelt. A
Szabadkai Úrilányok köre még december 12-én rendezett egy jótékony célú kon
certet a szegény gyermekek karácsonya javára a városháza dísztermében. A
műsor zenei reészében fellépett Vass Ella (Chován: Régi magyar indulók zon
gorára), Czittler Vilma (Bizet: Áprilisi dal), Milassin Mariska (Massenet:
Nagyária a Heródiásbó\, Grieg: Rózsák alatt, Székács: Szentmiklósi posta) és
Nagy Jancsi (Wieniawski: Obertass).
Ugyanazon a helyszínen december 16-án a sebesült katonák megsegítésére
rendeztek hangversenyt Szabadka előkelő hölgyei. A műsort a zeneiskola igaz
gatója, Lányi Emő vezette. Lebilincselő szavait nagy érdeklődéssel hallgatta a
zsúfolásig megtelt terem közönsége. A műsor a következő számokból állt:

1. Bach: H-moll szonáta hegedűre és zongorára (Rados Dezső és Lányi Ernő)
2. Beethoven: C-moll variációk (Radóné Müller Elvira)
3. Schumann: Du bist wie eine Blume
Lányi: O, folge nicht...
Wagner: Preislied a Mesterdalnokokbói (Vlahovits Pál)
4. Beethoven: Tavaszi szonáta (Rados Dezső és Lányi)
Nagy feltűnést keltett a zeneiskola művésztanárai mellett fellépő Vlahovits
Pál, „a volt szerb színtársulat horvát származású fiatal karmestere, egy 22 éves
bakakáplár, akinek zengzetes, meleg, tiszta lírai tenorja meglepte a közönséget”.
Az énekest saját mestere, Lányi igazgató kísérte zongorán.
A jótékonykodásból a Lifka-mozi is kivette a részét. A december közepén
bemutatott látványos Excelsior c. film gyönyörű balettjelenetéhez a 86. gyalog
ezred zenekara szolgáltatta a zenei aláfestést.
1916.
január 8-án egy igen komoly hangversenyt adott Milassin Mária és Bán
János. Az énekesnő Tamay Alajos zongorakíséretével a következő dalokat és
áriákat adta elő:
Thomas:
Massenet:
Bizet:
Rubinstein:
Schubert:
Schumann:
Brahms:
Grieg:
Bizet:
Székács:
Noseda:
Lányi:
Tamay:

Tóparti jelenet a Mignonból
Nagyária a HeródiásbóX
Kártyajóslás a Carmenból
Azra
a) A vándor
b) A posta
a) Ha szép szem ed megláthatom
b) Nem értem, lehet-e hinnem
a) Örök szerelem
b) Babámnak ajka
Erdei találkozás
Áprilisi dal
Szentmiklósi posta
A vörös rózsa
Magyar katonák dala (Gyóni versére)
a)H a id i
b) Üzenet
c) Május

A zongorista Bán műsorán a következő művek szerepeltek:
Brahms: Rapszódia
Wagner-Taussig: Szerelmi dal a Walkürbő]
Chopin: Etűd

Január 22-én a zeneiskolások adtak egy koncertet, aminek az volt az
érdekessége, hogy a jövedelmét Laborcfő felépítésének javára fordították. (Ez a
Laborcfő - más helyütt Laborcfalva - egy helység volt Zemplén megyében, amely
nek kiépítéséhez Szabadka 50 000 koronával járult hozzá.) A zongoris
tanövendékek közül föllépett Nagy Ella, Schaffer Lili, Zatskó Béla, Rádics
Deszánka, Klein Blanka, Csiby Margit és Reitter Ilona; a hegedűsök közül Víg
István és Nagy János, az énekesek közül Lyubibratich Helén, Pokulár Anna és
Csiby Margit, valamint a teljes női kar. A nívós program Scarlatti, Bach,
Mendelssohn, Schubert, Beethoven, Wagner és mások müveiből állt.
Még ugyanabban a hónapban világgá kürtölték az újságok, hogy Willy
Burmester, a nagy német hegedűművész rövidesen Szabadkára is ellátogat. Igen
„nemes” célt tűzött maga elé: elhatározta, hogy a hangversenyek bevételéből ci
garettát vásárol, hogy ezzel is „kellemesebbé” tegye a harctereken küzdő katonák
életét. Már több mint 200 000 szivarkát sikerült ily módon összehegedülnie. A
szabadkai fellépés előbb február 3-ára, majd 10-ére lett kitűzve, ám a művész
végül is lemondta, az egyik magyarázat szerint azért, mert a városnak nincs
megfelelő terme ahhoz, hogy „egy ilyen nagy érdeklődést kiváltó hangverseny
publikumát magába tudná fogadni”.
A cs. és kir. 86. gyalogezred zenekara gyakran szórakoztatta a szabadkaiakat.
Február elején két hangversenyt is adott a Bárány Szálló éttermében, az egyiket
5-én, a másikat pedig 10-én. Az utóbbi est műsorát opera- és operettrészletekből
állították össze. Az „előkelő” közönség hangos ovációkkal jutalmazta a Prolik
karmester vezette zenekart. A Városi kávéház vendégei 11-én és 18-án tapsol
hattak az egyenruhás muzsikusoknak. Tizenharmadikán délután 5 órakor a városi
színház dísztermében tartottak „filharmonikus” hangversenyt. A falragaszok
Beethoven, Liszt, Wagner, DvoFák és Weber nevével csalogatták a közönséget.
Prolik Pertoni Adolf karmester kitűnő együtteséből a tudósító kiemeli a hegedűs
és a csellista szólóját - a zenekar tehát nemcsak fúvósokból állt, hanem
valószínűleg szimfonikus összeállítású volt.
A jótékony célú hangversenyek hosszú sorából ki kell emelnünk a városi
székház dísztermében február 6-án megtartottat. „Ragyogó női toalettek, ünnepi
arcok foglalták el a padsorokat, a város legelőkelőbb közönsége is eljött leróni
adóját a hadiárváknak.” Több mint háromezer korona lett a tiszta bevétel! A
szavalók közül fellépett Völcsey Rózsi és Sinkó Ervin, a zenészek közül pedig
Rados Dezső, aki Corelli és Brahms egy-egy müvét hegedülte el, Csiby Margit
zongorázott, Lukács Ottmár, a Volksoper tagja, Wagner- és Verdi-operaáriákat
énekelt, Kisházy Sári, a szabadkai színház tagja pedig Puccini
Pillangókisasszonyából adta elő a nagyáriát és Lányi Hallod-e te, Bálint c. dalát.
A szólistákat Radóné Müller Elvira kísérte zongorán „kitűnő alkalmazkodással
és igazán művészi hozzáértéssel”.
Pontosan egy héttel később, február 13-án, Lányi Ernő, Csiby Margit, Reitter
Ilonka és Rados Dezső Baján adott hangversenyt.

