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I.
A TEMPLOMI, A VÁROSI ES A SZÍNHÁZI
ZENEKAR

Az első komolyabb zenei képesítéssel rendelkező muzsikus 1800-ban került
Szabadkára. Arnold Györgynek hívták, s még a huszadik életévét sem töltötte be
- 1781. június 5-én született Taksonyban
amikor a Szent Teréz-templom kar
nagyi posztját elfoglalta. A templomban csak egy kis létszámú férfikórust talált,
s a kétszárnyú, 18 regiszteres orgona is csak a következő évben készült el.
Arnold nem csak tehetséges muzsikus, hanem igen törekvő ember is volt.
Már 1803-ban sikerült kieszközölnie, hogy a városi tanács az énekesek mellé öt
zenészt is szerződtessen. De ez még kevés volt ahhoz, hogy igényesebb zenei
müvek előadására gondolhasson. Márpedig ő éppen arra gondolt s annak meg
valósítása érdekében elkezdte tizenkét gyermek tanítását különböző zenekari
hangszerekre. A kitartó munka meghozta gyümölcsét: 1809-ben sor kerülhetett
Szabadkán az első nyilvános zenekari hangversenyre, amelynek a műsora,
sajnos, nem maradt fenn. Ugyanúgy nem tudjuk, hogy mit játszott a zenekar a
következő koncertjén, melyet 1810-ben tartottak meg a budai tűzvész károsultjai
javára. Könnyen elképzelhető, hogy elsősorban egyházi jellegű müveket, közöt
tük olyan szerzeményt is, amit a karnagy úr saját maga komponált.
Hogy milyen véleménnyel voltak Arnoldról a kortársak, jól illusztrálja
Komlossy Ferenc szegedi színigazgató ünnepi beszéde, amelyet 1826-ban olva
sott fel Maria-Theresiopolisban, vagyis Szabadkán:
„Nincs szebb és kedvesebb kötelesség, mint az érdemnek méltó tiszteletet
adni, bár az a köz hangra nem szorúl; de oly munkás fiját Hazánknak, aki elmé
je, ereje kitelhető tehetségével munkálkodik nemzete javára, lelke, szíve ömlő
elragadtatásával, a művészi jót és szépet, mellyel bír, készen adja annak díszére,
egy ily hazafit nyilván kijelelni legédesebb s drágább kötelesség.
Tit. Arnold György úr, sz. kir. Maria-Theresiopolis városa érdemes polgárja
és a muzsika kar directora hasznos munkálódásának szüleményeiben az alsó
vidék régolta gyönyörködött, mely sok musikális miseivel a hallgatókat isteni
tiszteletre gerjesztette, s buzgó ajtatosságra ragadta, nemkülönben tisztelő cantateival, ouverturaival, magyar-tánc s más darabjaival a nyájas, szeléd vigságot

5

A rnokl György

nemzeti érzésre emelte. De mindezen szép és jeles munkái közt legdíszesebb azon
Nagy Offér tor iám, melyet istenesen elhunyt VII-dik Pius római pápa Öszentségének
súlyos fogságából való szabadulása örvendezésére készetett, és fiúi legmélyebb
alázatossággal a bécsi apostoli követ által Öszentségének benyújtott (...)
Valóban szép és méltó a köztiszteletre ezen jeles férjfiú, mert mostan is fárad
hatatlan munkálkodással dolgozik Hazája s nemzete díszére: ugyanis már a múlt
1825-dik esztendőben a tek. Székes Fehér Vármegyei Directiónak azon nagy
köszönetét érdemlő szép ajánlást tette, hogy minden operákat, drámákat,
karénekeket s bármiféle musika darabokat nemzete eránt vonzó magyar szivéből,
minden jutalmazás, bér, haszon nélkül megkészetendi, elég lévén azon szép jutal
ma, hogy a magyar litteratura ezen ágát elősegítheti, és a művészi szép érzést
ébresztheti. Ő maga a szemérmes érdem piruló érzetével áll munkálódva
csendességében és tűz elméjének új szüleménye nemsokára világ elejbe kerül. T.
Kisfaludy Károly úr Kemény Simonját választá tárgyul és arra karénekekkel
felváltó melodrámát szerez. Minden, ki musikális tűz lelkét és szép elméjének
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tehetségét ösmeri, előre örvend azon művészi szüleménynek, örvend, mert hathatós
zengéssel hallja Keményt a harmónia ömlő hangjaiban a magyar szivekhez szólani,
és a nemzeti bajnok érzést ébresztő karzengésben csatára kelni hős eleinket.
Ily jeles férjfiúval kevély lehet Mtheresiopolis sz. kir. városa - kegyes szem
mel nézhetik magyarjaink, és méltó em lékezéssel jelelhetjük nemzeti
művészeink sorába; - bár számos munkái által egész haza megösmérhetné s
íróink szép drámák, operák költeményes darabjaikkal musikális nagy tehet
ségének adnának tárgyat, hogy a magyar szívekhez magyar zengő hangokkal
szóljon, és édesdeden ragadó szárnyakkal repítené fény díszhelyre érdemes nevét
- tőle vennének példát több művészeink, és amit az ég hatalmokba adott, azt oly
igaz - szép - haszon nélkül való lélekkel áldoznák Hazánknak.”
A későbbiek során megtartott hangversenyek közül kiemelkedik az, melyet
1835. április 19-én rendeztek meg, mégpedig azért, mert ez alkalommal a
zenekart kibővítették a Szabadkán állomásozó katonabanda tagjaival.
Ahhoz, hogy a zenekar fejlődését napról napra végigkísérhessük, nem ren
delkezünk elég anyaggal, de a szabadkai városi levéltárban őriznek egy erősen meg
fakult papirost, amelyről a keltezést ugyan lefelejtették, de egyébként mindent ráír
tak, ami a templomi ének- és zenekar egész évi kötelezettségeivel kapcsolatos:
Szentmisék
43 vasárnap
első és utolsó rorate
Boldogasszony szeplőtelen fogantatásakor
karácsony első és második napján
éjféli szentmisén
újév napján
vízkeresztkor
gyertyaszentelő napján
húsvét hétfőn
áldozó csütörtökön
pünkösd hétfőjén
Szent Péter és Pál napján
Úrnapján
Nagyboldogasszony napján
Szent Rókus napján (csak a zenekar)
Szent István napján
Kisasszony napján
Szent Teréz, a templom védszentje napján
Mindenszentekkor
halottak napján
Nagycsütörtökön
Nagypénteken
Nagyszombaton

43
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Időszerű szentmisék
Őfelségéik születés- és névnapján
4
a bérmálás három napján
3
március 15-én
1
október 6-án
1
három lamentáció a Nagyhéten
3
szentségtétel Nagypénteken este
1
Körmenetek („fújó eszközös zenekar”)
Föltámadáskor
1
Úrnapján
1
Szent Márk napján
1
Körösztjárónapon
1
12 újholdvasárnapon
12
Litániák (zene- és énekkar)
Szent János-napi oktáván
8
Úrnapi oktáván
8
Szent Rókus-napi oktáván („fújós eszközök”)
8
Szent Teréz-napi oktáván
8
Zenepróbák hetenként
52
Mindez összesen 182 szolgálatot tesz ki évente.
Arnold 1848. október 25-én bekövetkezett halálával a templomi együttes
remélhetőleg nem szűnt meg, noha a következő karnagy (regens chori) nevével
csak 1857-ben találkozunk először. Steib Ferencnek hívták. Ő 1874-ig élt.
Akkorra azonban már megnyitotta kapuit a városi zeneiskola, amelynek
magvát, mint láthattuk, Arnold György hintette el több mint hat évtizeddel koráb
ban. A zeneiskola létrehozásához az adta az utolsó lökést, hogy 1867-ben
megszűnt létezni a katonazenekar s a zenészek hiányát azonnal érezni lehetett a
Szent Teréz-templomban, a városi színházban, de még a palicsi sétányon is. A
városi tanácsnak sürgős megoldást kellett találnia a kialakult helyzetre. Ekkor
érett be a gondolat, hogy nyitni kell egy zeneiskolát, amely „nemesbítené és
fokozná a zene iránti érzéket, fejlesztené a szép iránti fogékonyságot, miáltal
nagy befolyással lenne a város közművelődésére is; alkalmat nyújtana a
szegényebb szülőknek is gyermekeiket a zene több ágában alaposan kiképeztetni; öntudatra és kedvre ébresztené a sok szunnyadó és bizonyára kiválóbb tehet
ségeket, és végül ami a legfőbb tekintetbe jő, ezáltal elérhető az, hogy a városi
zenekar létszámát, nem mint eddig, folyton emelni, hanem 3-4 év múlva jelen
tékenyen lejjebb szállítani lehetne: helyeiket a zenedéből kikerült derék műked
velőkkel töltvén be” - áll többek között a közoktatási bizottmány 1868. augusz
tus 27-én benyújtott javaslatában.
Az utóbbi érv elég nyomós volt ahhoz, hogy még ugyanazon év októberében
elkezdhesse működését a szabadkai zeneiskola.

Az új intézmény első szabályzatát követte a második, amelybe már az is bele
volt foglalva, hogy a zenede igazgatója nemcsak tanítani köteles, hanem vezetnie
kell a templomi ének- és zenekart is. Másképpen fogalmazva: a regens chori lett
megbízva egyben a zeneiskola irányításával is. Kimert Ferenc ezt a posztot
mindössze egy évig töltötte be. 1875 márciusától már Soitsek (másutt: Souschek)
Vencel volt a Szent Teréz-templom karnagya és a zeneiskola igazgatója.
Az ő keze vonását őrzi az a jelentés, amit 1881 őszén nyújtott be a városi
tanácsnak s amelynek utolsó lapja, sajnálatos módon, elveszett. A jelentésből
kiderül, hogy a városi zenészek nem sokkal korábban egy folyamodványban már
elpanaszolták sanyarú anyagi helyzetüket, s a városi tanács ezzel kapcsolatban
kérte ki a karnagy úr véleményét, aki határozottan kiállt muzsikus társai mellett
s így írt: „A zene, mint ilyen, művészet; ebből kifolyólag tehát azok, kik zenével
foglalkoznak, egyszerű mesterembereknek bizonyára nem tekinthetők; s ámbár
kevés halandónak jut azon szerencse osztályrészül, hogy művésznek elis
mertessék, a zene gyakorlása sok időt s fáradságot igénybe vevő foglalkozás.”
Azonban ,.a városi zenészek igazán a kor igényeitől távol maradó díjazásuknál
fogva anyagi helyzetük csak némi javítása s elviselhető tételére úgyszólván min
den mással csak zenével nem - kénytelenek foglalkozni. (...) Lehetetlen be nem
látni, hogy én, mint zeneigazgató, ilyen körülmények között a zene magasztos
feladatát a legfelemésztőbb buzgólkodás s munkálkodás mellett is csak a
legszükségesebb mérvben vagyok képes megközelíteni.”
A jelentésből megtudjuk, hogy a zenekarnak kettős feladata van, úgymint „a
templomi zenének pontos, összhangzatos keresztülvitele által azt lélekemelővé
tenni, s a színházi előadásoknál a műigényeknek megfelelően közreműködni” .
Souschek ezután rátér a tulajdonképpeni javaslatra. Szerinte nagyon fontos lenne
a zenekart több hangszerrel kiegészíteni, melyek közül első helyen áll egy oboa
- vagy ahogy ő írja: „hoboa (fenkürt)” - és egy „búgósíp” azaz fagott. Ezenkívül
helyesnek találná a meglévő zenészeket három osztályba sorolni, mégpedig a
következőképpen:
I. osztály
2 elsőhegedűs (Prochaska és Öhlschláger)
1 brácsás (Kunért)
1 nagybőgős (Ruth)
1 klarinétos - „sípolás" (Hron)
1 trombitás (Pratzner)
1 kürtös (Sárvári)
1 fuvolás (Fábián)
II. osztály
1 másodhegedűs (Wojta)
1 másodviolista (Titz)
1 másodtrombitás (Csáp)
1 gordonkás (Völgyi)

III. osztály
1 trombonista - „gyásztrombitás vagy puzonos” (Havlik)
1 timpanista (Peter)
1 másodkürtös (Novotny)
1 másodklarinétos - „sípolás” (Hauser)
1 másodhegedűs (Spilka)
1 fuvolista - „flótás” (Klement)
„s az öreg örökké beteg Breuer”.
A zeneiskola növendékei igen korán besegítettek nemcsak a templomi
énekkarba, hanem a zenekarba is - 1878-ban állítólag már öt vonós és hat fúvós
fiatal játszott az együttesben.
Souschek 1882-ben jobblétre szenderült. Október 1-jén nevezték ki a kettős
posztra a Budapesti Zeneakadémián frissen végzett Gaáí F eren ci, aki az
elkövetkező 24 évben vezető szerepet játszott a város zenei életében.
Mielőtt tovább lépnénk, tegyünk egy kis kitérőt.
Szabadkán sokáig emlegették azt a koncertet, amelyre 1887 februárjának első
napjaiban került sor. A templomi zenekarnak azon való részvétele nem bizonyí
tott, a szólista személye azonban nem vitás: g ró f Zichy Géza (1849-1924), Liszt
növendéke, a kor egyik legkiválóbb zongoravirtuóza, aki ugyan egyik karját
elvesztette, de fél kézzel is jobban játszott, mint mások két kézzel. Az európai
nagyvárosokban is otthonosan mozgó művész valószínűleg ugyanúgy élete
végéig nem tudta elfelejteni a Szabadkán töltött napokat, mint vendéglátói.
Tejben-vajban fürösztötték és lelkesen ünnepelték, ahol csak megjelent. A vers
faragással is foglalkozó gróf az egyik ünnepi ebéden a következő költeménnyel
fejezte ki köszönetét a rendkívül szívélyes fogadtatásért:
Szabadkai emlék
Ha szíved nincs, mely nemzetért
Fellángolva dobban;
Lelked rideg,
Mint jég, hideg,
És nincs hazára vágya,
Eredj el Bácskába
Megtanulod ottan.
Ha bor nem hevít s egy pohár
Le is győz legottan;
Nem fogy borod
Nő mámorod
S elhűlsz, mint holmi kába,
Eredj el Bácskába
Megtanulod ottan.
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Ha kihűlt elfásult szíved
És dalra már nem lobban;
Mint síri hant
Néma a lant
S ezt érzi lelked - fázva,
Eredj el Bácskába
Megtanulod legottan.
S ha női bájt és kellemet
Elhagyál unottan;
Asszony szemét,
Tekintetét
Nem érti lelked vágya,
Eredj el Bácskába
Megtanulod ottan.
Mert honszeretet, női báj
Tündérkertje hol van?
Asszonyt, hazát,
E hon dalát,
Hol őrzik szívbe zárva?
Eredj el Bácskába
Majd megtudod ottan.
A Zichy tiszteletére rendezett utolsó ünnepségre a kaszinóban került sor, ami
után a társaság egy része kikísérte a vasúthoz a búcsúzó művészt. „Ott emlékezik vissza Milkó Izidor - azt határoztuk el, hogy elkísérjük a vendégün
ket Szegedre. Ha jól emlékszem, kívülem a következők vettek részt az expedí
cióban: Farkas Zsiga (akit különösen nagyon szeretett Zichy Géza), Birkáss
Gyula, Vojnits Imre, ifj. Vojnits Sándor, Mukics Károly, Vermes Béla,
Sztoykovits Emil, Jankovich Kázmér, Gaál Ferenc, Farkas József. Szerencsére
volt a vonathoz csatolva egy szalonkocsi is. Abba helyezkedtünk el a gróffal,
Piros Jóskával meg a bandájával és két kosár jégbe hűtött pezsgővel, amelyeket
természetesen a már akkor is fiatal Vermes Béla kezelt. S ekkor köztünk igazán
a legjózanabb is be volt csípve. De legjobban talán maga a gróf, mint egy gróf,
aki azelőtt sohse vett részt ilyen csatákban. Megérkezvén Szegedre, két
omnibuszba ültünk s igy mentünk végig a városon egyik pályaudvartól a másikig.
(...) De majd elfelejtettem egy fontos momentumot. Horgoson Birkáss Gyula és
Vojnits Imre Piros Jóskáékkal együtt leugrottak a vonatról s jól megcsárdás-táncoltatták az ott ácsorgó menyecskéket és lányokat. A horgosiak még sohse mulattak
ilyen jól, a masiniszta is nagy érdeklődéssel nézte a rögtönzött táncmulatságot, a
vonatunk késett néhány percet és két horgosi lány- sohse ment férjhez. Még ma is
várják azt a két mesebeli délceg leventét, aki őket olyan szépen megforgatta.”