Két év kiesés után, március 5-én az Izraelita Nőegylet ismét szervezett egy
koncertet a városházán, amelynek zenei részében zongorajátékával nagy tetszést
váltott ki Klein Lili, őt követte az est budapesti vendégművésze, Vágóné Lénárt
Gitta, aki Grieg, Brahms, Mendelssohn és néhány magyar szerző dalaival ked
veskedett a szabadkaiaknak. Lelkes tapsot kapott Rados Dezső is, aki Hubay
egyik variációs müvét adta elő Lányi kíséretével, aki egyben az énekesnőnek is
partnere volt.
Ekkortájt történt, hogy a szabadkai honvédzenekar műsorára tűzte György
Mór frissen komponált bolgár-magyar indulóját, aminek egy példányát a szerző
elküldte a bolgár vezérkar főnökének, s ő ezt a figyelmességet levélben
megköszönte.
A szabad líceum a szezon utolsó hangversenyét március 9-én tartotta meg a
Városházán. Nagyon sokan kíváncsiak voltak Lányi Emő előadására és az
igényesen összeállított műsorra.
Bach Kettősversenyét Hermann József és Rados Dezső hegedülte Lányi zon
gorakíséretével. A többi számot Mozart gazdag opusából válogatták össze. A Gdúr variációkat Lányi és Franki Ottó zongorázta, a G-dúr hegedűszonátát Rados
és Lányi adta elő, a Wiegenlied és a Das Veilchen c. dalokat pedig Czittler Vilma
énekelte. A Mozart-est utolsó száma az Esz-dúr quartett volt, melyet Lányi,
Hermann, Rados és Kun Béla (cselló) szólaltatott meg. A műsor minden egyes
számát szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a közönség, melynek soraiban
előkelő bajai és zirci vendégek is ültek.
Minden hangversenyt valamilyen jótékony célból rendeztek: április 2-án „a
kárpáti betörések által feldúlt falvak templomainak javára”, 8-án a háborúban
megvakult katonákért. (Az uttóbbira a zeneiskola nagytermében került sor s az
intézet legjobb növendékei léptek fel.)
Ezen a tavaszon egy szabadkai művésznő vidéki sikeréről érkezett hír.
Milassin Mariska április 1-jén Nagy becskereken koncertezett, amiről a Torontói
c. lap a következőképp írt: „Tökéletes iskolázottsága könnyedén leküzdi a nagyobbszabású énekpartik nehézségeit és előadásában finom művészi felfogás, benső
érzés és közvetlenség nyilatkozik meg. Nemcsak elénekli, de teljesen át is érzi az
előadott dalt (...) A művésznőt, kit belépésekor remek virágcsokorral fogadtak,
utána zajos tapsviharral ünnepelte a hangverseny nagyszámú közönsége.”
Április derekán a színház ideiglenes termét a Városi Mozi vette birtokba,
véget ért a színházszezon, de a hangversenyélet egyáltalán nem szűnt meg.
Április 15-én a Nemzeti kávéházban Erdélyi Géza tilinkóművész lépett fel. A
külföldi varietékban már sok babért aratott művész műsorán egyebek között
Bruch, Brahms, Chopin, Rubinstein, Mascagni és Hubay müvei szerepeltek. A
tilinkót, szokatlan módon, vonósnégyes kísérte.
A háború kitörése óta a palicsi parkban nem szólt a zene. 1916 júliusában a
városi tanács árrá kötelezte Bodrics Miska tíztagú zenekarát, hogy 60 korona
ellenében minden délután 5-től 7-ig muzsikával szórakoztassa az üdülőhely
vendégeit.

Szabadka utcáin ez idő tájt már mind gyakrabban felbúgott a kürtök gyászos
hangja, mellyel egy-egy elesett katonát kísértek utolsó útjára. A Szent Rókus-, a
Szent György-, a pravoszláv templom és a ferencesek temploma után ezen a
nyáron a Szent Teréz-templom is sorra került: Szabadka legnagyobb harangját melynek súlya 42 mázsa volt - leszerelték, hogy beolvasszák és ércével védhesse
a hazát.
Július 25-én elhunyt Mamuzsich Lázár, akinek húszéves polgármesterkedése
alatt (1884-1904) kezdett el Szabadka nagyvárossá válni. A jeles halott emlékére
a Szent Teréz-templomban ünnepi gyászmisét tartottak, az ének- és a zenekart
Lányi Ernő vezényelte.
Mint említettük, 1916 nyarán az árnyas palicsi fák alatt újra hangos lett az
élet. A Vigadóban szombatonként megtartott hangversenysorozatot a július 29-i
indította el, amelyen többen is felléptek: Hermann József és Kramer Imre egy
Bériot-hegedűduóval, Czittler Vilma egy áriával a Hugenották c. operából, és
Bán János Liszt Manók tánca c. virtuóz zongoradarabjával.
Egy héttel később a szombati kabaréban ismét többen léptek közönség elé:
Gescheit Margit zongorázott, Palotás Annuska, Vojnits Babi és Máthé Sándor
énekelt, Farkas Lacika hegedült, zongorán kísért Csiby József.
Augusztus 8-án a napközi otthon javára fordították az ifjúsági hangverseny
bevételét, ami nem lehetett kevés, mert mintegy ezer ember ment el meghallgat
ni Reitter Ilonkát, Tary Etelkát, Fenyves Irént, Mukics Irmát és másokat.
A következő szombaton - négyszáz néző előtt - első ízben dirigálta a honvéd
zenekart új karmestere: Hermann József, aki korábban a színházi zenekart
vezette. A Három a kislányból előadott részlet - Csiby Margit, Pfalz Margit és
Czittler Vilma előadásában - akkora sikert aratott, hogy meg kellett ismételni.
Máthé Sándor éneke, Nagy Ilonka zongorajátéka (Chopin egyik fantáziáját adta
elő), valamint a kis Kondor Ibolyka tánca nagy tetszést váltott ki a jelenlévőkből.
Ezeken a szombat esti rendezvényeken leginkább elhangzott egy-két szavalat,
s néhány táncszám vagy egy színpadi jelenet is bemutatásra került. Jó példa erre
a szeptember 2-án megtartott est igen változatos műsora:
Először a honvédzenekar játszott el egy nyitányt, ezt követte Kramer Imre
fiatal hegedűművész, aki egy Bériot-szerzeményt adott elő zenekari kísérettel.
Hirschfeld Józsefné magyar tánca után egy szavalat következett, majd egy párje
lenet Kőváry Gyulától, a címe: A hadsereg beosztása. Miután a közönség jól
kimulatta magát, Bányai Zsigmond lépett a színre és saját gitárkíséretével előad
ta A két faláb és a Stricker bácsi és két sebesült a színházban c. dalokat. Gábor
Andor két darabbal szerepelt a műsorban: a Tetszik a blúzom? és a Treszkát
kitanítják címűekkel. A közönség negyed tizenegykor kitűnő hangulatban távo
zott a Vigadó épületéből.
Az 1916. év nyarának legértékesebb komolyzenei rendezvényére a Lifkamoziban került sor. Augusztus 9-én és 10-én fővárosi művészek adtak operaestet,
amelyen sok szép mű elhangzott:

1. Verdi: Rigoletto, részlet az I. felvonásból (Gilda - Kovács Margit, a herceg
- Kertész Vilmos)
2. Bizet: A torreádor belépője a Carmenból (Payor Ödön)
II. rész
1. Rossini: Cavaíina a Sevillai borbélyból
Verdi: Nagyária a Rigolettóból
Gounod: Tükör-ária a Faustból
Lakmé: Csengettyű-ária (Kovács Margit)
2. Magyar dalok (Payor Ödön)
3. Bizet: Virág-ária a Carmenból
Thomas: Nagyária a Mignonból
Verdi: Nagyária a Trubadúrból (Kertész Vilmos)
Zongorán kísért Donáth Jenő, a m. kir. Operaház korrepetitora. A jegyek 1,
2, 3, és 4 koronába kerültek.
Ugyanezeken a napokon a Városi moziban is budapesti művészek vendég
szerepeitek, de könnyebb súlyú műfajjal: magánszámokat, egyfelvonásosokat és
sanzonokat adtak elő. Itt is, ott is mindkét alkalommal elkelt minden jegy.
Mielőtt rátérnénk az őszi zenei események felsorolására, vessünk egy pillan
tást néhány nem kulturális jellegű újságcikk címére ebből az időből.
Három teljes hústalan nap, egy zsírtalan (a hétfő); 641 erdélyi menekült van
Szabadkán; Óriási túlerővel állunk szemben e példátlan háborúban; Visszavert
román támadások Dobrudzsában; A halicsi nagy harcok; Megint elszaporodtak
Szabadkán az árdrágítók; Rekvirálják a búzát, kukoricát; Anglia a fő ellenség...
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Szeptemberben megkezdődtek az iratkozások a zeneiskolába, ahol az évi tandí
jat a Városi Tanács 60-ról 100 koronára emelte fel, ami havi tízkoronás részletben
is fizethető volt. Süveges Aranka operaénekes-növendék a Radics Ösztöndíjalapból
200 koronát kapott, vagyis még egyszer annyit, mint az előző évben.
Októberben hozta a Bácskai Hírlap a hírt, hogy dr. Farkas Ferencet fel
mentették az ítélet alól. Szabadkán még szinte mindenki emlékezett a színigaz
gató Farkas Ferire, sőt sokan még a kezdő színész Farkas Ferikére is, aki később
Budapestre került a Magyar Színházhoz, majd a Royal Orfeumba, előbb ren
dezőnek, aztán igazgatóhelyettesnek. A felesége, Szalontay Ferike - ugyanúgy
régi ismerőse a szabadkai színház látogatóinak - , ugyanabban az orfeumban
kuplékat énekelt. Dr. Farkas bevonult katonának s ott hadbíróság elé került, mert
meg akarta ölni a felesége szeretőjét - de az ítélet alól felmentették.
A színházi szezon ebben az évben elég későn, csak valamikor december
derekán kezdődött.
A szabad líceum négy hangverseny megszervezését vette tervbe:
november 13 - Romantika a zenében
december 14 - Bach és Beethoven
január 11 - A kamarazene
február 22 - A zongora és története
November 13-án a városi székház nagyterme zsúfolásig megtelt, hogy minél
többen hallhassák Lányi Ernő előadását a romantikus zenéről, és hogy
gyönyörködhessenek az ujjai alatt megszólaló Blüthner-zongora hangjaiban.
Field, Schumann, Chopin, Rahmanyinov és Debussy műveiből idézett a nép
szerű szabadkai művész. Az est vendége az egykori Lányi-növendék, akkor már
országos hírű operaénekesnő: Budanovits Mária volt. Első számként Schubert
A halál és a lány c. komor dalát adta elő. „Mély érzésű meleg hangja orgonaként
búgott s meghatotta a közönséget.” Ezután két Jensen-dal következett, majd a
heves tapsviharra egy Brahms-mÚ. Programja második részét Lányi Halott aszszony az én menyasszonyom c. dalával kezdte, amit egy-egy Liszt- és Grieg-dal
követett. A közönség követelésére egy temperamentumos áriával, a Habanerával
(Bizet Carmen c. operájából) toldotta meg a műsort a művésznő. „Bizony most is
meggyőződtünk, hogy égető szükség van egy megfelelő nagy teremre, mert tegnap
a székház terme kicsi volt” - fejezte be tudósítását a Bácska Hírlap munkatársa.
1916.
november 21-én este 9 órakor, 86 éves korában elhunyt Ferenc József,
a király. Őfelsége halála sokakat kevésbé rázott meg, mint az a hír, hogy kiírták
az ötödik hadikölcsönt, vagy hogy egy családnak ezentúl csak egy kiló cukor jár,
vagy hogy rekvirálják a burgonyát, vagy hogy 300 kilométeres fronton támadnak
az oroszok.

December 6-án a zenedében az
iskola diákjai egy szép hangversenyt
adtak a menekültek karácsonyfája
javára. íme a teljes műsor:
Barsy László: Prológ - Bedő Ilona
1. XVI. századi egyházi dal; katona
dal - női kar
2. Hunnia gyásza - Drachsler
Gabi, zongora
3. Haydn: Magyar rondó - Nagy
Ella, zongora
4. Hubay: Részlet A cremonai
hegedűs c. operából - Herczl Emma,
hegedű
5. Székács: Félek a nyártól
Dienzl: Liliomszál - Palotás
Anna, ének
6. Székely dalok - női kar
A városi székház épülete
7. Aggházy: Enyelgés
Liszt— Schubert: Du bist die R uh' - Csiby Margit, zongora
8. Lányi: Két magyar népdal - Böhf Mariska, ének
9. Bácskai lakodalom - Klein Blanka, zongora
10. Kemény Ica és Bedő Ilonka két magyar népdalt énekel
11. Erkel-Huber: Hunyadi László, ábránd - Nagy János és Víg István, hegedű
A szabadkai hölgybizottság december 9-én és 10-én, ugyancsak a katonák
karácsonya javára egy műkedvelő előadást rendezett, amelynek keretében színre
került egy vígjáték és egy daljáték Narancsvirág címmel. Az utóbbi szövegét
Farkas Imre, zenéjét pedig Dienzl Oszkár írta, betanította özv. Farkasné Gábos
Nelly, zongorán kísért Bán János. A Bácskai Hírlap szerint a „darabban” elhang
zott Delila áriája (Manojlovits Dusánné), Lohengrin búcsúja (Eisenberg Albert)
és Mignon áriája (Palotás Annus előadásában), valamint Nagy János egy hegedűversenyt játszott s néhányan táncoltak! Valóban így történt volna?
December 14-én megtartották a szabad líceum soron következő hang
versenyét. Az előadók Milassin Mariska, Lányi Ernő és Rados Dezső voltak, a
megszólaltatott művek pedig: Bach G-dúr szonátája, valamint két Beethovenszonáta: az F-dúr és az a-moll, valamint két Beethoven-dal: az Adelaide és A fáj
dalom gyönyöre.
A színház ugyanezen a napon nyitotta meg kapuit. (A koncert fél hatkor
kezdődött, estére tehát befejeződött.) íme a társulat névsora:
Igazgató: Nádasy József
Főrendező: Remete Géza