II
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A zeneiskola legújabb szabályzata, melyet a belügyminiszter csak 1888-ban
hagyott jóvá, többek között azt is előírta, hogy a tanárok kötelesek részt venni a
templomi zenekar munkájában.
Gaál zeneszerzőként is jó nevet szerzett magának. Művészi munkásságának
25. évfordulóján, amit 1903. április 13-án ünnepeltek meg, a templomi zenekar
előadta az igazgató úr Ünnepi nyitányát, amit 1887-ben játszottak először.
A zenekar emlékezetesebb fellépései az állami ünnepekhez és a nevezetesebb
évfordulókhoz kötődtek. Például Ferenc József császár 70. születésnapján, 1900.
augusztus 19-én, előadták Binder Te Deumát és Skraup Ünnepi miséjét. Egy
hónappal később, amikor az ország a tragikus véget ért Erzsébet királynéra
emlékezett, Cherubini Requiemjét szólaltatták meg. Ugyanazon év decem
berének első napján, száz évvel Vörösmarty Mihály születése után, a zenekar
három művet adott elő: a Hunyadi László című opera nyitányát Erkel Ferenctől,
Geiger Mór megzenésítésében a Szózatot és Gaál Ferenc Magyar nyitányát.
A zenekar összetétele az évek múltával természetesen állandóan változott. Az
új nevek közül ragadjunk ki egyet! A polgármester 1896 tavaszán - évi 600
korona fizetéssel - kinevezte Maczák Manói, aki az elkövetkező négy évtizedben
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sokat tevékenykedett a város zenei életében: többek között ö volt a Szent Teréztemplom karnagya 1923-tól 1932-ig.
De most még csak 1907-nél tartunk.
Ebben az évben szerződtették az elhunyt Gaál helyére a 46 éves Lányi Ernői,
az országos hírű zeneszerzőt. Az ő áldásos tevékenységének sokat köszönhet
Szabadka. Kitartó munkával sikerült átszerveznie és jól képzett zenészekkel
megerősítenie a zenekart, amely a következő évtől már nem is templomi, hanem
városi zenekar néven került az új szabályzatba, amelynek végleges szen
tesítésére, hosszas huzavona után, 1912. július 31-én került sor. De már évekkel
korábban is alkalmazták.
A szabályzat értelmében a zenekar működési körébe tartozik a templom, a
Városi Színház, Palics, a Filharmóniai Társaság és a zeneiskola hangversenyei,
valamint egyéb különleges alkalmakkor (gyászmise, temetés stb.) való szereplés.
A zenekar közvetlen felettese a polgármester, ám az eredményes működésért a
karmester felel, évi 1500 korona fizetésért - plusz 800 korona pótlék. A zenészek
törzsfizetése 1000 és 1400 korona között mozgott.
Lányi sokat harcolt azért, hogy a zenekarba jó zenészek kerüljenek s hogy
munkájukért meg is legyenek fizetve. Fáradozásai sajnos nem jártak teljes sikerrel.
Most pedig vagyük szemügyre azt a zenekart, amellyel Lányi 1909 őszén
elkezdte a próbákat:
hegedűsök

brácsások
gordonkások

nagybőgősök
fuvolista
oboisták
klarinétosok
fagott ista
trombitások
kürtösök
trombonista
dobos

: Hermann József, zenekarvezető, 28 éves
Heinrich Richárd, 38 éves
Kolár Gusztáv, 17 éves
Reichl Ferenc, 44 éves
: Wahl Alajos, ? éves
Sédy József, 34 éves (a kórusban tenorista)
: Plóner Félix, 42 éves
Pybál Szaniszló, 60 éves
Völgyi Lajos, ? éves
: Tomasek Antal, 28 éves
Kubát Antal, 56 éves
: Wilheim Jaroszláv, 27 éves
: Kolár Ferenc, 55 éves
Demek Ferenc, 42 éves
: Lovaghy Gyula, 31 éves
Klupp József, 44 éves
: Füchtner Lajos, 26 éves
: Pletanek Vencel, 30 éves
Fátyol Sándor, 36 éves (a kórusban basszista)
: Heid János, 29 éves
Szegedi Sándor, 27 éves
: Vöglein Károly, 40 éves
: Hniesz Mátyás, 56 éves
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Ezután pedig vegyünk néhány példát a városi zenekar és a zeneiskola
együttműködésének illusztrálására.
1911. január 18 - Mendelssohn: Ária az Éliás c. oratóriumból; énekelte
Romanov Mária
Mozart: Esz-dúr kettősverseny; zongorán előadta Sztrókay
Mariska és Tóth Boriska
1911. június 16 - Mendelssohn: Ária a Paulus c. oratóriumból; énekelte
Szilberleitner Melánia
Beethoven: C-dúr zongoraverseny, I. tétel; előadta
Vass Gabriella
Hándel: Ária a Xerxes c. operából; énekelte Romanov Mária
A szólisták a zeneiskola növendékei voltak, a kísérő pedig a Lányi vezette
városi zenekar.
Az első világháború a harctérre szólította a férfiakat, így a zenekar létszáma
rövid időn belül a felére csökkent, vagyis teljesen használhatatlanná vált. A bajt még
az is tetézte, hogy 1915. március 8-án tűz ütött ki a Városi Színház épületében, ahol
is bennégett a zenekar majdnem teljes kotta- és hangszerállománya.

fl Szabadkai Városi Zeneiskola
1911. j a n u á r hó 18-án (s z e r d á n ) d . u . B ó r a k o r

A PEST-SZÁLLÓ NAGYTERMÉBEN
<iz intézet néhai igazgatójának. G a á l F e r e n c 1 9 *
n e k siremlék-alapja javára

házihangversenyt
ta r t,

ni elvre a I. szülőket és az érdeklődő nagy közönséget tisztelettel m eghívja

.........

a x Ig a z g a t ó s á g .

ü ú s o x :
I. Ginek: '/.xoltAr. — Énekli a női
ta r.
II. I. Chopin: Valse (h-inoUj. — Zongorán rlőmljH Gertb Lajoa.
2. Ttchalkovraky: Chanson liiste.
.
.
Hrilbcrieftner Melánia.
;! Haydn: Szonáta-részlet. Mlskolczj Don«.
III. Dancla: Hem'nimtion. — Hegedűn elfiarija Révész József.
IV 1. Choplu: Valim («-molli. ■ ZongorAn clóadja Obláth Hanna.
■J. Horváth A tilla: , A selW".
„
.
Sehowiberger Edit.
n) Lányi: Proliidé
I
a rf d „
l)i HKndel: Változatok I
V. Mendelssohn: „Kliáif-ária. — A városi zenekar kíséretével énekli Romanov Mária.
VI. Weber: ltondn brillanté. — Znngorán előadja Récsey Sári.
VII Borsodi: Nem nézek ún . . ~ É neklik: Bécaey Sári, Spiegel Margit. .Szilberleitner
Mellánia, LSvlnger Pollce, Romanov Mária és Tóth Borlaka.
VIII. Gaiil: Murvai' rupBzó<liii.
Hegedűn előadja: László Dezaő.
IX. Mozart: Hangvorseny kél zongorára és zenekarra (Es-durV Előadják• Sztrókay
Mariska. Tótli Horlska ók a városi zenekar.
X. Lányi: Mátyás anyja. — Elfladjn a u6l kar.

Belépődíj I kor. Diák-jegy 50 fillér.

.1 vá ro si ze n e isk o la konc ért p l a kát ja 1 9 II -h ö l
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Lányi nem hagyta annyiban a dologot. Sorra felkereste a hangszergyártó
cégeket, és a következő év augusztusában már a városi tanács jóváhagyását is
megszerezte a 3215 korona összértékű hangszervásárlásra. Pilát mesternél
megrendelte a vonós hangszereket (3 hegedű, 1 brácsa, 1 gordonka, 2 nagybőgő),
Plivaricsnál a klarinétokat, Stowassernál pedig a többi hangszert (2 vadászkürt,
egy-egy basszustrombon, nagydob, kisdob, üstdob, tamtam, kasztanyett, triangu
lum, harangjáték, tamburin és egy pár cintányér) s ezenkívül néhány hangszerhez
tokot.
Lányi 1919-ben nyugdíjba vonult.
A két háború közti évekből kevés megbízható adattal rendelkezünk a zenekar
tevékenységével kapcsolatosan. Annyi bizonyos, hogy a színházban nem
muzsikáltak, mert a háború végeztével a színház megszűnt működni. A mozi
lépett a helyébe. S mivel a filmek kezdetben még némák voltak, így hát jó szol
gálatot tett a zenekar. Azonkívül a nyári hónapokban ott volt Palics, egész éven
át pedig a templomi kötelezettségek.
A városi tanács jegyzőkönyvei között lapozva 1929-ben, a nagy gazdasági
világégés évében találkozunk a zenekar nevével. A város súlyos anyagi
helyzetére való hivatkozással a tanács június 25-i ülésén olyan döntést hoz,
melynek értelmében a városi zenészek számát 23-ról 17-re kell csökkenteni, azaz
a zenekarban marad csupán 3 első, 2 második hegedűs, 1 brácsás, 1 gordonkás,
1 nagybőgős, 1 fuvolista, 1 oboista, 2 klarinétos, 1 fagottista, 1 trombitás,
1 kürtös, 1 trombonista és 1 dobos.
(M ellesleg megjegyezzük: a zenekar költségvetése 1928-ban összesen
662 440 dinár volt.)
A további létszámcsökkentésnek már nem lett volna értelme s a városatyák
úgy döntöttek, hogy legokosabb lesz az egész zenekart mindenestől megszüntet
ni. Erre 1931. június 30-án került sor.
Négy hónappal később történt a zenekar vagyonának leltárbavétele: 1 trom
bita tokkal, 1 rossz állapotban lévő klarinét, 1 fagott tokkal, 1 basszustrombon, 5
nagybőgő, 1 viola, 2 hegedű, 2 bőgőtok, 10 nagyobb és 24 kisebb kottatartó, 1
kürt és egy csomó kotta: 64 zenekari nyitány, 57 operafantázia, 49 egyveleg, 52
keringő, 52 induló és ezenkívül még 50 különböző szerzemény. A fenti anyag
átvételéről szóló jegyzőkönyvet Cvetko Manojlovié, a zeneiskola akkori igaz
gatója írta alá 1931. november 3-án.
Két nappal későbbi keltezésű Budanović püspök jelentése, amelyben elpana
szolja, hogy az ünnepnapi miséről immár egy teljes hónapja távol marad a
zenekar. Arra kéri a városi tanácsot, hogy sürgősen intézkedjen.
Intézkedett-e, nem-e - nem tudjuk.
A városi zenekar tehát kimúlt, ám a zenészek még nem haltak meg. Csak
majdnem. Mert pénzszerzési lehetőség ugyan nemigen akadt, de muzsikálni azért
lehetett.
Az 1923-ban alapított Szent Cecília Egyházi Énekkar igen eredményesen
működött. Számos sikeres produkciója közül mindenképpen ki kell emelnünk az
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1928 húsvét napján előadott B-dúr misét a száz évvel korábban elhunyt
Schuberttól. A kórust és a zenekart Fehér Ödön vezényelte. Ugyancsak az ő
betanításával került bemutatásra 1932-ben Beethoven C-dúr miséje, amelynek
második előadását a belgrádi rádió is közvetítette.
A Ferenc-rendiek énekkara 1936 áprilisában ismét nagy fába vágta a
fejszéjét: Mozart B-dúr miséjét mutatták be a híveknek. Ugyanekkor Gaál Ferenc
Ave verum c. szerzeménye is elhangzott Csiffáry Mária és Minka tolmá
csolásában. A 70 tagú énekkart ezúttal Újházy Lajos vezényelte, a zenekar hang
versenymestere Hermann József, a zeneiskola tanára volt.
Ugyancsak a Ferenc-rendiek templomában került sor 1936. október 11-én este
fél hatkor arra az emlékezetes koncertre, amelyen a következő művek hangzottak el:
Liszt: Ave verum - BACH
Rheinberger: G-moll orgonaverseny
Mozart: Exultate, jubilate
Mendelssohn: Az e-moll hegedűverseny II. tétele
Beethoven: A hegedűverseny II. tétele
O
sacrum convivium
Schubert: Tantum ergo
Dubois: Toccata
Reinmann: Ave Maria
Gruber: Glória és Credo az F-dúr miséből
Szólót ezúttal is a Csiffáry nővérek énekeltek, a zombori Kiss János oi^onált
és Szénássy Károly hegedült.
Jókora port vert fel Újházy Lajos, becenevén Apus soron következő vál
lalkozása. Eltökélte ugyanis, hogy betanítja és színre viszi Szabadkán Gounod
legismertebb operáját, a Faustot. Minden nehézséget legyőzve 1938. május 31-én
felcsendültek az operairodalom egyik kiemelkedő alkotásának hangjai. A vezető
szerepeket a belgrádi operaház művészei énekelték: Faust - Krsta Ivić,
Mefisztó - Milán Pihler. Valentin - Boris Popov volt, Maigarétát Pininszka Szófia,
a Varsói Operaház volt tagja alakította, aki akkor már hosszabb ideje tartózkodott
Szabadkán. A nyolc balett-táncos is Belgrádból érkezett, sőt a rendező, Evgenije
Marijasec is. De a többiek - a kórustagok meg a zenészek - mind helybeliek voltak.
A produkció milyenségéről erősen megoszlottak a vélemények, úgyhogy Újházy
Apusnak egy életre elment a kedve az ehhez hasonló próbálkozásoktól.
Végezetül nem hagyhatjuk említés nélkül azokat az amatőr egyesületeket,
amelyek különböző zenés darabok előadásával igyekeztek kedveskedni a szín
házra éhes közönségnek a két háború közötti években.
A Katolikus Legényegylet 1920. május 23-án mutatta be a Sárga csikót, amit
a húszas évek végéig még számos népszínmű és operett - többek között Az iglói
diákok, a Gül baba, a Mágnás Miska, a Leány vásár, a Marica grófnő és a
Cigányprímás - követett. A zenekar élén ezeken az előadásokon Bermel Miklós,
Kovács Kornél és Kapiszta Simon váltogatta egymást.
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.. L.jházi A p u s, am in t ép p en n a g y fá b a vá g ja a fejszéiét... "
(G rim asz, 1938. jú n iu s 5.)

Szabó Márton színtársulata 1921 és 1933 között működött. Az ő első bemu
tatója Farkas Imre Cseregyerekek című operettje volt. A színtársulat Vajdaság
több helységében is szerepelt. Legnagyobb sikerét a Mosolyországgal aratta, de
a Csókos regiment s a Sztambul rózsája mellett még számos zenés darab szere
pelt repertoárján.
Talán meglepő, de a SZÁND sportegyletnek is volt színjátszó csoportja,
amely 1923-ban előadta a Bob herceget, két évvel később pedig a Luxemburg
grófját és A kisasszony férje című zenés darabot. Neszmélyi Izsó vezette a
zenekart.
A Tipográfia Nyomdászegyesület amatőr színészei is ugyanekkor játszották a
Bob herceget és az Elvált asszonyt.
Az Iparos Ifjúság a harmincas évek vége felé volt a legaktívabb. Jó néhány
színmű mellett az Iglói diákok című daljátékkal is sikeresen megbirkóztak. Az ő
karmesterük Kovács Kornél volt.
A Népkör a két háború közötti években különösen fontos szerepet játszott a
város és környéke magyarságának életében. A színjátszó csoport munkáját jelen
tős mértékben elősegítette az 1925-ben felépített nagyterem, majd az 1928.
október 8-án felavatott nagyszínpad. A Népkör zenekarát előbb Kovács Kornél,
1933-tól pedig Garayné Pénzes Sári vezette. Az egyesületet 1936 decemberében
átkeresztelték: Magyar Olvasókör lett belőle. Ezután került bemutatásra a
Csárdáskirálynő, a Varázskeringő s 1938. február 16-án a János vitéz; de nem
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kulisszák előtt, hanem oratorikus előadásban! A harminctagú zenekart s a száztíz
tagú kórust Fehér Ödön vezényelte, a koncertmester pedig Kladek Imre volt.
Kacsóh fülbemászó zenéje nyolc alkalommal került közönség elé, mindannyi
szor egyformán nagy sikerrel.