Rendező: Hídvégi Emő
Titkár: Orovetz Ferenc
Ügyelő: Pásztor Ferenc
Karmesterek: Hajsinek Rezső és Takács Ágoston
Súgó: G. Tall Irma
Pénztáros: Takácsné Róza
A színészek: Helvey Erzsó, Révész Ilonka, Réchy Margit, Kényes Margit énekesnők, Nádasy Józsefné - komika, Veszprémmé Kovács Böske anyaszínésznő, Zöldi Elza - drámai hősnő, Zöldi Vilma - drámai szende, K.
Pintér Irma - társalgási színésznő, H. Lengyel Irén - naiva, Szabó Böske - első
táncosnő, Gyarmati Rózsi és Nusi - táncosnők, Utasi Bella, Rónai Imréné,
Németh Janka, Rátkai Vica, Pásztói Rózsi, Sófalvi Rózsi és Ella, Kovács Böske,
Katona Irén, Árvái Amália, Kulinyi Karola - segédszínésznők.
Hidvéghy Emő - hős, Tibor Dezső - énekes, Rónai Imre, Remete Géza,
Nádasy József, Komlós Vilmos - komikusok, Torma Zsiga - énekes, Ádám Pál
- társalgási színész, Kürthy Károly - operetténekes, társalgási színész, Kancz
Endre - szerelmes, Tiszai Béla - komikus, Pásztor Ferenc - apa, Ferenczi László,
Pintér István, Kalotai Béla, Faragó Emő, Merkovics János, Kishegyesi Sándor.
A szezont december 14-én Oscar Straus Legénybúcsú]áva\ nyitották meg,
amelyben a főszerepet a fiatal Helvey Erzsire bízták, akinek a kritika fényes jövőt
jósolt. A zenés darabok közül még ugyanabban a hónapban színre került a
Mágnás M iska, Sulamith, Lengyelvér, Derék Fridolin, A cigánybáró, Szultán,
Végre egyedül, Császárné és A nagymama.
A Mágnás Miska bemutatójának napján - december 16-án - már este hétkor
ki kellett akasztani a táblát:
M INDEN JEG Y ELKELT!
A Bácskai Hírlap tudósítója - dr. v. i. - így írja le a nevezetes eseményt: „Alig
emlékezünk ilyen forró, zajos színházi estre. Marcsa szerepét Révész Ilonka
kifogástalan kedvességgel, frissen hozta színpadra, pazar öltözéke, ízléses
megválasztása nagyban hozzájárult az előadás stílusosságához. Sok tapsot
kapott. Partnere, Komlós Vilmos jóízű, egészséges humorral alakította Miskát,
ötletes volt mozdulataiban, táncában egyaránt. A darab sikere java részben az ő
fáradhatatlan kedvének is tudható be. A bemutató előadás Réthy Margittal, a tár
sulat új koloratúr-énekesnőjével is megismertetett (...) Kitűnő hanganyaggal,
iskolázottsággal és játéktudással rendelkezik ( ...) Torma Zsiga frappánsan
énekelte Baracs szerepét (...) A darab kiállítása igen gondos, a zenekart Hajsinek
karmester temperamentumosán vezette.”
Max Gábriel vígoperettje, A derék Fridolin december 22-én került először
közönség elé Szabadkán. A főbb szerepek alakítói a következők voltak:
Mici énekesnő - Révész Ilonka
Frasquita táncosnő - Helvey Erzsi
Linka - Nádasyné
Emma - Réthy Margit

IV.
Károlyt és Zita királynét december 30-án koronázták meg a budavári
Mátyás-templomban. (A koronázási dombhoz Szabadka 5 kiló földdel járult
hozzá.) A rendkívüli eseményt az egész ország, így Szabadka is iparkodott
méltóképpen emlékezetessé tenni. A nyirkos december végi szellő nemzeti színű
zászlókat lobogtatott, az üzletek bezártak s az emberek a templomba siettek, hogy
részt vegyenek a hálaadó istentiszteleten. Délután a színházban A császárné
ment, az esti díszelőadás pedig gazdag műsorral várta a közönséget:
A színházi zenekar ünnepi nyitányát Hídvégi Emő szavalata követte: Éljen a
király! A taps percekig zúgott. Ezután Lányi Király-himnuszét adta elő a zenekar
a szerző vezényletével, akit a közönség ugyancsak hosszan ünnepelt. A fényes
alkalomra kiválasztott darab Csiky A nagymama c. műve volt, melynek a
megzenésített változatát mutatták be Nádasynéval a címszerepben. „Drágább,
aranyosabb Nagymamát a poézis színdús szálai sem ékesíthetnek fel, a szívnek,
léleknek csodás harmóniája művészebben nem tündökölhet. Szava, játéka az áldott
ihletségből sugárzik. Mindvégig megújult a taps, a közönség szeretetének kifejezése.
Gyönyörű virágot kapott” - tudjuk meg a Bácskai Hírlap másnap reggeli számából.
A színház társulata, a hagyományokhoz híven, ettől az évtől is egy „nagy,
kedélyes” szilveszteri kabaréval búcsúzott.
Ez a tél szokatlanul hideg volt. A gázhiány miatt komoly gondot okozott a
színház - nemcsak a nézőtér, hanem a színpad meg az öltözők - elviselhető
hőmérsékletének megteremtése. Márpedig a színháznak élnie kell!
Február 14-én már tizedszer játszották a Mágnás Miskát. Marcsa szerepében
ezúttal Helvey Erzsi tündökölt, a közönség minden jelenését hosszú tapssal jutal
mazta.
A színház repertoárja változatlanul gazdag, a színlapon olyan címek jelentek
meg, mint: Egyszer volt (Wie einst im Mai, operett), Csillagok bolondja (Lehár
zenéjével), Mozitündér, Az ördög, Egy éj Párizsban, A tolvaj. Névtelen asszony,
Csárdáskirályné... Sajnos, a kormány szigorú rendeletére február 20-án
Szabadkán is be kellett csukni a szórakozóhelyek kapuját, így a színházét is. A
színészek legutóbb a király halála miatt maradtak egy hétig munka nélkül, most
pedig a fűtőanyaghiány fosztotta meg őket a színpadtól és a keresettől. Az újabb
rendelet szombaton és vasárnap már engedélyezte a színházak működését.
Február 24-én egy népszínmű bemutatásával vetettek véget a néhány napos
kényszerszabadságnak. Barta Lajos parasztjátéka, a Zsuzsi, osztatlan sikert ara
tott, amit a Bácskai Hírlap tudósítója azzal magyaráz, hogy „verőfényes levegő
je természetesebb, emberei közvetlenebbek, a beszéde cikomyátlanabb, mint a
régi népszínművekben”.
Trafik nincs, petróleum nincs, cukor nincs, de liszt jön s van gáz, s ezért a pol
gármester a csütörtöki előadásokat is engedélyezi.
Március 3-án, szombaton délután a Három a kislányt játszották, este pedig
Földes Imre új darabját - Künn a bárány, benn a farkas - mutatták be. Másnap
délután a Leányvásár, este pedig ismét a Földes-darab ment, melynek rendezője
és egyetlen férfiszereplője Remete Géza volt.

Márciusban, ff fűtési gondok enyhülésével, megint mindennap működhetett a
színház. Említsünk meg néhányat az ekkor játszott zenés darabok közül.
9-én
Lengyel vér
10-én
Mágnás Miska (tizenkettedszer!)
11-én
Zsuzsi
este:
Nagy tarka est
14-én
Csárdáskirálynő
18-án
Künn a bárány, benn a farkas
20-án
Csárdáskirálynő (hatodszor!)
23-án és 24-éni Az iglói diákok, Farkas Imre daljátéka
25-én
Bájos ismeretlen, Oscar Straus vígoperettje
este:
Csárdáskirálynő (nyolcadszor)
27-én
Mágnás Miska
28-án
Őnagysága ruhája, énekes színjáték
30-án és 31-én A csokoládékatona, Oscar Straus operettje
31-én du.
Csárdáskirálynő
ápr. 1-jén du. Három a kislány
este: A csokoládékatona
Némelyik előadás megérdemli, hogy külön is foglalkozzunk vele.
A március 11-én megtartott Vasárnapi tarka est három részből állt: a közép
ső részt, amely egy énekes egyfelvonásos bohózat volt - Ripacsék Csontainál
számos szavalat, magánszám, dal, nóta, táncszám követte. A zenekar két nyitányt
játszott és még a női kar is fellépett.
Éljen a szerelem! A háború villámlásai és mennydörgései közepette ezen a
címen kezdett el egy operettet komponálni Kálmán Imre. Mire a mű elkészült,
már új címet viselt: Csárdáskirálynői Halhatatlan dallamai a budapesti Király
Színházban csendültek fel először 1916 novemberében, a szabadkai teátrumban
pedig mindössze négy hónappal később: 1917. március 14-én. A kortárs tudósító
szerint a bemutatót teljes siker koronázta, ami elsősorban Hajsinek Rezsőnek, a
karmesternek köszönhető. A roskadásig megtelt terem nézői kigyönyörködhették
magukat a pazar toalettekben - de legfőképp a lenyűgöző zenében. A szereposztás a következő volt:
Szilvia - Révész Ilonka
Stázi - Helvey Erzsi
Edwin - Torma Zsiga
Bóni - Komlós Vilmos
Kerekes Ferkó - Remete Géza (ő volt a rendező is)
Jegyző - Tiszai Ferenc
A Csárdáskirálynőt mindig telt ház előtt játszották, akárcsak a Mágnás
Miskát, amelyet ebben a hónapban a Lifka bioscop is műsorára tűzött.

A hónap másik nagy bemutatójára 30-án került sor. Kiegészített zenekarral
vitték színre Oscar Straus legújabb operettjét, A csokoládékatonát.. A cím
szerepet Komlós Vilmos kapta, Nadina szerepét Helvey Erzsi, Mását pedig
Révész Ilonka játszotta.
A hadügyminiszter rendelete értelmében az országban minden kato
nazenekart meg kellett volna szüntetni, de a színigazgatók küldöttsége kiharcol
ta a rendelet módosítását, amely kimondta, hogy a frontszolgálatra alkalmas
legénység köteles bevonulni, ám a zenekar továbbra is működhet, ha a bevonulók
helyébe megfelelő rokkant vagy betegállományban levő zenész ül. Az így fenn
maradó együttesek nyilvános helyeken nem játszhatnak, kizárólag színházban,
ezenkívül elláthatják „katonai ügyekből kifolyó” teendőiket: menetszázadokat
kísérhetnek a pályaudvarra, katonatemetésen vehetnek részt stb. Ez az intézkedés
Szabadka zenei életét is megpecsételte. Egész évben csupán egyetlen jelentősebb
esemény kapcsán esik említés a 6. honvéd gyalogezred zenekaráról: augusztus
29-én és 30-án Puccini Bohéméletének vetítése közben az opera zenéjét játszotta
a Lifka-moziban.
Februárban Újvidékről érkezett hír Budanovits Mária ottani vendégszerep
léséről. Néhány operaária (Sámson és Delila, Carmen), valamint magyar nóta
előadásával a hallgatóság szívébe lopta magát.
A „szénmizéria” következtében a szabad líceum tervbe vett előadásait sem
tudták megtartani. A március 15-i emlékünnep azért nem maradhatott el, noha a
zenei része csak annyiból állt, hogy az Állami Tanítóképezde énekkara elénekelte
a Himnuszt és a Szózatot. Egy héttel később, 22-én már komolyabb zenei ren
dezvényre került sor, ugyancsak a líceum szervezésében. A városi székház
dísztermében Lányi Emő a zongora történetéről tartott lebilincselő előadást,
majd a következő Mozart-művek hangzottak el:
B-dúr trió, Gigue és a-moll rondó zongorára, ária a Figaro házasságából és
Esz-dúr trió. A hangversenyen közreműködött: Czittler Vilma (ének), Radó
Imréné (zongora) Hermann József (brácsa), Kuden István (cselló), Rados Dezső
(hegedű) és természetesen Lányi Emő (zongora). A nagyszámú közönség elra
gadtatással hallgatta a precízen előadott müveket.
Március 24-én, ismét a városháza dísztermében, a másfél évvel korábbról már
ismert Kerékjártó Duci adott hangversenyt. A következő hegedűszerzeményeket
tűzte műsorra:
Corelli: La Fólia
Mendelssohn: Hegedűverseny
Dvofák: Humoreszk
Schubert: A-moll szonatina
Schubert: Moment musical
Kerékjártó: A gyermek álma
Sarasate: Playera
Sarasate: Zapateado