.1 Já n o s v ité z e lő a d ó i (1938. fe b ru á r 16.)

Miért soroltuk fel mindezt?
Azért, hogy láttassuk, mennyi zenés darabot játszottak a XX. század első felében
Szabadkán, csak úgy, a színház falain kívül. Márpedig egy zenés darab előadásához
nemcsak énekesek, hanem zenészek is kellenek - s nyilvánvaló, hogy voltak.
Ezt a feltételezést támasztja alá az a tény is, hogy a második világháború befe
jeztével nem okozott különösebb gondot egy szimfonikus zenekar összeállítása.
A magyarok ideje alatt - vagy ha így jobban tetszik: a második világháború
alatt - ugyancsak létezett valamiféle zenei élet Szabadkán, de ennek pontos
feltárása még a jövőre vár. Annyi bizonyos, hogy „elvitték a legények elejét”,
akik közül sokan odavesztek, de az is tudott, hogy az új hatalom mindent
elkövetett annak érdekében, hogy az itthon maradottak semmiben, így kultúrában
se szenvedjenek hiányt. Kevés pénz és még kevesebb idő állt rendelkezésre
ahhoz, hogy a szép elképzelések mind valóra váljanak.
A háború viharának elvonultával a muzsikusok az elsők között rendezték
soraikat - ennek részletes leírását a későbbi fejezetek egyikében megtaláljuk
mi több, 1945 őszén megalakult a hivatásos színház, saját állandó zenekarral! A
horvát társulat október 28-án tartotta meg első bamutatóját - Mirko Bogović:
Matija Gubec
a magyar színészek pedig másnap mutatkoztak be közön
ségüknek Balázs Béla Boszorkánytánc című darabjával.
Témánkkal, kapcsolatosan tehát az a lényeges változás történt, hogy
Szabadkának újból lett egy fizetett zenekara, amely közreműködött a zenés szín
darabok előadásánál. Márpedig a két társulat mind igényesebb és igényesebb
feladatokat tűzött maga elé: a népszínműveket operettek követték (A pacsirta,
Csárdáskirálynő, A mosoly országa, János vitéz), mígnem elérkezett a nagy nap,
1948. június 12-e, amikor színre került Puccini Tosca c. operája.
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A Toscát még tíz másik operabemutató követte:
1951. június 19.
1952. február 27.
június 23.
október 22.
1953. január 5.
április 29.
november 21.
1954. január 26.
május 29.

-

Puccini: Pillangókisasszony
Gotovac: Morana
Smetana: Az eladott menyasszony
Zajc: Nikola Šubić Zrinjski
Verdi: Traviata
Andrić: Dužijanca (az első bunyevác opera)
Mascagni: Parasztbecsület
Puccini: Tosca (új szereposztásban)
Bizet: Carmen
Leoncavallo: Bajazzók
Bayer: Babatündér, balett
Rimszkij-Korszakov: Spanyol capriccio, balett

.1 T raviata b em u ta tó já n a k p la k á tja

Ezekben az években egymás kezébe adogatták a karmesteri pálcát: Bermel
Miklós, Milán Asić, Borislav Pašćan és Vlado Kobler.
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A színház keretein belül 1951. január 1-től működő zenei alosztály (muzička
grana) már első évben 68 előadást tartott 39 202 néző előtt. Az öt bemutató s az egy
felújítás mellett két ún. népszerű hangversenyt is adtak; Zoinbor, Zenta, Csantavér
és Újvidék közönsége - összesen 9251 néző - előtt pedig tízszer léptek fel.
A zenei alosztályt a karmesterek, a korrepetitorok, az énekes szólisták, a kore
ográfusok, a balett-táncosok, a kórustagok és a zenekar tagjai alkották. íme az
utóbbiak teljes névsora az 1952/53-as színházi évadból:
Berke Tibor, Bermel Miklós, Bodrics József, Darvas István, Dovát Iván, Gizúr
Béla, Grebenár József, Grebenár Vilmos, Hofmann Károly, Horváth József,
Jáger Antal, Jaborek Nándor, Jónás József, Kačina Emílián, Király Ernő, Kovács
József, Kunc Miroslav, Kurina Mihály, Kurina Ferenc, László András, Mészáros
Vince, Nićetin Pero, Nedo Ignjat, Nyers András, Pilić Miloš, Pinkává Viktor,
Peregi Károly, Pecko Miklós, Jónás László, Rácz János, Sárközi Ádám, Tóth
László, Tumbas Pero, Vuković Petar, Weber István, Zillich Mihály, Ustjenko
Vasilije és Újházy Lajos.
A zenei alosztályt J952 őszén átkeresztelték operára, de így sem kerülhette el
végzetét: másfél évre rá az illetékesek legjobbnak látták megszüntetni. Az okok
kifurkészésétől ezúttal eltekintünk.
Ez a döntés egyebek között azt is maga után vonta, hogy a zenekar tagjai közül
csak 24 maradhatott meg, a többit szélnek eresztették azzal a megindoklássál, hogy
egy operett előadásához ennyi zenész is elég. Talán. Csakhogy ez a taglétszám foko
zatosan a felére apadt s a távozó muzsikusok helyébe elfelejtettek újakat felvenni.
Ezek után nem nehéz elképzelni, hogy mára (2003-ban) mi maradt meg a zenekar
ból. Hagyták, hogy kiszenvedjen; szebben fogalmazva: természetes halállal halt meg.
A hivatásos zenekar megmentésének ügye nem egyszer terítékre került az
elmúlt fél évszázad alatt. 1962 októberében már azt is pontosan kiszámították,
hogy mennyi pénzre lenne szükség egy professzionális filharmónia fenn
tartásához. Két variánst dolgoztak ki: 56 zenész a hivatali személyzettel együtt
bruttó 49 719 061 dinárba került volna évente, 45 zenész pedig 38 835 761
kiadást jelentett volna a városnak - ha ugyan igényt tartott volna rá.
Negyvenöt gépelt oldalt tesz ki az az 1968-ban készült elaborátum, amely a
legapróbb részletekig feltárja a város zenei életében felhalmozódott gondokat. A
szerzők - Branislav Jocić és Molcer Mátyás - a problémák megoldását egy zenei
központ (muzički centar) létrehozásában látják, amelynek több alosztálya lenne,
úgymint egy 24 tagú városi zenekar, egy 49 tagú szimfonikus zenekar, egy 25
tagú városi fúvószenekar, egy 60 tagú városi énekkar, egy 42 tagú gyermek
fúvószenekar, egy 100 tagú gyermekkórus, egy legalább 10 táncospárból álló
balettalosztály, egy 25 tagú ifjúsági fúvószenekar, egy 80 tagú ifjúsági kórus, és
külön alosztály a magánénekeseknek és a hangszeres szólistáknak. A zenei
központ mintegy négyszáz embert foglalkoztathatna összesen, és az elképzelések
szerint a Kultúrotthonban (a régi városháza épületében) kényelmesen elférne.
Figyelemre méltó, hogy a tervben első lépésként a színházi zenekar feltöltése
szerepelt, amelyben akkor már csak 11 zenész volt található: 1 fuvolista, 2 kürtös,
1 trombonista, 1 dobos, 3 hegedűs, 1 brácsás, 1 gordonkás és 1 nagybőgős.
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A szimfonikus zenekar összeállítását a következőképpen képzelték el: 3
fuvola, illetve piccolo, 2 oboa, 1 angolkürt, 2 klarinét, 2 fagott, 4 kürt, 3 trombi
ta, 3 trombon, 1 tuba, 2 ütőhangszer, 8 első hegedű, 6 második hegedű, 4 viola,
4 gordonka és 4 nagybőgő.
A gyönyörű álom megvalósításának költségei parára ki voltak számítva,
éppen csak olyan valaki nem akadt, aki a szükséges pénzt elő tudta volna
teremteni.
Az álom továbbálmodói - Péics József, a zeneiskola akkori igazgatója,
Verebes Gusztáv, a színházi zenekar tagja, Mirko Molnár, a zeneiskola tanára és
Berke Tibor, a Szabadkai Filharmónia vezetőségi bizottságának akkori elnöke 1973. október 17-én összeültek, hogy - Isten tudja hányadszor - megpróbálják
megoldani a városi zenekar ügyét, amely akkor ugyanott tartott, mint öt évvel
azelőtt. Újabb megoldás nem született, a régi megvalósítása pedig ugyanúgy
elmaradt, mint már korábban annyiszor.
Ez a szabadkai városi zenekar rövid története. Kétszáz év vergődés, vagy ha
így jobban tetszik: utazás a semmiből a semmibe.
Vagy mégsem?
A következő oldalakon arról olvashatunk majd, hogy azért történtek a város
zenekarának életében szép dolgok is, amelyek mellől ugyan sohasem tágítottak a
nehézségek, de amelyek megérdemlik, hogy megmentsük őket az örök feledéstől.
Könyvünk a távoli múltból elindulva a máig kalauzolja az Olvasót, s talán
csak nézőpont kérdése, hogy a jelen alapján milyennek látjuk a jövőt: fényesnek-e,
vagy pedig sötétnek. E sorok irója maga is muzsikus, évtizedek óta aktiv részese
a város zenei életének, aki azok közé tartozik, akik még mindig nem hagytak fel
a reménnyel, hogy Szabadkának egy szép napon - teljesen mindegy, hogy milyen
néven - újból lesz hivatásos zenekara.
Akik szeretnének részletesebben is megismerkedni az eddig leírtakkal, azok
nak a következő forrásműveket merem ajánlani:
Bokréta - A jugoszláviai magyar műkedvelők almanachja, 1919-1940,
Szabadka, 1940
Kenyeres Kovács Márta: Régi nóta, híres nóta... Életjel, Szabadka, 1976
Magyar László: Lányi Ernő és a szabadkai városi zenekar a kordokumen
tumok tükrében. Létünk, 1979/2
Magyar László: Lányi Ernő szabadkai évei, Életjel, Szabadka, 1996
Muhi János: Mesélő múlt. Életjel, 1979, Szabadka
Pékár Tibor: Gounod Faust című operája Szabadkán, Üzenet, 1998/7-8
Pékár Tibor: Mikor volt Szabadkán opera? Üzenet 1999/9-12
Pékár Tibor: Szabadka zenei élete 1900-1918, Életjel, Szabadka, 2002
Szöllősy Vágó László: Szabadka zenei várossá válása, Üzenet, 1991/7-8
Szöllősy Vágó László: Népünkkel - népünkért, Magyarságkutató
Tudományos Társaság, Szabadka, 1994
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II.
A SZABADKAI FILHARMÓNIA HŐSKORA

SZABADKA ZENEI ÁLLAPOTA 1907-BEN

A Függetlenség, a szabadkai Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt hivatalos
közlönye, 1907. május 22-én hosszabb cikket szentelt Szabadka zenei
állapotainak. Éppen aznap érkeztek haza az újvidéki dalversenyről a Szabadkai
Dalegyesület tagjai. Megnyerték az első díjat. A cikk írója szerint ez még nem
lehet ok az elégedettségre, mert „az csak nem felel meg nyolcvanezer lakossal bíró
város szükségleteinek, hogy zeneiskolájában három kinevezett tanár tanítson”.
Ugyanakkor a városi zenekar körül sem található minden rendben. „Képzeljünk el
egy zenekart - folytatja a cikkíró amelyben megvan egy zenekar magva, de amelylyel egy valóban művészi feladatra vállalkozni egyáltalán nem lehet. Csak egy kla
rinét; fuvolák, oboák, fagottok nincsenek!” A megoldás nem látszik túlságosan költ
ségesnek: „Nyolc-tizezer évi kiadástöbblet az egész. S ezzel a ma hasznavehetetlen
zenekarból egy hasznavehető kultúrintézmény lesz. A város már megmutatta, hogy
ezen a téren nem fukar, hanem igenis tudatában áll annak, hogy az ország harmadik
városa mivel tartozik a saját polgárainak.” A cikkből megtudhatjuk, hogy alig
néhány hónappal korábban érkezett Szabadkára Lányi Ernő, az országos hím
zeneszerző. „Ezen az úton nem szabad megállni; ha elhoztuk Lányit, adjunk neki
munkát és működési tért (...) Beethovennek, Mozartnak, Wagnernek egyszer már el
kell érkezni a gazdag Szabadkára is.”
Alig egy hónappal később, június 19-én, a Bácskai Hírlapban jelent meg egy
hasonló tárgyú írás Csáth Géza tollából. Ő kereken kimondja: „Szabadka város
zeneileg nagyon hátram aradott.” Nem csak Budapesthez, hanem kisebb
városokhoz viszonyítva is. A városi zene- és énekkar szerinte is „teljességgel
h a s z n á lh a ta tla n „A művészet ott fog kezdődni - írja
ha a közgyűlés
megszavazza a még szükséges hét-nyolc zenészi állásnak felállítását.”
Mindkét lap gyors és hathatós intézkedésre buzdít.
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FELEJTHETETLEN EST

A helyzet tehát megérett, s a város
zenei életének irányítása a legjobb ke
zekbe került. Lányi Ernő létrehozta a ze
nekart, s 1908. február 12-én, szerdán
este fél nyolckor, a Városi Színházban a
Szabadkai Philharmóniai Társaság meg
tartotta első hangversenyét. A történelmi
jelentőségű eseményről így számol be
naplójában Lányi Ernő alig több mint 13
éves leánya, Hedvig:
„Apának rengeteg izgalmába, fárad
ságába került, mig a társaságot össze
hozta. Templomi zenészekből és a város
hegedülni tudó tagjaiból alakult meg a
zenekar. A családból Sasa és Ernő játszik
benne. Hosszú heteken át folytak a próbák
a Pest Szálloda nagytermében (...) Apa
csodálatosan szuggerálta a zenekar tagjait,
hogy az ő elgondolásai szerint muzsikál
janak. De nemcsak a zenekar tagjait szug
L ányi E rn ő (A lm á si (tá b o r a lk o tá sa )
gerálta, hanem a publikumot is. Zsúfolásig
megtelt a színházterem. A prológust, amit Dide [Kosztolányi Dezső] írt, síri csönd
ben hallgatta az elsötétített nézőtér. Emőke [Lányi legidősebb fia] szépen szavalta.
A vers gyönyörű volt és remekül vezette be Schubert h-moll szimfóniáját.”
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 elsziirkíti a fényes parkokat.
A szellemóra ez. A néma csendben
a fátylas istennő körünkbe rebben.
Fehér köpenybe húros, hosszú lanttal
leszáll az éjben lépegetve, halkkal,
és hangot üt a rezgő lelkeken Félig csak álom - félig sejtelem.
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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 fúvall,
sóhajba tördelt, fáradt hattyúdal.
Halljátok-e? A nyugtalan húrokban
valami kél, a hangszer összedobban,
holt óriások örök szenvedélye
harsogva, sírva költözik beléje.
Örök derű, csapangó 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.
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„Zúgott a taps, s később is minden szám után (...) Felejthetetlen szép este volt.”
Lányi Hedvig szerint a nyomtatott műsor első és utolsó száma helyet cserélt
s a müvek a következő sorrendben hangzottak el:
1. Schubert: H-moll szimfónia *
2. Beethoven: Hegedűverseny*
3. Grieg: Áse halála és Anitra tánca a Peer Gyntből
4. Tartini: Ördögtrilla
5. Hubay: Csárdajelenet
6. Mozart: Jupiter szimfónia, I. tétel
Az est szólistája Regéczy Ilona volt, akiről annyit tudunk, hogy Hubaynál tanult
és hogy ifj. Lányi Ernőhöz ment feleségül. Az Ördögtrillát és a Csárdajelenetet nyil
ván nem zenekarral, hanem Lányi Ernő zongorakíséretével adta elő.
A helyárakról a következőképp tájékoztat bennünket a meghívó:
Alsó és középpáholy: 12 korona, felső páholy: 7 korona; támlásszék az összes
sorokban: 3 korona; I. emeleti erkélyszék: 4 korona; II. emeleti erkély: 1 korona.
Diákjegy: 60 Fillér. A zeneiskola növendékei részére külön erkélyen egy szék: 60
fillér. Felső karzat: 40 fillér. A társulat tagjainak saját személyükre egy tám
lásszékre szóló ingyenjegyre, családtagjaiknak pedig kedvezményre volt joguk.
Ugyancsak a hangverseny programján olvasható a Szabadkai Philharmóniai
Társulat vezetőségének névsora: elnök - Bezerédy István, alelnökök - dr. Békeffy
Gyula és dr. Brenner József, titkár - dr. Vécsey Emil, pénztárnok - dr. Decsy Dezső,
ügyész - dr. Winkler Elemér, vezénylő karnagy - Lányi Ernő, alkamagy - Maczák
Manó, korrepetitor - Wahl Alajos, hangjegy- és hangszertáros - Schédv.József