Rados Dezső (1891-1974), a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára,
Szabadkán kezdte el pedagógiai pályáját
Bán János, a művész kísérője önállóan is fellépett négy zongoradarabbal: 1.
Beethoven: Rondo á capriccio 2. Dohnányi: Marsch 3. Chopin: Mazurka 4.
Lányi: Humoreszk. Az ifjú hegedűvirtuóz a hangversenyt jótékony célra, a
sebesült katonák alapjának javára adta.
Árpilis 9-ére már egy újabb koncertet hirdettek az újságok, amelyen Dienzl
Oszkár, a kiváló zongoraművész és felesége Rácz Erna, a „magyar csalogány”
lépett fel.
Szabadkának ebben az időben volt egy féltve őrzött kincse, Nagy Jancsi a
csodagyerek, akinek a nevével már többször találkoztunk s aki zsenge kora
ellenére is igen nagy népszerűségnek örvendett mind a laikusok, mind pedig a
szakértők körében. Vele történt meg, hogy meghívást kapott az „iskolanénékhez”, hogy hegedüljön valamit. A koncertre május elején került sor, de
valami félreértés folytán a gyermekművész a kért búgócsiga helyett igazi csigát
kapott honoráriumként. A tévedést gyorsan helyrehozták s a játékszer mellé
cukorkát meg készpénzt is tettek nem kis mennyiségben.
A város nyári zenés rendezvényeiről nincsenek adataim. Az újságok az
isonzói véres összetűzésekkel foglalkoztak, meg hogy idehaza rendre összeírták
a rézkilincseket.
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Októberben a városi tanács elhatározta, hogy a zeneiskola számára egy új
zongorát szerez be és egy új tanteremmel bővítteti az intézményt.
November 5-ére Basilides Mária és Hajagos Károly közös hangversenyét
hirdették meg az újságok. A neves tenorista a Bácsmegyei Napló állítása szerint
szabadkai születésű volt.
Néhány nappal később a szabad líceum is megtartotta évadnyitó koncertjét.
Lányi Emő a bevezető után eljátszott egy Bach-prelúdiumot. Az est vendégművésze Rákos Amold miskolci hegedűtanár volt. A Hubay-növendék
Beethoven, Goldmark, Bach és Leclair egy-egy szerzeményét szólaltatta meg.
Ezután a szabadkai Lyubibratich Lilly'" adott elő két Brahms-dalt, „gyönyörű
lágy hangja s művészi előadása egészen magával ragadta a közönséget.” A
szólistákat Lányi kísérte zongorán.
Ugyanebből a hónapból való a hír, hogy a Korzó moziban az előadások alatt
délután is, este is két „neves művész” játszott zongorán és hegedűn. A hír közlő
je sajnos nem jegyezte fel a művészek nevét, azt ellenben megemlítette, hogy a
város lakossága igen hiányolja a háború kitörése óta elmaradt filharmonikus
hangversenyeket.
November 11-én az Országos Postáskórház javára rendeztek jótékony célú
művészestélyt, amelyen W. X. Gartner Erikné - „a fővárosban is jól ismert kon
certénekesnő” - Tosca áriáját adta elő, Czittler Vilma - „a szabadkai közönség
kedvence” - pedig egy-egy Csiky- és Bokor-dalt énekelt. A szólistákat Kurucz
János zeneszerző kísérte, aki saját szerzeményei közül is megszólaltatott néhá
nyat. Hollós Rózsi, a Modem Színpad művésznője ezután néhány kabarédalt
mutatott be saját lantkíséretével. Bán János zongoraművész és Szedlacsek Lajos
hegedűművész is fellépett egy klasszikus darabbal.
Nádasy József színtársulatával ebben az évben december 12-én nyitotta meg
a szezont - az utolsót. A Mágnás Miska után a Lili, a Lengyel vér, a Legénybúcsú,
a Tiszavirág, A csokoládékatona, a Zsuzsi, majd a Császárné következett. Az
utóbbiban a főbb szerepeket Révész Ilonka, Kényes Margit, H. Irén, Nádasyné,
Szebeny Margit, Kürthy Károly, Tibor Dezső, Rónai Imre és Komlós Vilmos
alakította.
A szilveszteri kabaré ezúttal sem maradt el, s már január 4-én újra egy nagy
operettet (Jean Gilbert: Aranyfácán) mutattak be a szabadkai közönségnek.
Egyébként az 1918-as színházi eseményekről alig egy-két adattal rendelkezem:
január 6-án délután a Legénybúcsú, este az Aranyfácán került színre, áprilisban a
Vandergold kisasszony - Rényi Aladár operettje - címével találkozunk s a
Bácsmegyei Napló bán arról olvashatunk, hogy április 9-én már huszonötödször
játszották a Csárdáskirálynőt. Ugyanebből a lapból tudjuk meg, hogy április 28-án
zajlott le Salgo Jenő rokkant színész estélye, amelyen szerbiai élményeiből
* Azonos a már néhányszor említett Ly. Helénnel.

olvasott fel. Említést érdemelnek a művészesten fellépett muzsikusok: Czittler
Vilma, aki énekelt és Nagy Jancsi, aki Waldner József kíséretével „gyönyörűen”
hegedült. A tudósító azt is elárulja, hogy „a közönség ostromló érdeklődése”
ezúttal elmaradt.
Most pedig egy bekezdés erejéig álljunk meg Nagy Jancsinál, akinek nem
adatott meg, hogy csodagyerekből csodafelnőtté nőjön. Képességei a legszebb
reményekre jogosították fel, s meredeken fölfelé ívelő pályája kegyetlen hirte
lenséggel szakadt meg. Egy szabadkai pék gyermekeként pillantotta meg a
napvilágot s rendkívüli tehetsége igen korán megmutatkozott. Első hegedüleckéit édesapjától kapta, aki amatőr muzsikus volt, majd Heinrich Richardhoz, a
Szabadkai Filharmónia hegedűséhez került. Nem sokkal később már a zenedében
tanult. Nemcsak a kitűnő hegedűtanár, Rados Dezső, hanem Lányi Emő is min
dent elkövetett, hogy a legalaposabb zenei nevelésben részesüljön. Nagy
Jancsinak abszolút hallása, remek memóriája és kitűnő nyelvérzéke volt. Iskoláit
gyorsított tempóban, magánúton végezte és hegedűjátékával még a nagy
Kubelikot is bámulatba ejtette. 1917. december 16-án, a szabad líceum estjén egy
Mozart-szonáta részletét játszotta Lányi zongorakíséretével. Rajta kívül egy berlini
zongoraművész, az imént említett Waldner József és Tóth Boriska, a zeneiskola új
zongoratanára lépett fel - ez utóbbi két énekszámmal! A legnagyobb sikert Nagy
Jancsi aratta, percekig zúgott a taps. 1918 áprilisában két ízben is közönség elé állt:
hatodikén a Korzó moziban megtartott hangversenyen (Radó Imréné, Csiby Maiéit,
Szeghő Lili, Farkasné Gábos Nelly és mások társaságában) egy Spohr-duót
hegedült tanárával együtt, 28-án pedig a fentebb említett Salgó-estélyen