A S za b a d k a i P h ilh a rm ó n ia i T ársu lat ze n e k a ra

* Csáth G éza szerint (B udapesti N apló, 1908. II. 14.) a m űvésznő nem a hegedűversenyt. hanem az F-dúr rom áncot játszotta Beethoventől.
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S
végül még egy érdekesség: a koncert után a közönséget a Pest Szálloda ter
meiben táncvigalomra várták.
A szabadkai filharmonikusok első hangversenyéről egyetlen újságban sem
találtam beszámolót. Annál többet találtam a másodikról. A Bácskai Napló 1908.
április 15-i számában olvashatjuk:
,,/í filharmonikusok hangversenye tegnap este zsúfolásig telt színház előtt
folyt le. Úgy látszik, hogy Lányi Ernő 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.
Marschalkó Rózsika bájos, kellemes hangjával, művészi előadásával nagy elis
merést, sűrű tapsot vívott ki, úgy hogy a hangverseny második részében a prog
ramot Lányi Ernő egy szerzeményével megtoldotta. Kitünően hegedűit Koller
Ferenc, aki nem annyira Saint-Saens óriási nehézségű hangversenymüvével,
mint inkább a sűrű tapsok után második ráadásnak játszott Kneisel-féle bájos
románcának egyszerű s hangulatos előadásával mutatta meg művészi tudását.
Csak nyereség lenne, ha a művészt városi zendénk tanszékére megválasztanák.”
A Függetlenség cikkírója ugyanaznap egy hosszú beszámolóval hódol - első
sorban - Lányinak: „Láttam, amint elindul valahonnan egy ember, csak rövidke
pálcával a kezében, és amerre elhalad, az emberek raja csatlakozik hozzá.
Varázspálca volt bizonnyal kezében. Olyan ágacska, amelynek suhogása rezgés
be hozza a levegőt és elvezet bennünket valami csodás helyre (...) És amikor már
mindnyájan köréje gyűltünk, mesébe fog. Elmeséli nekünk vonós és fúvós
hangszerein, amit neki Beethoven [az] ötödik szimfóniában az emberről és
sorsáról elbeszélt.” A névtelen kritikus szerint az énekesnőnek különösen
mélyebb hangjai tömörek és lágyak, a hegedűs biztos és finom pianói megnye
rnek. A cikk ezekkel a sorokkal zárul: „Reméljük, hogy az est sikere a város
közönségében felébreszti a vágyat és az elszánt akaratot, hogy ennek a nemes
egyesületnek alkalmas otthont és szereplésére kifogástalan akusztikájú hang
versenytermet építsen.”
A koncertet a Gyermekvédő Liga javára 1908. április 13-án, hétfőn tartották
a következő műsorral:
1. Beethoven: V. szimfónia
2. Hándel: Ária a Xerxesből
Giordani: Caro mio ben... - zenekari kísérettel előadta Marschallkó Rózsika
3. Lányi: Ez a világ amilyen nagy..., lírai jelenet férfikarra és zenekarra előadta a Szabadkai Dalegyesület és a filharmonikus zenekar
4. Schumann: Álmodozás
Ranvé: Fantasztikus tánc - előadta a vonószenekar
5. Saint-Saens: Fantaisie romantique - hegedűn előadta Koller Ferenc
6. Mihalovich: Liliomszál
Hubay: Miatyánk
Két kuruc nóta - előadta Marschallkó Rózsika
7. Erkel: Báthori Mária, nyitány
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1908/09

A kezdeti sikereken felbuzdulva a Szabadkai Philharmóniai Társaság egy
kérvényt nyújtott be a városi tanácshoz. Ebben azt kéri, hogy a központi elemi
iskola dísztermét fűtéssel és világítással együtt hetenként kétszer, délután öt és
hat óra között engedjék át részére próbateremnek. A kérésnek gyorsan eleget tet
tek: október másodikán arról számol be a Bácsmegyei Napló, hogy a filhar
monikusok már ott tartják próbáikat.
A következő koncertre készültek, melyre minden valószínűség szerint 1908.
november 25-én, szerdán került sor, ugyanis csak a meghirdetett műsorra sikerült
rátalálnom:
1. Beethoven: I. szimfónia
2. Weber: F-moll zongoraverseny
3. Grieg: Szívsebek
Lányi: Hunnia gyásza - a vonószenekar előadásában
4. Chopin: Gisz-moll noktürn
Liszt: Cantique d'am our
Chopin: Barcarolle
5. Mendelssohn: Hebridák, nyitány
Az est szólistája Tóth Árpád zongoraművész volt.
A Bácskai Napló 1909. január 24-én a következő meghívást tette közzé:
„A szabadkai filharmóniai társaság f. évi január hó 31-ik napján d. e. 11 órakor
a Nemzeti Casino helyiségében tartja meg évi rendes közgyűlését, amelyre a társu
lat t. alapító, pártoló és működő tagjait tisztelettel meghívja az Elnökség.”
A közgyűlést „közbejött akadályok miatt” csak egy hét műlva, február 7-én
tartották meg. Két nappal később a sajtó a történtekről részletesen beszámolt.
A tagság nagy számban jelent meg. Dr. Békeffy Gyula elnökölt. Az előző évi
három, jól sikerült koncertről s az egyleti vagyon gyarapodásáról szóló jelentések
„örvendetesen tudomásul vétettek”. Lányi Ernő hosszabb beszédet tartott: figyel
meztette az egylet munkásait és jóakaróit, hogy az elért eredmények miatt el ne bíz
zák magukat, mert „egy-két nyert csata még nem dönti el a háború sorsát”. Indít
ványozta, hogy nagyobb szubvenciót kell kérni a filharmóniai társaságnak, s hogy a
tanács a városi zenészek fizetését emelje meg. Lányi indítványait a közgyűlés egy
hangúlag elfogadta.
A választás semmi újat nem hozott. Az elnök továbbra is a főispán maradt, és a
többi tisztségeket is ugyanazok a személyek kapták, amint az már a legelső koncertre
szóló meghívón is olvasható volt. Az igazgató választmány összetétele a működő
tagok sorából így alakult: Komlós Ármin, Ditelján István, dr. Vécsey Jenő, Klazsik
Lehel, Heinrich Richárd, Kovács Kornél, dr. Kunetz Béla, Völgyi Lajos, ifj. Lányi
Ernő és Klupp József. Az alapító és a pártoló tagok közül pedig Tipka Antal,
Piukovich József, Kosztolányi Árpád, György Mór, Révfy Zoltán, dr. Török Béla, dr.
Milkó Izidor, Martinovics Béla, Váli Gyula és dr. Joó Aurél került be a választmányba.
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I en cel B éla

A szabadkai újságok 1909. február 9én közölték a filharmonikusok soron
következő koncertjének részletes műsorát,
i4-én pedig arról lehetett olvasni, hogy
Hilgermann Laurától a bécsi udvari szín
ház igazgatósága visszavonta az enge
délyt, hogy Szabadkán felléphessen.
Helyette Vencel Bélái, a Magyar Királyi
Operaház elsőrangú basszistáját sikerült
közreműködésre megnyerni. A koncertről,
annak lefolyásáról, a szabadkai városi
könyvtárban nem található beszámoló. Az
előrejelzésekből arra következtethetünk,
hogy az énekes részleteket adott elő
Mozart Varázsfuvolájából, Mendelssohn
Paulus c. oratóriumából stb. A zenekar a
következő számokkal készült:
Haydn: Oxfordi szimfónia (a zene
szerző halálának 100. évfordulója alkal
mából)
Sibelius: Valse triste
Svendsen: Norvég dallam
Beethoven: Egmont, nyitány

Március 11-én a Bácsmegyei Napló már a következő filharmóniai koncert
szólistáját mutatta be olvasóinak: K. Durigó Ilonának hívják s külföldi turnéján
éppen azokban a napokban aratott jelentős sikert Berlinben. Két héttel a koncert
napja előtt Heumann Mór könyvkereskedő áruba bocsátotta a jegyeket, s a napi
lapoknak köszönhetően az olvasók tábora a teljes műsort is kézhez kapta, íme:
1. Weber: Bűvös vadász, nyitány
2. Gluck: Che faré senza Euridice...
3. Bach: Sarabande
Mozart: Menüett és Trió a Jupiter szimfóniából
4. Szentgály: Elégia és Bölcsődal - hegedűn előadja Koller Ferenc, vezényel
a szerző
5. Lányi: Tele van a város akácfavirággal
Farkas Ö.: A legszebb virágszál
Tarnay A.: Ősz utója
Kálmán I.: Tüzet rak a német tábor - dalok zongorakísérettel
6. Bizet: L’Arlesienne, szvit
A hangversenyt április 15-én tartották meg, s két nappal később egymást túl
licitáló dicséretek jelentek meg a szabadkai lapokban. A Bácsmegyei Napló
tudósítója (a. e.) örömmel kiált fel: „Szabadkán elértük azt, hogy lehet zenéről
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komolyan (reálisztikusan és nem utópisztikusán) cikket írni (...) Talán ez az
egyetlen pont, ahol Szabadka derekasan megállja a harmadik helyet, mely az
ország városai közt lakosainak számereje révén megilleti.” A cikkből arról is
értesülünk, hogy a zenekar ötven tagot számlál, majd ezt olvashatjuk: „A szabad
kai zenekar még nem elsőrangú instrumentum. Egypár húr kissé megkopott,
meglazult, benne az egyes akaratok itt-ott még ki-kicsúsznak a karmester
vasakarata alól. De már tud bömbölni, jajgatni, és tud elhalni úgy és akkor,
amikor a karmester akarja. És Lányi Ernő a nem tökéletes instrumentumot
tökéletesen kezeli. Nemcsak azért jó dirigens, mert uralkodik a zenekaron,
hanem elsősorban azért, mert ő, a zenekar ura, behódol egy még nagyobb úrnak:
az előadott mű szerzőjének.”
A zenekar Bizet művével aratott legnagyobb sikert, az énekesnő pedig „a
közönség tapsa és a filharmonikusok virágja mellé minden, az igazi művészetet
tudó ember hódoló elismerését vitte magával emlékül”. A másik két vendég
Kecskemétről érkezett. Koller Ferenc már nem először szerepelt a szabadkai
közönség előtt. A tudósító szerint „éppen ilyen emberre: kiváló hegedűsre és
gyakorlott tanárra volna szükségünk. (...) A filharmóniai társaság Lányi Ernőt,
Koller Ferencet, a zeneiskola növendékserege pedig Szentgály Gyulát babérko
szorúval lepte meg.”

1909/10

A Bácskai Napló már szeptember 10-én tájékoztat a filharmonikusok novem
beri koncertjének pontos műsoráról. A közönséget alaposan felkészítik a nagy
eseményre. Három nappal a koncert előtt már csak a 15. soron túl kapható jegy.
A Pest Szálloda nagytermében a közönség fokozott érdeklődése mellett folynak
a próbák. A Bácskai Napló hosszú írást szentel Beethovennek és a Pastorale
szimfóniának (1909. november 21.). A „páratlanul nagy és általános” érdeklődés
miatt a zenekar helyét fölemelik a támlásszékek szintjéig és azt is eladják, mivel
a zenekar a színpadon lesz elhelyezve. Ezáltal két új sort nyernek.
A következő Beethoven-müvekkel csalogatják a közönséget: Prometheusnyitány, C-dúr zongoraverseny, Skót dalok, majd a szünet után a VI. szimfónia.
A szólisták: dr Klein Mátyásné - Szabadkáról, és Szendy Árpád zongoraművész,
a Magyar Királyi Országos Zeneakadémia tanára - Budapestről.
A kiadós reklám eredménye nem maradt el, a színházterem zsúfolásig
megtelt. „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 müvét, I. rapszódiáját ját
szotta el. Kapott egy óriási krizantémium csokrot, egy babérkoszorút a filhar
monikusoktól és egyet a zenede növendékeitől.” (Bácskai Napló, 1909. novem
ber 26.) Kleinné három dalt énekelt Lányi Ernő (zongora), Koller Ferenc
(hegedű) és Plóner Félix (cselló) kíséretével, és „pompásan megállta a helyét”.
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MELYRE AZ EGYESÜLET TAGJAIT ÉS AZ ÉRDEKLŐDÓ KÖZÖNSÉGET TISZTELETTEL MEOHIVJA
A Z ELN Ö K SÉG .
Akik tévedésből m eghívót nem kaptak és a rra igényt tartanak, szíveskedjenek
dr. Vécsei Emil ügyvéd úrhoz, az e gyesület titkárához fordulni (Kazinczy-utca).
H E L Y Á R A K * AU<S ** középpáholy 12 kor. Pelaí páholy 7 kor. Támlásszék az össze*
_________________ 1 sorokban 3 korona. IL emeleti erkélyszék I korona. Diák-jegy 60 fillér.
A páholyjogtulajdonosok jogai n ovem ber 19-én d. e. I I ó ráig tartatnak fönn.
A* egyesület tagjai a támlássziki jegyeket kedvezményes Áron kapják, míg pedig saját személyükre
I koronáért, családtagjaik részére pedig 2 koronáért. — E jegyek azonban másra át nem ruházhatók.
:: :: Az ö sszes jegyek He urnán n M ór könyvkereskedésében kaphatók. :: ::

M e g h ívó a B e eth o ven -estre

Impressiók a Beethoven estről címmel a Bácskai Napló m. m. i. [M. Mihály
Imre] tollából is közöl egy áradozó írást. Tőle tudjuk meg, hogy a filharmoniku
sok közt található pap, orvos, ügyvéd, tanár, jogász, tanító, zenész stb. A ter
jedelmes beszámoló a következő gondolattal zárul: „A Beethoven-estnek vége.
Nagy és sikeres munka volt; eredménye nem fog elmaradni. Lassankint majd
csak tudomást vesznek rólunk, hogy nem vagyunk »paraszt« város, ahol csak
bort tudnak inni, hanem tudnak hallgatni egy Beethoven-hangversenyt és meg is
tudnak érteni egy Beethoven-hangversenyt.”
A koncert után Szendy Árpád tiszteletére társasvacsorát rendeztek a Pest
Szálló éttermében. A nagy művész Lányi Ernőnek kijelentette, hogy „a legna
gyobb örömmel lép be az egyesület alapító tagjainak sorába”.
Valborg Svardström svéd énekesnő nevét a legújabb zenei lexikonok nem
közlik, pedig a század elején igen nagy népszerűségnek örvendett. A szabadkai
filharmonikusoknak „óriási áldozatok árán” sikerült őt megnyerniük közre
működésre. Ezt az örvendetes hírt az újságok már december 14-én beharan
gozták, pedig a koncert csak január második felében volt várható. Megjelentek
városszerte a falragaszok, s a Bácskai Naplóból tíz nappal a koncert előtt min
denki értesülhetett a filharmonikusok hetedik hangversenyének műsoráról:
1. Glinka: az Iván Szuszanyin c. opera nyitánya
2. Mozart: Non piü! tutto ascoltai - zenekari kísérettel énekli Valborg Svardström;
az obiigát hegedüszólamot Koller Ferenc tanár, a Filharmóniai
Társaság hangversenymestere játssza
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3. Volkmann: D-moll szerenád
4. Weingartner: Liebesfeier
Brahms: Wie komme ich denn zűr Tűr herein
Hermann: Das Mutterherz
Löwe: Niemand hat’s gesehn - dalok zongorakísérettel
5. Lányi: Magyar románc - előadja Koller Ferenc és a zenekar
6. Schubert: H-moll szimfónia
7. Grieg: Killingdans
Lange-Müller: Efteraar
Delibes: Les filles de Cadix
Dannström: Echo polska - Lányi Ernő zongorakíséretével előadja Valborg
Svárdström
Január 13-án a Bácsmegyei Napló arról ad hírt, hogy a szabadkai kirakatok
ban megjelent „a világ egyik legbájosabb és leghíresebb asszonyának”, Valborg
Svárdströmnek a fényképe. „A kép egy hosszú, finom nyakon ringó szőke fejről,
bámuló okos szemekről és veszedelmesen pisze orról beszél, az egészet hatalmas
kalap árnyékolja be.” A valóság, természetesen, minden fotográfiát messze
felülmúlt. A művésznő puszta látványától „a legbőszebb, legviharedzettebb kri
tikusok is szelíden fuvolázó trubadúrokká változnak át”.
A jó hírverés ezúttal is megtette hatását. Sokan - „éppen a zeneértő, rendes
közönség egy része” - jegy nélkül maradtak. Ez a hangverseny egy újítást is ered
ményezett: a nézők ingyenes műsorfüzetet kaptak, amely tartalmazta a zenekari
müvek rövid, népszerű leírását, valamint a műsoron szereplő összes dal eredeti
szövegét és művészi fordítását. A nagy tetszést kiváltó műsorfüzet szerkesztője
Lányi Viktor volt.
A koncert napja, 1910. január 21-e, péntekre esett. A csütörtök délutáni próba
a Pest Szálló nagytermében, a művésznő határozott óhajára, zárt ajtók mögött
folyt le. A koncertnapi próbát a színházban már bárki végighallgathatta.
Az énekesnőt Szabadkára elkísérte a férje. Vele beszélgetett a Bácsmegyei
Napló riportere. Megtudta tőle, hogy a művésznő tizenegy nyelven énekel - legú
jabban magyarul is. A Mignon c. operát is magyarul adta elő a budapesti
operában. A riportból azt is megtudjuk, hogy a szabadkai filharmonikusok
harsány ovációval akarták fogadni a híres vendéget, de a karmester leintette a
fúvósokat, s így csak a vonósok kocogtatták meg hangszereiket a próbaterembe
belépő szépasszony tiszteletére. Ő pedig hálás mosollyal fejezte ki köszönetét.
Svárdström-lázban égett egész Szabadka.
A nevezetes napon minden addiginál fényesebb közönség gyűlt össze a szín
házban. Izgatottan várták a szenzációsnak hirdetett est kezdetét. Az pedig kis
híján majdnem botrányba fulladt. Ugyanis a muzsikusok nem sokkal nyolc óra
előtt vették csak észre, hogy a délután folyamán valaki használhatatlanná tette a
nagybőgőket: mind a négy bőgővonót, sőt, még a tartalék vonót meg a húrokat is
bekenték szappannal. Nagyon gyorsan kellett intézkedni. Valahonnan sikerült két
új vonót keríteni, a másik kettőt pedig annyira kitisztítani, hogy a hangszerek
mégis megszólalhattak - bár nem kellő intenzitással.
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A rossz tréfáról a közönség csak a másnapi lapokból értesült. A koncert pompásan
sikerült, Svardströmtől mindenki el volt ragadtatva, a Löwe-dalt meg kellett ismételnie.
A zenekar, a kritikus szerint, a Schubert-szimfóniát színesebben játszotta,
mint két évvel korábban, s Volkmann Vonósszerenádjában sem akadt kivetnivaló.
Külön dicséretben részesítette a Bácsmegyei Napló tudósítója [h. j.] a zenekar
szólistáit: Koller Ferencet, Ötvös Ferencet s a zongorázó Lányi Ernőt.
Valborg Svardström a Filharmóniai Társaságtól díszes bokrétát kapott, a
karmester pedig babérkoszorút, rajta a következő fölirattal: „Lányi Ernőnek, a
filharmóniai társaság karnagyának - a hálás közönség”
A soron következő koncert szólistája Pécsi Károly volt, aki első hegedűóráit
az akkor még Gaál Ferenc igazgatása alatt álló szabadkai zeneiskolában kapta.
Ném etországból jött, ahol mint elism ert hegedűvirtuóz a dortmundi
zeneakadémián tanított. A hangverseny tiszta jövedelmét a Gaál Ferenc síremlék
alap javára szánták.
A koncertet 1910. április elsején tartották meg, amiről más bizonyítékunk
nincs, mint hogy csütörtökre várták a vendégművészt, s a Bácskai Napló lelkes
beszámolót közölt a keddi próbáról.
A meghirdetett műsor a következő volt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gluck: Iphigénia Auliszban, nyitány
Gaál: Adagio hegedűre és zenekarra
Csajkovszkij: Elégia vonószenekarra
Beethoven: Hegedűverseny
Saint-Saens: Introduction et Rondo capriccioso, hegedűre és zongorára
Mendelssohn: IV. szimfónia

1910/11

Az új évad szeptember 22-én kezdődött. Bár a legutóbbi koncerten 52 muzsikus
ült a színpadon, a Bácsmegyei Naplóból arról értesülünk, hogy új, „vonós- vagy
fúvóshangszerekhez értő dilettánsok fölvétetnek”, jelentkezni magánál Lányinál lehet.
A filharmonikusok kilencedik hangversenye 1910. november 23-ára volt
kitűzve a következő műsorral:
1. Haydn: 94. szimfónia, G-dúr
2. Beethoven: C-moll zongoraverseny I. tétel
3. Handel: Ária a Rinaldo c. operából
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 és Zöld leveles...
7. Weber: Oberon, nyitány
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Két hölgy volt a szólista: Kedves Margit hangverseny-énekesnő és Fábry
Irma, a szabadkai városi zeneiskola zongoratanárnője. Utóbbiról a Bácsmegyei
Napló november 20-i számából megtudjuk, hogy Budapesten Thomán Istvánnál
és Bartók Bélánál tanult, s egy évvel korábban hívták meg Szabadkára. Az ő
fényképe is megjelent egy-két szabadkai kirakatban.
A Bácskai Napló arra is felhívta olvasói figyelmét, hogy a Mai Színlap c.
színházi újság a koncert napján ünnepi számban fogja közölni a műsor részletes
ismertetését, a dalok szövegét, a szerzők rövid életrajzát stb.
A kritika, mint mindig, ezúttal is már két nappal a hangverseny után napvilá
got látott. A tudósító nem volt elragadtatva, elsősorban a műsor összeállítását
kifogásolta: Haydn egyik leggyengébb (!) műve, az Üstdob-szimfónia helyett
szívesebben hallgatott volna meg valamit Erkeltől vagy Goldmarktól, akiknek
jubileumuk volt abban az évben.
A hangverseny zsúfolt nézőtér előtt zajlott le. Mindkét szólista annyi tapsot
kapott, hogy ráadást is kellett adniuk. A névtelen müítésznek ez sem volt ínyére:
szerinte „a túlságig menő tapsolás” csak zavarja az előadást.
Ezután ismét egy fényes csillag bukkant fel a filharmonikusok egén. 1911.
február 8-án, szerdán este 8 órakor, a tizedik hangversenyen Hubay Jenő egyik
büszkesége, Geyer Stefi tündökölt. Goldmark hegedűversenye mellett zongo
rakísérettel is szerepelt: Lányi Ernővel együtt előadott egy larghettót Dvoraktól,
egy gavottot Bachtól, egy menüettet Mozarttól s egy csárdajelenetet Hubaytól.
A megemelt helyárak ellenére a kibocsátott jegyeket túljegyezték. A műsor
füzet tetejét a vendégmüvésznő fényképe díszítette.
A Bácskai Hírlap ezúttal Somlyó Zoltán tollából közölt beszámolót a hang
versenyről. Ő megkockáztatta a kijelentést, miszerint a szabadkai filharmonikus
zenekar az ország első igazi nagy zenei testülete. „Tanultság, biztos fegyelem és
szilárd, fiatalos erő adják meg neki az életet és a fejlődési erőt.” Lányi Ernőt
Somlyó „tömör, bronzarcú ember”-nek írja le. „Hogy zeng körülötte az egész
nagy instrumentális levegő, hogy pillant át komoly és éber szemével a rengeteg
tételes művek izomhálózatán és idegrendszerén, és hogy vezeti el hímes és szik
lás tájékokon egyformán szuverén uralommal a társaságot!”
Tisztán zenekari szám kettő volt műsorra tűzve:
Beethoven III. szimfóniája és Volkmann Visegrád c. müve.
Az akkor 22 éves Geyer Stefit a következőképpen mutatja be Somlyó:
„meztelenül, olajszínben fénylő karjai tiszta, pehelykönnyű szárnyakat adtak
nem egy feszes erotikájú zenei ötletnek.”
A beszámoló zárósorai is elárulnak egyet s mást: „Hogy két és fél órára így
feldíszesedett a rozzant szabadkai színház belseje, hogy a páholyok ódon és olcsó
piros kárpitja egyszeribe megszépült és a sok fül megittasult és felcsillogtak a
szemek, rövid időre m égiscsak bele lehetett látni a szabadkai kultúra
lehetőségébe, egy kínálkozó, de még szikkadt talaj ígéreteibe.”
Az áprilisi koncert nyomtatott műsora még a legünnepeltebb magyar énekes,
„a magyar opera szemefénye”, Környei Béla nevét hirdette, ám az utolsó pil

33

lanatban visszavonták tőle a fellépési engedélyt s helyette elküldték dr.
Székelyhidy Ferencet. A váratlan cserét nem bánta meg a szabadkai közönség.
Fül- és szemtanúként ismét Somlyó Zoltánt idézzük:
Boildieu Fehér nő c. operanyitánya és Schubert VII. szimfóniájának Andante
tétele után következett Székelyhidy. „Kiválóan előnyös megjelenésű, érdekes
arcú ember, 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 Miiller Elvira,
a zeneiskola zongoratanárnője, Grieg zongoraversenyének I. 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 nagyszerű hangverseny Állaga Géza Romaneszkájával ért véget.
A tudósító nem győzi dicsérni Lányit, a közönség is már a pódiumra való
lépésekor „babérba takart művészi mívű ezüst karmesteri pálcát” nyújtott át a
karmesternek. Somlyó lelkesedése nem ismer határt: „értékes és művészi sajá
tosságokkal bíró városnak kell lennie, ahol ilyen művészi esemény ilyen pub
likum elé kerülhet.”
A sikeres hangverseny után valószínűleg jó hangulatban zajlott le az évi köz
gyűlés május 7-én, melynek eredményeként a következőképp alakult a vezetőség
összetétele: elnök - dr. Békeffy Gyula, alelnök - dr. Vécsey Emil és dr.
Manojlovits János, titkár - Ditelián István, hangversenymester - Koller Ferenc,
hangjegytáros - Demek Ferenc.

1911/12

A filharmonikusok 1911. november 23-án emlékeztek meg Liszt Ferenc
születésének századik évfordulójáról. A következő műveket tűzték az ünnepi
hangverseny műsorára:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Az est szólistája nem kisebb személyiség volt, mint maga Bartók Béla, a
budapesti zeneakadémia harmincéves tanára, akit „Európa-szerte úgy ismernek,
mint Liszt egyik legjelesebb ismerőjét és interpretátorát” - tudjuk meg Lányi Viktor
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méltatásából, amely november 24-én jelent
meg a Bácskai Hírlapban. „Mai működé
sének súlypontja Beethoven Esz-dúr kon
certjének zenekarral való előadása volt,”
folytatja Lányi, „melyben bámulatos tech
nikai zsenialitása mellett remek stílusérzé
ket és nagy elmélyedő képességet is csil
logtatott. (...) De azért hallottunk ma este
Lisztet is Bartóktól. A remek XIII. rapszó
diát adta elő magánszám gyanánt, viharzó
tűzzel, temperamentummal, ragyogó fan
táziával. (...) Mindezeken felül mint kom
ponista is bemutatkozott Bartók, (...) mű
vészi fejlődésmenetének utolsó etappjából
ragadott ki két rendkívül érdekes költe
ményt. 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
a bánat keserű mámorában. Ráadásul
B artók B éla
egy Scarlatti-féle rondót játszott még el.”
Bartók tehát belopta magát a hallgatóság 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 hangversenyéről csak a meghívó maradt
fenn, amelyről a következő műsor olvasható:
1. Cherubini: Anakreon, nyitány
2. Gluck: Ária az Alceste c. operából
Csajkovszkij: Ária a Jeanne d ’Arcból
Mihalovich: Piroska imája a Toldiból
3. Mendelssohn: Intermezzo a Szentivánéji álomból
Dvorák: Notturno vonószenekarra
4. Mozart: Jupiter-szimfónia
5. Schubert: Ungeduld
Lányi: Takarodó
Paladiche: Psychée
Közreműködött M. Medek Anna, a budapesti operaház művésznője. A koncert
dátuma: 1912. január 3 1 . - szerda.
A Bácskai Napló február 23-i számából két fontos eseményről értesülünk: az
egyik az, hogy előző nap Ditelián István lemondott a filharmónia titkári tisztjéről s
helyébe Katona Bélát jelölték, a másik pedig az, hogy a zenekar mind a 46 tagja
meghívást kapott Zomborba egy közös fellépésre az ottani Troubadourok következő
hangversenyén. Hogy ez megvalósult-e és mikor - nem sikerült kiderítenem.
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Jóval szerencsésebb helyzetben va
gyunk a következő hangversenyt illetően,
amelynek a műsora:
1. Haydn: Dobpergés-szimfónia
2. Saint-Saéns: Gordonkaverseny
3. Wagner: Senta balladája a Bolygó
hollandiból
Puccini: Tosca imája
4. Lányi: Nánia (Halotti kesergés),
gordonkára és vonószenekarra
5. Hubay: Ugy-e, Jani
Csiky: Panasz - ének zongora
kísérettel
6. Schumann: Esti dal
Popper: Magyar rapszódia, gordon
kára és zongorára
7. Bizet: L’Arlesienne
A két szólista Kmentt Ilona és
Kerpely Jenő volt.
MedekAnna
A Bácsmegyei Napló március 24-i
számában néhány érdekességre hívta fel
olvasóinak a figyelmét: Tosca imáját zongora is fogja kísérni a zenekarban (?), a
Hubay-dalban pedig a zongorához hegedű is fog társulni, természetesen a kon
certmester, Koller Ferenc személyében. A zongorista meg ki is lehetne más, mint
Lányi Ernő?
A koncertre 1912. március 29-én került sor. Harmadnap két írás is olvasható
volt a jelentős zenei eseményről a Bácsmegyei Naplóban. Az egyik inkább a
zenekar jelenével és jövőjével foglalkozik. Csodálattal adózik a negyventagú (!)
zenekarnak, amelynek az összetétele „egy csomó fiú, iskolás diák, hivatásos
zenész és kopasz lateiner”.
A másik írás Ka. Ba. aláírással nyilván Katona Bélától, az egyesület titkárától
származik. Ő a hangverseny sikerét teljes egészében a karmester javára írja. A fil
harmonikusok titkára elárulja, hogy a társulatban minden a zenekar vezetőjének
akarata szerint történik: „Lányi Ernőn múlik úgy a zenekar betanítása és
vezetése, mint a számok összeállítása, valamint az is, hogy kit hívjanak
vendégszereplésre.”
A neves szólisták az elvárásnak megfelelően szerepeltek a koncerten. Kmentt
Ilona bécsi hangversenyénekesnő egy Schubert-dallal köszönte meg a viharos
tapsot, a csellista Kerpely pedig nem volt rest és a Bizet-mü előadásakor beült a
zenekarba!
A koncert után a Pestben rendezett vacsorán a vendégművészek mellett a
Zomborból érkezett Troubadourok is részt vettek, és mint a tudósító megjegyzi:
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„a meglehetősen könnyű muzsika (...) a késő éjjeli órákig együtt tartotta a classikus muzsika híveit” .
A Bácskai Napló, ugyancsak március 31-én, egy igen terjedelmes cikkben
számol be a hangversenyről. Kerpelyről hosszasan áradozik a névtelen tudósító.
Ez a művész, írja, játszi könnyedséggel győzi le a legnagyobb technikai
nehézségeket is, hangszere négy húrjában „benne van a rózsaszirmot csókoló
lenge szellő szerelmes suttogása, az erdő sejtelmes moraja, a vihar távoli zúgása
s a csobogó habok enyhet adó lágy zenéje. (...) Mikor Popper Magyar rap
szódiáját játszotta s benne sorba jöttek a régi szép magyar nóták, hangszerének
síró hangjaira csordultig telt meg az érzések teli pohara, s a közönséget valami
bűvös varázslat tartotta lekötve” .
A zenekar vidéki szerepléseiről kevés adat maradt fenn. A Bácskai Napló
1909. december 10-i számából értesülünk arról, hogy meghívás érkezett
Újvidékről, és hogy „a rendezést egy újvidéki sindikátus vette kezébe s a dolog
anyagi oldala már rendben van.” Ugyanez a napilap 1912. május 8-án közli az
újvidéki vendégszereplés műsorát:
Beethoven: Egmont, nyitány
Haydn: Esz-dúr szimfónia
Grieg: Zongoraverseny, I. tétel - a szólista: Müller Elvira
Dvorák: Notturno
Lányi: Románc, hegedűre és zenekarra
Bizet: L’Arlesienne
Másnap a Bácskai Napló az Újvidéken megjelenő Zastava igencsak hízelgő
véleményét idézi: „A szabadkai filharmonikus társaság nemcsak a vidéken a
legjobb, de már a budapesti filharmonikus társasággal is versenyez az elsőségért.
Ez budapesti műértők és kritikusok véleménye, akik a szabadkaiak hang
versenyét hallották.”
A tervezett vendégszereplésre május 15-én került sor.