Nagy János
(1907-1922)

csillogtatta tudását. Ugyanebben a hónapban történt, hogy a Városi Tanács 600
koronát hagyott jóvá egy mesterhegedű beszerzésére a tízéves csodagyerek
részére. Nagy Jancsi 13 évesen már a budapesti Zeneakadémia büszkesége volt s
mindenki fényes jövőt jósolt neki. Közvetlenül a tervezett európai hangversenykörútja előtt érte a tragikus vég: 1922. december 5-én a Múzeum körúton
halálra gázolta egy autó.
Szabadka számos kiváló hegedűst adott a világnak, Nagy Jancsi tehetsége
azonban mindegyikükénél ragyogóbbnak mutatkozott és korábban is bontakozott
ki. Rövid, de annál káprázatosabb pályafutása elegendőnek bizonyult ahhoz,
hogy neve bekerüljön a zenei lexikonokba.
Térjünk vissza 1918 tavaszához!
Május 4-én a színház zsúfolásig megtelt nézőtere a Nőegylet által rendezett
kabarén kacagott. Műsoron szerepelt Mese címmel egy táncos némajáték, néhány
vers, két-két dallal Lyubibratich Lilly és Szeghő Lili, a zárószám pedig a Jancsi
és Juliska c. opera második felvonása volt.
A szabadkai sajtó éber figyelemmel kísérte a város szülötteinek karrierjét, igy
Budanovits Máriáét is. Innen tudjuk, hogy május 3-án nagy sikerrel tolmácsolta
A nürnbergi mesterdalnokok női főszerepét a fővárosi Operaházban s hogy tíz
nappal később a szabadkai Lifka-moziban készült „nagy művészestélyt” adni. A
hangversenyt remélhetőleg megtartották, nem úgy, mint a 28-ára tervezettet,
amelyet a gyér érdeklődés miatt le kellett mondani. Mindössze huszonötén voltak
kíváncsiak az olyan nagynevű művészekre, mint Kerpely Jenő gordonkaművész,
Márton Erzsi operaénekes, Ábrahám Pál zeneszerző. Ennyi év távlatából hiába is
próbálnánk felkutatni az érdeklődés ilyen nagymértékű hiányának okát, hacsak
arra nem hivatkozunk, amit a Bácskai Napló is megjegyez: „Évek óta nem volt
művészi eseményekben oly gazdag Szabadka, mint az utóbbi hetekben.” (1918.
V. 28.) Rózsa Lajos és Sándor Erzsi csak újabb kettő a várost elárasztó jónevű
művészek közül.
Különösen látványos lehetett az a hangverseny, amelyet július 13-án tartottak
a színházban. Két művész, bizonyos Barrison, „a klasszikus táncművészek
fenomenja” és Neufeld Grete, “a zongoraművészet új bécsi csillaga” lépett fel s
az est külön éredekessége az volt, hogy a táncos minden számot korhű, eredeti
XVIII. és XIX. századi kosztümben adott elő. íme a program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schubert: Skót tánc; Vágy-keringő; Német táncok
Grieg: Titok; Kobold-tánc (Neufeld)
Bach: Sarabande; Bourrée
Mozart: Allegretto
Haydn: E-dúr szonáta
Beethoven: Menüett
6. Schubert: Magyar induló (Neufeld)
Katonainduló, mimikus jelenet
Búcsú és viszontlátás

7. Reger: Valcer
Sgambatti: Toccata (Neufeld)
8. Tamovszky: Schnittlingtanz
id. J. Strauss: Katinka-polka
9. Rudolf Braun: Gavotte
Reger: Caprice
A műsorból sajnos nem derül ki egyértelműen, hogy mely művek hangzottak
el tánccal és melyek anélkül.
Másnap ismét egy ritkaságszámba menő koncertre került sor, ezúttal
Palicson, amelyen az Opera két művésze: dr. Székelyhidy Ferenc tenorista és
Mosshammer Román hárfaművész, valamint Breuer Marianne hegedűmüvésznő
lépett fel ifj. Ábrányi Emil kíséretével, aki emellett szólószámokat is játszott. A
hanverseny teljes műsora ez volt:
1. Előjáték a Don Quijote c. operához (Ábrányi)
2. Horn Camillo: Etude de Concert (Mosshammer)
3. Mendelssohn: Hegedűverseny, II. és III. tétel (Breuer)
4. A salzburgi csapszékben; Alkonyat, Lányi: Zöld leveles (Székelyhidy)
5. Rudolf Braun: Gavotte (Ábrányi)
6. Hasselmans: Gitana-caprice (Mosshammer)
7. Kreisler: Caprice Viennoise
Hubay: Hejre, Kati (Breuer)
8. Bizet: Rózsa-dal a Carmenból
Wagner: Grál-elbeszélés (Székelyhidy)
Az ősz kiemelkedő művelődési eseménye Halévy operájának, A zsidó nőnek
a bemutatója volt a Lifka-moziban, melyhez az eredeti zenét a 6. honvédgyalog
ezred vonószenekara szolgáltatta, sőt, hogy még teljesebb legyen az illúzió,
Rachel nagy áriáját minden alkalommal egy budapesti koloratúrénekesnő, Lantos
Elemémé énekelte.
Mi történt még az év végéig? Csupa rossz: elmaradt a tervbe vett
Sztojanovits-hangverseny, ellopták Bodrics Miska hegedűjét, s elmaradt a
november 20-i színháznyitás. De mi ez mindahhoz képest, ami a nagyvilágban
játszódott le? Lassan a vége felé közeledett minden idők addigi legszömyűbb
mészárlása és Földünk arculata jelentősen átalakult. A határvonalak átrajzolása
Szabadkát igen érzékenyen érintette: más világ köszöntött a város lakosaira és
bizony jó néhány évnek el kellett telnie, mire Szabadka zenei élete újra feléledt,
s az emberi szíveket a boldogabb jövőbe vetett hit reménye töltötte el.