1912/13

Lázas készülődés előzte meg a filharmónia soron következő koncertjét. A
Lloyd-teremben folyó próbák iránt nagy volt az érdeklődés. A próbák színhelyét
később áthelyezték a gimnázium tornacsarnokába s kialakult a végleges műsor:
1.
2.
3.
4.
5.

Beethoven: II. szimfónia
Hubay: Concerto dramatique
Dvorák: Larghetto a Vonósszerenádból
Hubay: A falu rossza c. opera nyitánya
Hubay: Csárdajelenet
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Az est vendége Hubay Jenő volt, aki
saját műveit hegedülte, illetve dirigálta.
Hubay az akkori magyar zenei élet koro
názatlan királya volt, aki jelentős zene
szerzői tevékenységet fejtett ki. Harminc
éves művészi és pedagógusi jubileumát az
egész ország megünnepelte. Budapest után
az első vidéki meghívást Szabadkáról
kapta. A sajtó, beszámolva az előkészü
letek minden mozzanatáról, kellőképpen
felcsigázta a város polgárságának az érdek
lődését. Az egyik Kossuth utcai üzlet kira
katában közszemlére tették a híres mű
vésznek szánt broznplakettet, amelyet
Körmendy Frimm Jenővel vésettek. Hubay
nemcsak a filharmonikusok, hanem Sza
badka város vendége is volt. A városi elöl
járóság díszebéddel várta, a pályaudvaron
a filharmónia egész elnöksége fogadta. Az
H ubay Jen ő
összes jegy elkelt. A koncertre 1912. novem
ber 27-én, szerdán este 8 órakor került sor.
A siker óriási volt, „és minden lelkesedésnek, tapsnak és elragadtatásnak,
amitől csak úgy izzott a levegő, mágnese a könnyed eleganciával hajlongó,
csodálatosan fiatal Hubay Jenő volt”. A ráadás néhány magyar dalból állott. A
Bácskai Hírlap így zárja tudósítását:
„Az ünnepi est mámorában a publikum nem feledkezett meg a fáradhatatlan
karmesternek, Lányi Ernőnek önfeláldozó művészi munkájáról sem. Hatalmas
babérkoszorút nyújtottak át neki. (...) Lányi Ernő és a maganevelte publikum,
amely ma is példásan intelligens magaviseletet tanúsított - kölcsönösen büszkék
lehetnek egymásra.”
A rendezőség sorszámmal látta el a szabadkai filharmonikusok mindegyik
hangversenyét. A XV. és a XVI. között is sor került egy nem is akármilyen ren
dezvényre, amelyen a zenekar mellett sokan mások is szerepeltek. Ezt az ünnepi
estet dr. Biró Károly tízéves polgármesteri jubileuma alkalmából tartották 1912.
december 21-én a következő műsorral:
1. rész
1. Weber: Búvös vadász, nyitány
2. Verdi: Ária a Trubadúrból
Saint-Saéns: Ária a Sámson és Delila c. operából - énekelte Budanovics
Mária
3. Lányi: Vágy (néprománc)
Csajkovszkij: Báli csevegés
Hubay: Rózsabokor - énekelte Milassin Mariska
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4. Haydn: Teremtés - az oratórium IV. része
5. Schumann: Cigányélet - előadta a Szabadkai Dalegyesület, a filharmóniai
zenekar, a templomi énekkar, 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
A díszelőadásról szóló beszámolók mindenkit csak dicsérnek. Budanovics
Máriát dr Brenner József] Milassin Máriát Lányi Ernő kísérte zongorán.
Mindkét szabadkai úriasszony egy-egy Lányi-dallal toldotta meg műsorát. Ami
pedig a Haydn-oratóriumot illeti, hát „olyat még nem látott és nem is hallott
Szabadka” . Száznál több előadó mutatta be a hatalmas művet!
A Parasztbecsületet a színtársulat adta elő. Ekkor már Nagypál Béla, a szín
ház karmestere vette át a dirigensi pálcát, aki az est első felében üstdobosként
működött közre Lányi zenekarában. A tudósító a szólisták mellett az énekkarról
is elismeréssel szólt.
Szendy Árpád nevével egyszer már találkoztunk. Az 1913. február 26-i hang
versenyre ismét őt hívták meg szólistának. A napisajtó a szokásos módon
készítette fel a közönséget, ám a terem mégis csak félig telt meg. Ennek okát a
Bácskai Hírlap tudósítója abban látta, hogy „zeneélvező és műélvezetre vágyó
közönség igenis van immár, de ez a közönség nem engedi felsrófoltatni a saját
igényeit” .
Lássuk, milyen az az igényes műsor, amely a szabadkaiakat elijesztette a
hangversenytől:
1.
2.
3.
4.

Gluck: Ballettzene 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 (Assisi Szt. Ferenc prédikációja a madarakhoz)
Szendy: C-dúr menuetto
Chopin: H-moll scherzo
6. Mozart: G-moll szimfónia

A megjelentek ráadásszám nélkül nem engedték el Szendyt, aki egy Chopinimpromptuvel adózott rajongóinak.
Az áprilisra tervezett hangverseny útjából egy egész sor akadályt el kellett
hárítani:
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Meg kellett változtatni a már meghirdetett műsort, mert Récsey Sári zongo
raművésznő, „a szabadkai előkelő társaság fiatal tagja” visszalépett. A másik
szólista, Basilides Mária miatt pedig a dátumot kellett módosítani. A legsúlyo
sabb gondot azonban az a hír okozta, amely szárnyra kelt a városban: Lányi
elhagyja Szabadkát! Mindenki előtt világos volt, hogy ha ez a csapás
bekövetkezik, „a zeneművészetnek hosszú időre bealkonyul ebben a városban”.
A filharmonikusok tizenhetedik koncertjére 1913. április 16-án került sor a
következő műsorral:
1.
2.
3.
4.
5.

Beethoven: VII. szimfónia
Thomas: Románc és Styrienne a Mignon c. operából
Beliczay: Andante vonószenekarra, op. 25
Rossini: A sevillai borbély c. opera nyitánya
Lányi: Magdolna vár; Szerelem tengerében
Szendy: Szeretném itt hagyni... - dalok zongorakísérettel
Közreműködött Basilides Mária, a budapesti Népopera énekese.
A tudósító ez alkalommal is több di
csérettel halmozta el a karmestert, mint a
fővárosból érkezett énekművésznőt, aki
pedig „erőteljes és érces mezzoszoprán
jával úgyszólván elbűvölte a hallgatósá
got” . A közönség lelkesedését még az a
tudat is fokozta, hogy imádott karmes
terüket valószínűleg most látják pódiu
mon utoljára. Szerették volna őt vissza
tartani, tüntető ragaszkodásukkal örökre
Szabadkához kötni.
A koncert után két nappal a Bácskai
Hírlap leközölte Lányi Ernő levelét: Szó
sincs róla, hogy itt hagyja Szabadkát!
„Efféle kombinációkra legfeljebb néhány
elejtett szavammal adhattam alapot,
amelyek erős izgalmakkal járó munkám
ra és megrongált egészségi állapotomra
vonatkoztak, ezzel kapcsolatban pedig
arra a tényre, hogy tartósabb pihenésre
B a silid es M ária
szorulok. Minden egyéb jóindulatú, de
önkényes kiszínezése a dolognak.”
Egy valaki mégis távozott Szabadkáról: a filharmónia koncertmestere. Az új
évad Koller Ferencet, az egykori Hubay-növendéket, már Miskolcon, az ottani
zeneiskolában találta.
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1913/14

Még mielőtt elkezdődött volna az új hangversenyszezon, október 11-én a
Nemzeti Kaszinóban megtartották a Filharmóniai Társaság hatodik tisztújító
közgyűlését. A vezetőség összetétele annyiban változott, hogy az igazgató
választmányba két hölgyet is beválasztottak, Jakobcsics Imrénét és Birkássné
Szuchich Adriennet, bár a Bácskai Hírlap az utóbbi helyett dr. Günther Józsefné
nevét említi. Ugyanebből az újságból azt is megtudjuk, hogy „a tárgysorozat leg
fontosabb tárgya volt az alapszabályok módosítása, amelyet a társulat művészi
nívójának, valamint anyagi helyzetének emelése céljából szükségesnek látszott
reformálni és amely javaslat többek hozzászólása után el is fogadtatott.
Határozatba ment egyúttal, hogy a városhoz memorandum nyújtassék be, amely
ben a társulat részére 500 korona szubvenciót kérnek”. Ugyanakkor döntés
született arról is, hogy a koncertmester Rados Dezső, a zeneiskola új hegedű
tanára legyen.
Lola Tesi 1913-ban volt 18 éves és a Bácskai Hírlap október 15-i számában
nem győzött róla áradozni. Minden bizonnyal ígéretes hegedűművész lehetett,
aki párizsi és bácsi tanulmányai után máris jelentős nemzetközi sikerekkel di
csekedhetett. Belgrádból visszafelé jövet - ahol a királyi udvar meghívásának tett
eleget - megállt Szabadkán, hogy hangversenyt adjon a filharmonikusok
kíséretével. Az előadásra szánt művek a következők voltak: Mendelssohn
Hegedűversenye, Bach Chaconne-ja, Csajkovszkij Melankolikus szerenádja, egy
Kjui-darab (Orientale) és Hubay egyik Csárdajelenete. A zenekar ezenkívül
Mozart Esz-dúr szimfóniáját, valamint Lányi hangszerelésében egy régi magyar
dalt és Járnefelt Berceuse c. darabját tűzte műsorra.
A főpróbára 1 koronáért, illetve tanulóknak 50 fillérért lehetett bejutni, de
csak azoknak, akik a hangversenyre is váltottak jegyet. Egyébként a főpróbára is
teljes értékű belépőjegyet kellett venni, minek következtében igen kevesen
voltak kíváncsiak a szerdai napon megtartott utolsó próbára.
A fiatal művésznőt a Szabadkán újságíróskodó Gyóni Géza is meghallgatta, s
két nappal a koncert után, 1913. november 21 -én, a következő verset jelentette meg:
Lola Tesi
Kis sárga virágot
Küldött a nagy orosz puszta,
$írt a hegedű
És sírt a szívünk, hogy húzta.
Kis sárga virág
Ó, mennyit kellett már fájnod,
Míg megszólaltattad
Lelkünket: a magyar álmot.
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Kis sárga virág
Szívünket szívéhez húzta
És ölelkezve sírt
Két árva, végtelen puszta.
Gyóni Géza
A tudósító (m. m. i.) ugyanaznap számolt be a hangversenyről: A közönség
lelkesen ünnepelte az „érdekes arcú, szimpatikus jelenséget”, aki „csupa szív,
csupa melegség, ha terpeszkedő dallamok szólalnak meg hegedűjén, (...) de cser
ben hagyja az ereje, mihelyt a brilliáns technikának kell előtérbe lépnie.” A
Hubay-csárdajelenet előadása meg majdnem botrányba fulladt, annyira másként
értelmezte a „Vörös bort ittam...” kezdetű nótát a művésznő, mint a szabadkai
muzsikusok. A krónikás szerint a siker fő részese ezúttal is Lányi Ernő volt.
A bőséges reklámozás ellenére a nézőtér nem telt meg egészen.
A másik újság, a Bácskai Hírlap, ugyancsak november 21-én, teljesen
megfeledkezve Lola Tesiről, kizárólag a karmesterrel foglalkozott: „Lányi Ernő
állott a pódiumon, és ahogy ott láttuk, a művészet csodatevő hatalma egyszerre
oly világos és egyszerű lett előttünk ”
Georg Anthes egyike volt minden idők legkiválóbb énekeseinek. Már leál
dozóban volt csillaga, amikor elfogadta a szabadkai meghívást, hogy részleteket
énekeljen a Szabadkán soha nem hallott Lohengrinből és a Walkürből. Drezda,
New York és Budapest operaházainak büszkeségét látni és hallani óriási
élménynek Ígérkezett.
A világhírű énekes neve megtette hatását. Minden jegy elkelt, s a krónikás
újra abban a hitben ringathatta magát, hogy még sincsenek bajok Szabadka
közönségével. Vidékről is sokan érkeztek csodát látni. S a csoda elmaradt: az
énekes annyira berekedt, hogy kénytelen volt a fellépést lemondani. A közönség
ezt a váratlan fordulatot, állítólag, megértéssel fogadta s fegyelmezetten
végighallgatta a zenekar műsorát, amely a következő művekből állt:
1. Beethoven: (III.) Leonóra-nyitány
2. Wagner: Sigried-idill
3. Beethoven: IV. szimfónia
Mind a zenekar, mind pedig vezetőjük ezúttal is - 1914. február 3-án - fer
geteges sikert aratott.
Anthes megígérte, hogy a filharmonikusok következő hangversenyén kárpó
tolni fogja a szabadkaiakat, erre azonan már nem került sor. A február 23-i hang
versenyen csak egy szólista lépett fel, de az maga volt a csellisták fejedelme:
Pablo Casals.
Az est műsorán a következő müvek szerepeltek:
1. Weber: Euryanthe, nyitány
2. Haydn: Gordonkaverseny
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3. Bach: Gordonka-szvit
4. Bizet: Gyermekjátékok
5. Bruch: Kol Nidrei
Popper: Tarantella
Dvorák: Rondo - Lányi Ernő zon
gorakíséretével
A Bácskai Hírlap tudósítójától tudjuk,
hogy ezúttal is érkeztek nézők messzi földről.
A közönség elbűvölten hallgatta a
zseniális művészt. „Ahogy ült a pódiumon
behunyt szemmel és fényes fejével, min
den póztól megtisztultan maga volt az
abszolút zene és a tiszta kifejezés megtes
tesülése. Ahogy ült és játszott, a töké
letesség boldog régióiban érezhette magát,
s ott érezték őt hallgatói is, ahol már nin
csen bírálat, csak csodálat.” A zenekar is
remekelt. Annál is inkább megérdemli a
dicséretet, mert - valószínűleg a szólista
késése miatt - a fellépés előtt egyetlenegy
Pciblo C'asuls
közös próbát sem tarthattak!
A közönségnek egy ráadásszámot sikerült kierőszakolnia a nagy művésztől.
Ez a minden jelenlévőben kitörölhetetlen emléket hagyó koncert volt a
Szabadkai Filharmónia huszadik hangversenye - s egyben az utolsó. Majdnem
napra egybeesett a zenekar első fellépésének hatodik évfordulójával.
A Szabadkai Filharmónia hőskora ezzel véget ért. A Bácskai Napló 1914.
március 20-án ugyan ismét Anthes György vendégszereplését helyezte kilátásba,
de az április 20-ára meghirdetett koncert már nem valósult meg. Valószínűleg
Lányi Ernő mindjobban súlyosbodó betegsége szólt közbe. Mert az ő hatalmas
tettvágyát aligha törhette le egy olyan incidens, amelyre még a Casals-koncert
kapcsán került sor. Akadtak ugyanis olyanok, akik már megsokallták Lányi
zenekarának sorozatos sikereit. S mivel a hangversenyeket mindig a színház ter
mében tartották, ezek az acsarkodók azzal vádolták meg a filharmonikusokat,
hogy a színház őmiattuk került válságba. Mert hogy a nézők megveszik a drága
koncertjegyet, s azután nem marad pénzük színházra.
Az igazság nyilván az, hogy az emberek szívesebben jártak el a kitűnő hang
versenyekre, és messze elkerülték az akkor éppen hullámvölgyben vergődő teátrumot.
Figyelemre méltó a Bácskai Hírlap 1914. február 27-én megjelent írása. A két
társulat - a muzsikusok és a színészek - torzsalkodásának elkerülése céljából azt
ajánlja a tudósító, hogy a város építsen minél hamarabb egy hangversenytermet
- esetleg egy kultúrpalotát! - , és akkor majd biztosan nem fogja háborgatni a
zenekar a teátristákat.
Kilencven év telt el azóta, de Szabadkának még mindig nincsen hang
versenyterme, sőt, jó ideje már színházterme sincs.
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A FILHARMÓNIA TÁRSASÁG SZABADKÁN MEGRENDEZETT
KONCERTJEI ÉS A SZÓLISTÁK NEVEI
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I.
II.