KÓDA
Munkám során számos nehézséggel kellett megbirkóznom, én tudom legjob
ban, milyen sikerrel. Teljességre nem törekedtem, inkább csak az volt a célom,
hogy némi bepillantást nyújtsak a századelő Szabadkájának zenei életébe. A
korabeli sajtót böngészve sok érdekességre találtam s abban bíztam, hogy mások
is érdeklődéssel fogják olvasni a legjelentősebb zenei eseményekről szóló beszá
molókat s ezáltal egyben sikerül a feledéstől megmenteni - hacsak töredékesen
is - Szabadka történetének egy értékes időszakát.
Nem törekedtem teljességre, de azért nem ártott volna, ha a rendelkezésemre
álló anyag komplettebb lett volna. A szabadkai Városi Könyvtár újság
gyűjteménye, sajnos, eléggé foghíjas, így aztán nem ritkán azt sem tudtam
kideríteni, hogy a beharangozott zenei események közül melyek kerültek valóban
megrendezésre és melyek nem. A rengeteg elírás meg sajtóhiba között sem volt
éppen könnyű eligazodni. Ami anyagot mások feldolgoztak, azt igyekeztem nem
átmásolni, inkább arra törekedtem, hogy újonnan feltárt adatokkal gazdagítsam a
szakirodalmat.
Nem zenetörténetet akartam írni, hanem csak egy könnyed olvasmányt adni
azoknak a kezébe, akiket érdekel Szabadka múltja. Kevés olyan helység akad,
amelynek kulturális - és egyéb - életére kedvezőtlenebbül hatott a világháború s
annak következményei. A század elején virágzásnak indult városnak évtizedek
óta mintha minduntalan a gyökérzetét bántanák: megállt a fejlődésben, messze
lemaradt más zenei központok mögött. Olyan városok előzték meg a fejlődésben,
amelyek száz évvel ezelőtt még alig léteztek.
Ilyen a sors.
Ha pedig ismerjük a bajt, akkor tegyünk róla!
Mert a bajokon nem a siránkozás szokott segíteni.
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33. A Pest Szálló nagyterme - [115]
34. Gaál Ferenc sírja a Bajai úti temetőben áll - [116]
35. Ma is az egykori Eötvös utcában, a városháza mellett található a zene
iskola- [117]
36. Dr. Milkó Izidor (1855-1932) - [120]
37. A pravoszláv templom - [123]
38. Az Ipartestületi Dalárda alapszabályzata 191 l-ből - [124]
3 9. A Szabadkai DalegyesUlet (Lányi a második sorban balról a negyedik) -[134]
40. Térzene Palicson - [140]
41. Erzsébet királyné (1837-1898) - [142]
42. A Szent István tér - [144]
43. Szabadka polgármestere, dr. Bíró Károly (3), az új városháza felavatására
meghívta, többek között, a főispánt (6) és az ország számos városának
polgármesterét - [145]
44. Regéczy Ilona - [148]
45. K. Durigó Ilona (1881-1943) - [150]
46. Meghívó a Beethoven-estre - [151]
47. Geyer Stefi (1888-1956) tanárával, Hubay Jenővel - [153]
48. Székelyhidy Ferenc (1885-1954) - [154]
49. Meghívó a Liszt-ünnepélyre - [155]
50. Bartók Béla (1881-1945) - [155]
51. Hubay Jenő (1858-1937) - [157]
52. Basilides Mária (1886-1946) - [159]
53. Pablo Casals (1876-1973) - [161]
54. A zsidó templom - [162]
55. A Szent Teréz-templom orgonáját a pécsi Angster József építette
1893-ban - [164]
56. A ferencesek templomának orgonája - [165]
57. A Szent Teréz-templom belseje - [167]
58. Budanovits Mária (jobbról) a Trisztán és Izolda című Wagner-operában
[178]
59. Kerékjártó G yula-[181]
60. Küry Klára (1820-1935) - [187]
61. A városi székház épülete - [194]
62. Rados Dezső (1891-1974), a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára,
Szabadkán kezdte el pedagógiai pályáját - [199]
63. Nagy János (1907-1922) - [201]
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K ötetünk bevezetőjében Szabadka zenei életének kibon
takozásáról olvasható vázlatos áttekintés, s ezt követi a XX. század első két
évtizede zenei esem ényeinek részletes bem utatása. Az olvasó bepillanthat
minden olyan helyre, ahol abban az időben zene szólt: az iskolába, a
színházba, a tem plomba, a város és Palics parkjaiba és tereire, sőt, az
egyes szállodák és m ulatók nagytermeibe is. A kultúrát akkor sem
kényeztették el különösképpen az emberek, de azért történtek olyan
események, amelyek m egérdem lik, hogy m egm entsük őket a feledéstől.
A különböző színtársulatok és kávéházak vendégm űvészeinek
jóvo ltá b ó l m ár korábban is sok zene elh an gzott a városb an ,
m indenekelőtt a már három évtizede m űködő zeneiskola falai között.
Hasonlóképpen a kórusok próbatermeiben. Ez volt az az idő, amikor
sikerült végre létrehozni egy kom plett szimfonikus zenekart, am ely rövid
idő alatt országos hírnévre tett szert. K ik és hogyan érték el m indezt, arra
adja meg a választ ez a könyv. M eg sok egyéb kérdésre is. Hiszen erre az
időre esik pl. a Szabad Lyceum létrejötte, a városban mind több és több
Európa-hírű művész fordult meg, s a helybeli m uzsikusok között is akadt
nem egy, aki bárhol az országban méltán tudta képviselni Szabadkát. A
bem utatásból nem m aradtak ki a különféle rezesbandák sem, hiszen a
zene nem csak zárt helyiségekben, hanem gyakorta az utcán s a tereken is
szólt. A legtöbb szó mégis a színházban bem utatásra kerülő zenés
darabokról és azok előadóiról esik. A töm érdek név láttán nem egyszer
akaratlanul is felkiált az ember: Jé, ő is járt Szabadkán!
A zenével kapcsolatos esem ényekről úgy szándékoztam szólni,
hogy a könyv ne váljék merő adatfelsorolássá. Arra törekedtem, hogy
lehetőleg mindent a kortárs szem ével láttassak, am inek elérésében
legfőbb segítségem a korabeli sajtó volt. Természetesen egyéb forrásokat is
használtam, abban a reményben, hogy ezáltal valóságosabbak lesznek az
események, élőbbek az emberek. Ha az olvasó néha elm osolyodik, az sem
baj. Az átlagem bernek szórakoztató olvasmányt, a kutatóknak pedig
bőséges forrásanyagot kínálok, mert egyfajta korrajznak szánom a
kötetet, amelynek a középpontjában a zene áll, de érintve van benne sok
egyéb is, am inek következtében kibontakozik a XX. század eleji város
képe, egy vidéki m agyarországi városé,
am elynek a trianoni
békeszerződés óta — talán szerencsétlen földrajzi fekvése miatt — mintha
mostoha sors jutott volna osztályrészül: régi szülei lem ondtak róla, az új
szülők pedig — úgy tetszik — nem tudnak vele mit kezdeni. Éppen ezért
munkám nem csak a szabadkaiak, hanem a határ m indkét oldalán élő
m agyarok és nem m agyarok érdeklődésére egyaránt számot tarthat.
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