- 1908. II. 12.
- 1908. IV. 13.

III.
IV.
V.

- 1908. XI. 25.
- 1909. II. 17.
- 1909. IV. 15.

VI.

- 1909. XI. 24.

VII.
VIII.
IX.

- 1910. I. 21.
- 1910. IV. 1.
- 1910. XI. 23.

X.
XI.

-1911.11. 8.
-1 9 1 1 . IV. 10.

XII.

-1 9 1 1 . XI. 23.

XIII.
XIV.

- 1912. I. 31.
- 1912. III. 29.

XV.
X V/a

-1 9 1 2 . XI. 27.
-1 9 1 2 .X 1 1 .2 1 .

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

- 1913.
- 1913.
-1 9 1 3 .
- 1914.
- 1914.

II.
IV.
XI.
II.
II.

26.
16.
19.
3.
23.

- Regéczy Ilona, hegedű
- Marschallkó Rózsika, ének
Koller Ferenc, hegedű
-T ó th Árpád, zongora
-V encel Béla, ének
- K. Durigó Ilona, ének
Koller Ferenc, hegedű
Szentgály Gyula, karmester
- Beethoven-est
Dr. Klein Mátyásné, ének
Szendy Árpád, zongora
- Valborg Svárdström, ének
- Pécsi Károly, hegedű
- Kedves Margit, ének
Fábry Irma, zongora
- Geyer Stefi, hegedű
- Müller Elvira, zongora
Dr. Székelyhidy Ferenc, ének
- Liszt Ferenc ünnepély
Bartók Béla, zongora
- M . Medek Anna, ének
- Kmentt Ilona, ének
Kerpely Jenő, gordonka
- Hubay Jenő, hegedű
- A polgármester jubileuma
Budanovics Mária, ének
Milassin Mária, ének
- Szendy Árpád, zongora
- Basilides Mária, ének
- Lola Tesi, hegedű
- (Georg Anthes, ének)
- Pablo Casals, gordonka

A Z 1908 ÉS 1914 K Ö Z Ö T T E L Ő A D O T T M Ű V E K
(A zárójelben a koncert sorszáma.)

Állaga Géza: Romaneszka (XI)
Bach, J. S.: Sarabande (V)
Gavott, hegedűre és zongorára (X)
Ouverture (Suite), vonósokra (XII)
Chaconne, szóló hegedűre (XVIII)
C-dúr csellószvit (XX)
Beliczay Gy. Andante vonószenekarra, op. 25 (XVII)
Hegedűverseny (I, VIII)
Beethoven:
I. szimfónia (III)
II. szimfónia (XV)
III. szimfónia (X)
IV. szimfónia (XIX)
V. szimfónia (II)
VI. szimfónia (VI)
VII. szimfónia (XVII)
Egmont, nyitány (IV)
Prometheus, nyitány (VI)
Leonora, nyitány (XIX)
C-dúr zongoraverseny (VI)
C-moll zongoraverseny, I. tétel (IX)
Esz-dúr zongoraverseny (XII)
Három skót dal (VI)
L’Arlesienne (V, XIV)
Bizet:
Gyermekjátékok (XX)
A fehér nő, nyitány (XI)
Boildieu:
Brahms:
Wie komm ich denn zűr Tűr herein; dal (VII)
Liebestreu; dal (IX)
Bruch:
Kol Nidrei, gordonkára és zongorára (XX)
Cherubini:
Anakreon, nyitány (XIII)
Chopin:
Cisz-moll nocturne (III)
Barcarolle (III)
F-moll fantázia (IX)
F-moll zongoraverseny (XVI)
H-moll scherzo (XVI)
Csajkovszkij Elégia, vonószenekarra (VIII)
Ária a Jeanne d ’Arcból (XIII)
Báli csevegés; dal (XV/a)
Serenade melancolique (XVIII)
Csiky:
Panasz; dal (VII)

45

Echo polska; dal (VII)
Les fi lles de Cadix (VII)
Larghetto hegedűre és zongorára (X)
Notturno vonószenekarra (XIII)
Larghetto a Vonósszerenádból (XV)
Rondó csellóra és zongorára (XX)
Szerenád vonószenekarra (IX)
Elgar:
Báthori Mária, nyitány (II)
Erkel:
Farkas Ödön: A legszebb virágszál; dal (V)
Románc és Andante con möto (XVI)
Gaál Ferenc: Adagio hegedűre és zenekarra (VIII)
Caro mio ben; ária (II)
Giordani:
Iván Szuszanyin, nyitány (VII)
Glinka:
Che faré senza Euridice; ária (V)
Gluck:
Iphigenia Aulisban, nyitány (VIII)
Ária az Alcestéből (XIII)
Paris és Heléna, balettzene (XVI)
Hegedűverseny (X)
Goldmark:
Áse halála és Anitra tánca (I)
Grieg:
Szívsebek vonószenekarra (III)
Killingdans; dal (VII)
Solveig dala (IX)
Zongoraverseny I. tétel (XI)
Handel:
Ária a Xerxesből (II)
Ária a Rinaldóból (IX)
Oxford-szimfónia (IV)
Haydn:
G-dúr szimfónia, No 94 (IX)
D-dúr szimfónia (XII)
Esz-dúr szimfónia (XIV)
Teremtés, oratórium IV. rész (XV/a)
D-dúr gordonkaverseny (XX)
Herrmann:
Das Mutterherz; dal (VII)
Hubay:
II. csárdajelenet (X)
IV. csárdajelenet (XVIII)
? csárdajelenet (I, XV)
Miatyánk; dal (II)
Ugy-e, Jani; dal (XIV)
Rózsabokor; dal (XV/a)
Concerto dramatique (XV)
Falu rossza, nyitány (XV)
Járnefelt:
Berceuse hegedűre és vonósokra (XVIII)
Kálmán Imre Tüzet rak a német tábor; dal (V)
Kjui:
Orientale hegedűre és zongorára (XVIII)

Dannström:
Delibes:
Dvorák:
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Lange-Müller: Efteraar; dal (VII)
Lányi Ernő: Ez a világ amilyen nagy (II)
Hunnia gyásza vonószenekarra (III)
Tele van a város akácfavirággal; dal (V)
Magyar románc hegedűre és zenekarra (VII)
Fülemile-dal (IX)
Zöld leveles; dal (IX)
Takarodó; dal (XIII)
Nania gordonkára és zenekarra (XIV)
Vágy (néprománc) (XV/a)
Magdolna vár; dal (XVIII)
Szerelem tengerében; dal (XVIII)
Régi magyar dal hegedűre és vonósokra (XVIII)
Cantique d’amour (III)
Liszt:
XIII.
rapszódia (XII)
Ünnepi hangok (XII)
A-dúr legenda (XVI)
Löwe:
Niemand hat’s gesehn; dal (VII)
Mendelssohn: Hebridák, nyitány (III)
Ária a Paulus c. oratóriumból (IV)
IV. szimfónia (VIII)
Intermezzo a Szentiván-éji álomból (XIII)
Hegedűverseny (XVIII)
Mihalovich: Piroska imája a Toldiból (XIII)
Liliomszál; dal (II)
Mozart:
Jupiter-szimfónia (I, V, XIII)
G-moll szimfónia (XVI)
Ária a Varázsfuvolából (IV)
Non piü! Tutto ascoltai; ária (VII)
Ária a Figaro házasságából (IX)
Menüett, hegedűre és zongorára (X)
Kis éji zene (XI)
Esz-dúr szimfónia (XVIII)
Paladiche:
Psychée; dal (XIII)
Popper:
Magyar rapszódia (XIV)
Tarantella (XX)
Puccini:
Tosca imája (XIV)
Ranvé:
Fantasztikus tánc, vonószenekarra (II)
Reger:
Waldeinsamkeit; dal (IX)
Rossini:
A sevillai borbély, nyitány (XVII)
Saint-Saéns: Fantaisie romantique (II)
Introduction et Rondo capriccioso (VIII)
Gordonkaverseny (XIV)
Ária a Sámson és Delilából (XV/a)

47

Valse triste (IV)
H-moll szimfónia (I, VII)
Andante a VII. szimfóniából (XI)
Ungeduld; dal (XIII)
Álmodozás vonószenekarra (II)
Schumann:
Esti dal csellóra és zongorára (XIV)
Cigányélet (XV/a)
Norvég dallam (IV)
Svendsen:
C-dúr menuetto (XVI)
Szendy:
Szeretném itt hagyni; dal (XVII)
Elégia és Bölcsődal (V)
Szentgály:
Ősz utója; dal (V)
Tarnay:
Ördögtrilla-szonáta (I)
Tartini:
Két részlet a Mignonból (XVII)
Thomas:
Románc az Aidából (XI)
Verdi:
Ária a Trubadúrból (XV/a)
D-moll szerenád (VII)
Volkmann:
Völkmann-Káldy: Visegrád (X)
Ária a Mesterdalnokokból (XI)
Wagner:
Senta balladája a Bolygó hollandiból (XIV)
Lohengrin, előjáték (XVI)
Sigfried-idill (XIX)
F-moll zongoraverseny (III)
Weber:
A bűvös vadász, nyitány (V, XV/a)
Oberon, nyitány (IX)
Euryante, nyitány (XX)
Liebesfeier; dal (VII)
Weingartner:

Sibelius:
Schubert:
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III.
A SZABADKAI FILHARMÓNIA
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A Szabadkai Filharmónia története három nagy korszakra osztható. Az 1908.
február 12-én megtartott első hangversenytől a világháború kitöréséig tartó időszak,
amelyet Lányi Ernő neve fémjelez, úgy él a köztudatban, mint a zenekar hőskora.
Lányinak talán éppen az a legnagyobb érdeme, hogy létrehozott Szabadkán egy szim
fonikus zenekart, amely alig egy-két év leforgása alatt országos hírnévre tett szert, s
amellyel szívesen muzsikáltak az Európa különböző országaiból érkező művészek.
A második világháború utáni korszak évtizedei még sokunk emlékezetében
elevenen élnek, s aki valamelyest is figyelemmel kísérte a zenekar munkásságát,
az sokat mesélhetne sikeres és kevésbé sikeres hangversenyekről s azokról a
nehézségekről, amelyek szinte állandó kísérői az együttesnek, s amelyekről a
sajtó mindig igyekezett tájékoztatni az olvasót, a hallgatót, a nézőt.
Ám a két háború közötti korszakot némi homály fedi. Erre az időre már csak
kevesen emlékeznek, ezekről az évekről s a hozzájuk fűződő zenei eseményekről
még a városban élő zenészek is keveset tudnak. Vajon mi lett a sorsa Lányi zenekará
nak? Ha egyáltalán még létezett, akkor ki vette át az irányítását, milyen műveket
adtak elő, kik voltak a szólisták? És milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük?
Ebben a fejezetben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

LÁNYI ERNŐT ELTEMETIK

„Ködös, didergető esőt szitáló márciusi nap volt, amikor a gyászmenet a lehú
zott redőnyű üzletek között harangzúgástól kísérve végigvonult a városon a
nagyparknál fekvő háztól a Bajai temetőig. Ezrek mentek némán, lehajtott fejjel,
reményt, hitet vesztett belső lázadással, a lesújtó újabb elhagyatottság kétségbeesésével, amelyet felfogni, megérteni, elhinni nem lehetett. Azután ott álltunk

49

a nyitott sír előtt, amelyen két gerendán a
koporsó feküdt a friss tavaszi földszagot
árasztó hantok között, körös-körül a
temető márciusi kopársága, ezernyi arcon
egybefolyt a könny és az eső, ezernyi tor
kot fojtogatott a sírás, a felhőfátyolba bur
kolt ég alatt lassan belopakodott az alko
nyat és az örök fény világosságát szólító
papi szó elhalt. Dettre János lépett elő,
hogy baráti búcsúzóját elmondja, de a nagy
szerű szónok szava elfulladt, hangja
elveszett a zokogásban, amely leküzd
hetetlenül előtört és könnybe borította
ezrek szemét.
Lassan előlépett egy kis csoport, egy
szerű ruhájú, kidolgozott, keménykezű
emberek, a munkásdalárda dalosai. Ez az
énekkar volt Lányi Ernő utolsó alkotása, ő
hívta éltre, ő tanította, oktatta kottaolva
Lúnvi sírja
sásra, írta jeligéjét, és utolsónak egy dalát
tanította nekik, amelynek tanítását már
nem ő fejezte be. Ezt a dalt énekelték ott a sírnál búcsúzóul.” (Lányi Ernő. Halálának
tizenötödik évfordulójára - részlet. írta Schulhoff József. Napló, 1938. március 13.)
így emlékezik vissza egy szemtanú Lányi Ernő utolsó útjára, amikor
Szabadka népe végső búcsút vett attól az embertől, akinek annyi mindent
köszönhetett.
A sokoldalú muzsikus, a kitűnő szervező, a tehetséges zeneszerző, a nagyrabecsült pedagógus, a köztiszteletben álló karmester távozásával hatalmas űr
támadt Szabadka zenei életében. Az árván maradt Fiiharmóniai Társaság
megszűnt működni; a városban maradt zenészek már csak álmaikban idézték fel
olykor-olykor a régi szép hangversenyek emlékét.
Az évek múlásával mindjobban feledésbe merültek a háború borzalmai, s az
emberek, megszokva az újonnan előállt helyzetet, mindjobban kezdték érezni a
komolyzenei rendezvények hiányát. A városi zenekar elsősorban a mozi meg a
templom szükségleteit volt hivatott kielégíteni, és túlságosan kicsi volt ahhoz,
hogy egy szimfonikus müvet is műsorára tűzhessen. Huszonnyolc emberrel
valóban nem lehet Csajkovszkijt játszani, de a városban akadt annyi amatőr
zenész, hogy bármikor össze lehetett volna hozni egy komolyabb zenei együttest.
Csakhogy a hivatásos muzsikusok délután és este foglaltak voltak, a nem hivatá
sosak pedig délelőttönként a saját állandó munkahelyükön dolgoztak, s azért nem
értek rá próbára járni. Pedig dirigens akadt volna nem is egy: például Hermann
József, a városi zenekar vezetője, Bermel Miklós, ugyanannak a zenekarnak a
helyettes karnagya - de még mások is szívesen elvállalták volna ezt a posztot.

50

AZ ELSŐ MOZART-EST

Az évek pedig egyre peregtek mígnem a Napló 1931. március 14-i számában
arról értesíthette olvasóit, hogy „M ozart százhetvenötödik születésnapját
Szuboticán is méltó módon kívánják megünnepelni. Krámer Imre szuboticai
hegedűművész kezdeményezésére Szuboticán újból megalakult a filharmóniai
társaság és ez rendezi meg az ünnepélyt. A filharmóniai társaság széles körű
előkészületeket tesz az ünnepélyre és csütörtökön nyilvános próbát tartott a
városi zenede nagytermében. A filharmóniai társaság próbáján előkelő közönség
jelent meg.”
De vajon tényleg sikerült-e feléleszteni a tetszhalott együttest?
Március 21-én ugyancsak a Napló elnézést kér olvasótól a téves információ
miatt, ugyanis a bejelentett koncerten nem a Filharmóniai Társaság, hanem egy
külön erre az alkalomra alakult szimfonikus zenekar fog pódiumra lépni. Ennek
ellenére a húsvét hétfőjén megtartott Mozart-estről szóló beszámoló ezen a címen
jelent meg:
„A teljes siker jegyében folyt le a szuboticai filharmonikus zenekar első hang
versenye. Zsúfolt ház ünnepelte a Mozart-koncert szereplőit.”
Tehát 1931. április 20. az a nevezetes dátum, amikor, tizenhét évi szünet után,
ismét egy negyventagú zenekar hangjaitól zengtek a városi színház öreg falai. Dr.
Diamant Ernő ügyvéd bevezető szavai után felcsendült az állami himnusz, majd
pedig a zseniális salzburgi mester következő művei hangzottak el:
1. Figaro házassága, nyitány
2. D-moll zongoraverseny - előadta Pataki Cora
3. Ave verum; Agnus Dei - a ferencrendi templom vegyes karát, az Iparos
Dalárda férfikarát és a zenekart Fehér Ödön vezényelte
4. Két dal - énekelte Farkasné Gábos Nelly
5. Esz-dúr szimfónia
A zenekart Krámer Imre vezette, s valamennyi előadó szabadkai volt.
Szegedi Emil, a Napló tudósítója, minden előadott számot külön-külön
megdicsért és nem mulasztotta el kiemelni, hogy Mozart zenéjének sikerült
összehoznia a város közönségét nemzeti, vallási, világnézeti és társadalmi
különbségre való tekintet nélkül, és még azt is hozzátette, hogy ez a zenekar fel
becsülhetetlen értéke Szabadka szegényes zenei kultúrájának.
A koncert tiszta jövedelmét a Páter Vazul és Todorov Milán vezetése alatt álló
VII. köri szegény iskolás gyermekek konyhája javára fordították.
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A VÁROSI ZENEKART IS ELTEMETIK

Iványi Istvántól, Szabadka múltjának fáradhatatlan kutatójától tudjuk - s
könyvünk első részében részletesen el is mondtuk
hogy Arnold Györgynek, a
Szent Teréz-templom kántorának 1803-ban öttagú „zenekar” állott ren
delkezésére. Ez az együttes 1852-re már 19 tagúvá nőtt, s a templomon kívül a
színházban, Palicson és más „profán” helyeken is köteles volt muzsikálni. Ezt a
városi zenekart a városi tanács éppen a nagy Mozart-jubileum körüli napokban
m egszüntette. Akit lehetett, nyugdíjaztattak, a többi zenekari tag pedig
végkielégítést kapott. Ez a döntés nagy fölháborodást váltott ki. A papok a
szószékről próbálták megmagyarázni a híveknek, hogy milyen oknál fogva
kénytelenek ünnepnapokon is csendes misét hallgatni.
Krámer Imre (a nem magyar újságok szerint: Mirko Kramer) merész ter
vekkel vetette magát munkába, aminek eredménye azonban csak a következő év
elején mutatkozott meg. A koncertszervező ezúttal a szabadkai Francia Klub volt,
s az 1932. február 14-én, vasárnap délelőtt megtartott hangverseny tiszta
jövedelmét a munkanélküliek megsegítésére fordították. A belépőjegyek ára 5,
10, 15 és 20 dinár volt, s műsoron kizárólag zenekari müvek szerepeltek:
Beethoven: VII. szimfónia
Saint-Saéns: Haláltánc
Dvorák: Első szláv tánc
Gounod: Balettzene a Faust c. operából

A filh a rm o n iku sok és karm esterü k: K r á m e r Imre (1932. feb ru á r 14.)

Krámer Imre azzal lepte meg a közönséget, hogy Beethoven szimfóniáját
végig fejből dirigálta. A Napló szerint azonban „az egészen fölösleges
zsonglőrködés” a publikumban vegyes érzéseket keltett. Minden szám után
hosszan zengett a lelkes taps.
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Ezen a koncerten mintegy ötvenen ültek a zenekarban, amelyről 1932. április
7-én úgy ír a Napló, hogy „néhány nappal ezelőtt megalakult”. Na, végre! A rész
letekről az április 12-i számból értesülünk: „Szubotica zenei élete sokévi stag
nálás után néhány zenebarát kezdeményezésére újjáéledt és termékeny, aktív útra
irányult. Az a nagy és sikeresen gazdag múltú filharmonikus zenekar, amelynek
vezetője néhai Lányi Ernő volt, az ő halála után áldatlan tespedésben vegetált. A
vitalitás, amelyet éppen a muzsika követel meg, eltűnt, és több jószándékú,
nemes és minden dicséretet megérdemlő kísérlettől eltekintve nem volt reprezen
tatív, kifelé és befelé egységesített filharmóniai társaság. Most újjáalakult (...)
Manojlovics Cvetko, a zenede igazgatója eljárt az illetékes hatóságnál a szubo
ticai filharmonikus társaság alapszabályainak jóváhagyása érdekében. Az alapsza
bályokat a miniszter jóváhagyta és aláírta. (...) A város intelligenciájához azzal a
kérelemmel fordul a filharmonikusok előkészítő bizottsága, hogy tagul lépjenek
be a társulatba s támogassák azt céljai elérésében.”

RAVEL BOLERÓJA ÉS BEETHOVEN KILENCEDIKJE

A következő hangversenyre két hónappal később, 1932. június 12-én, a
Vöröskereszt napján került sor Palicson, a fürdő nagytermében. Ekkor csendül
tek fel vidékünkön első ízben Ravel csodálatos Bolerójának hangjai. A zene
szerzőről s a műről dr. Jovan Savié, a Jogi Fakultás tanára tartott szép előadást.
Vajon m ennyire sikerült m egszólaltam a kortárs francia m ester pazarul
meghangszerelt partitúráját? Jókora adag bátorságra vall, hogy megkomponálása
után alig néhány évvel közönség elé, méghozzá a szabadkai közönség elé mert
állni a zenekar ezzel a friss művel, amelyet a New York-i bemutatón 1929-ben
hal lolt először a \ ilág.

B eeth o ven k ilen ced ik szim fó n iá já n a k e lő a d ó i (1932. n o v e m b e r 17.)
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Krámer Imre ezután ismét nagy fába vágta a fejszéjét.
Még ugyanabban az évben, pontosabban: 1932. november 17-én bemutatta a
szabadkaiaknak Beethoven hatalm as IX. szim fóniáját. A hangversenyen
közreműködött a Neven dalárda, amelyet dr. Mihovil Katanec tanított be, s a
szólisták is mindannyian helybeliek voltak: Csiffáry Mária ^szoprán), Csiffáry
Minka (alt), Edelstein Leó (tenor), és Jankács Matej (basszus).
A Napló újságírója szerint a közönség percekig ünnepelte az előadókat, akik
méltán rászolgáltak az elismerésre, jóllehet a produkció, józanul megítélve, nem
volt minden ízében kifogástalan. A felkészülés feltételei ugyanis eléggé mosto
hák voltak, s azok is maradnak - írja a tudósító - mindaddig, „amíg hivatalosan
meg nem alakul a filharmonikus zenekar” .
Ezek szerint tehát mégsem alakult meg igazán.
Tíz nappal később - „az óriási érdeklődésre való tekintettel” - újra előadták
a „Kilencedik”-et, ezúttal még jobban, mint először, de - a Jugoslovenski
dnevnik állítása szerint - üres nézőtér előtt.

AZ ELSŐ STRAUSS-EST

A még mindig meg sem alakult zenekar folytatta sikersorozatát.
1932. december 10-én a Népkör látta vendégül a filharmonikusokat, akik a
következő Strauss-művekkel kedveskedtek a közönségnek:
Egyiptomi induló
Wein, Weib und Gesang
Perpetuum mobile
Donau-Walzer
Frühlingsstimmen
Künstlerleben
Pizzicato-Polka
Kuss-Walzer
Tritsch-Tratsch-Polka
Denevér, nyitány
A Tavaszi hangok (Frühlingsstimmen) szólistája Csiffáry Mária volt.
A fülbemászó dallamok megtették hatásukat: a publikum tombolva tapsolt
minden szám után s a Perpetuum mobilét háromszor is meg kellett ismételni!
Lehet-e még mindezt fokozni?
Krámer Imre megmutatta, hogy lehet.
1933. február 2-án egy rendkívül igényes Csajkovszkij-esttel állt közönség
elé. A mintegy ötven tagból álló zenekar előadta a nagy orosz romantikus szerző
két kapitális alkotását: a Hatodik, ún. Patetikus szimfóniát és az 1812. c. nyitányt.
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A siker olyan hatalmas volt, hogy az utóbbi művet teljes egészében meg kellett
ismételni - amire nem sok példa akad a zenetörténelemben!
1933.
július 11-én este szokatlanul sok ember gyűlt össze a Palicsi-tó partján. A
színes égőkkel kivilágított zenepavilonból kiáradó Strauss-dallamok sokak számára
feledhetetlenné tették azt a vasárnap estét. A műsor majdnem teljesen azonos volt a
fél évvel korábban megtartott hangversenyével - és a siker is legalább akkora volt.
A mindjobban felerősödő szél ellenére is több számot meg kellett a zenekarnak
ismételnie.

EGY FILMSZTÁR A FILHARMONIKUSOK KONCERTJÉN

Jo sef Schmidt neve ma már nem sokat mond a komolyzene kedvelőinek,
pedig a maga idejében hallatlanul népszerű énekes volt, nemcsak hangjának,
hanem még inkább filmjeinek, méghozzá hangosfilmjeinek a révén. Híre így
Szabadkára is eljutott. Ennek ellenére az 1933 őszére tervezett fellépése
elmaradt, mert a szokásosnak többszörösére felemelt helyárak elriasztották a
közönséget, s így a kellő érdeklődés hiányában le kellett mondani a hang
versenyt. (Végezzünk el egy összehasonlítást: a napilapok 1 dinárba kerültek, a
legdrágább koncertjegyet pedig ennek százszorosáért szerették volna eladni! Egy
belépő ára más alkalmakkor 10 és 25 dinár között szokott mozogni.)
A szezonnyitó hangversenyre november 15-én került sor. Ennek a koncertnek
az az érdekessége, hogy a zenekart Germáni Gyula, a zeneiskola egykori tanára
vezényelte, mivel Krámer Imre szólistaként működött közre. A filharmonikusok
ezen az esten valójában csak egyetlenegy müvet adtak elő, Bach d-moll kettősversenyét - Krámer mellett a másik hegedűs Bermel Ferenc volt - , a többi szá
mot szólószerzemények képezték. Pataki Cora Chopin f-moll fantáziáját és ciszmoll scherzóját, valamint Liszt La Campanella c. hangversenyetüdjét játszotta.
(Ráadásként egy Debussy-darabbal ajándékozta meg a közönséget.) Ezután,
ugyancsak az ő körzemüködésével, egy brünni baritonista, Paul Freilich
következett, aki Schubert, Meyerbeer, Mozart, Mokranjac és Rossini egy-egy
dalát, illetve áriáját adta elő. A műsor utolsó száma Mozart klarinét-kvintettje
volt, amelynek megszólaltatói valamennyien szabadkaiak voltak: Krámer Imre,
Fröhlich Ferenc, Bermel Ferenc, Mirko Stokanović és Liberó Nović.
A hallgatóság heves tapsviharral jutalmazta az előadóművészeket, csak úgy
zengett a félig üres terem! „A művészpártoló közönség - írta a Napló tudósítója
- bizonyosan bridgezett. Veszített. Elmulasztotta ezt a hangversenyt.”
A szabadkai Szent Cecília énekkar 1933-ban az országos kórusversenyről első
díjjal tért haza, így nem csoda, hogy meghívást kapott Zentára, ahol az Eugen Szálló
dísztermében tartott „nagy klasszikus” hangversenyen lépett fel 1934. február 4-én.
Kempter Missa solemniséből a Kyrie, a Glória és a Credo tételt adta elő a 61 tagú
vegyes kar a filharmonikusok közreműködésével. Fehér Ödön vezényelt.
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. Jr 1934. Jeh n táar 2 0 -i h a n g v e rse n y sz e r e p lő i

Ugyanez az együttes szólaltatta meg február 20-án, Szabadkán, Schubert B-dúr
miséjének két tételét. Ezen az esten még más müvek is elhangzottak Schuberttól:
Krámer Imre hegedült, Pataki Cora és Krombholz Károly a szólószámaik után
előadták a Wanderer-fantáziát, Hay Vera pedig elénekelt három dalt.
A következő hangversenyre 1934. október 4-én került sor. A műsor külön
legessége Mozart két zongorára komponált D-dúr szonátája volt, amelyet Singer
Endre, az előadó, saját maga írt át egy zongorára - természetesen zenekari
kísérettel ellátva. Singer egy szabadkai születésű, de Bécsben élő zongorista volt,
aki a Mozart-művet a közönség követelésére két ráadásszámmal toldotta meg.
Az est másik szólistája az egy évvel korábbról már ismert Paul Fröhlich volt,
aki viszont némi csalódást okozott Bach Kreutzstab-kantátájának nem éppen
kifogástalan interpretálásával.
Maga a zenekar, Krámer Imre irányításával, három kompozíciót játszott:
Volkmann F-dúr szerenádját, Ravel Boleróját és Bartók Román táncait. A
tudósító szerint nem szólalt meg mindegyik mű tökéletesen, ami nem is annyira
az előadók, mint inkább a gyenge minőségű hangszerek számlájára írható.
Egy teljes évnek kellett eltelnie, mire a szabadkaiak újra hallhatták filhar
monikusaikat, azok közül is csak a vonósokat, akik csupán egyetlenegy Mozartművet játszottak, a Kis éji zenét. A műsor többi tíz számát a régóta várt film
színész és tenorista, J o se f Schmidt adta elő, aki operaáriákat és olasz dalokat
énekelt bizonyos Edw. Steinberger zongorakíséretével. A közönségnek lehetőség
nyílott Massenet, Donizetti, Puccini, Meyerbeer, Flotow és Verdi legszebb
melódiáiban gyönyörködni. A nézőtér ezúttal zsúfolásig megtelt s a vendégművész egyáltalán nem fukarkodott a ráadásokkal, pedig a jéghideg teremben
való éneklés aligha tett jót a hangszálainak.
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VAN FILHARMÓNIA, VAGY NINCS FILHARMÓNIA?

Az 1935. október 26-án megtartott hangverseny volt a szabadkai filhar
monikusoknak a - ha jól számolom - tizenharmadik fellépése, de ennél
valószínűleg többször is pódiumra léptek, csak arról nincsenek megbízható
adataink. S ekkor, 1935. november 24-én, a Naplóban napvilágot látott egy cikk
a következő címmel: „Megalakul a szuboticai Filharmóniai Egyesület.” Nem
tréfa! „Már csak rövid idő kérdése”, hogy a várva várt esemény bekövetkezzen s
akkor - az újság szerint - az ifjúság végre megfelelő zenei nevelésben részesül,
sőt, a legszélesebb néprétegek is megbarátkozhatnak a klasszikus zeneirodalom
örök értékű műveivel, a hivatásos zenészek pedig megfelelő munkát kapnak illő
anyagi támogatás mellett.
A Filharmóniai Egyesület 1935. december 1-jén tartotta meg „soron
következő” alakuló ülését a városi zeneiskola igazgatói termében. Ezen az össze
jövetelen megválasztottak egy háromtagú bizottságot, amelynek az volt a felada
ta, hogy az első közgyűlést előkészítse. A bizottság tagjai a következők voltak:
Cvetko Manojlovié, a zeneiskola igazgatója, Újházy Lajos, a Filharmónia legú
jabb karmestere és dr. Diamant Ernő ügyvéd.
A sajtó akkorjában igen sokat foglalkozott a vajúdó zenekarral, amelynek
megszületését több minden akadályozta. Elsősorban, természetesen, a szükséges
pénz hiánya. Hatósági engedély már volt, kotta, hangszer és egyéb szükséges fel
szerelés is akadt valamennyi, egyedül az anyagi támogatás késlekedett. Az ún.
pártoló, tehát pénzbeli segélyt nyújtó tagok tábora lassan nőtt, amit az újságok
ban megjelenő toborzó írások gyakoriságából is jól lehet sejteni. „Nem jel
szavakat akarunk a levegőbe röpíteni, hogy a sötétséget megvilágítsuk - írta
Újházy Lajos a Naplóban 1936. február 26-án - , nem meteorfényt akarunk árasz
tani, hogy pillanatnyi zenei kábulatot idézzünk fel, hanem testvéri szeretettel,
fényes nappal hívunk és várunk minden aktív zenészt és pártoló tagot, akikkel
mindenkit kielégítő kultúrmunkát óhajtunk végezni. A komolyzenére szomjas
műkedvelő zenész, a kenyérgondtól űzött hivatásos zenész, az igazi jó zenét
megtanulni akaró zenedei tanítvány és az apostoli munkát végző zenetanár, mind
mint egy várják, kívánják ennek a zenekarnak mielőbbi megalakulását és
működésbe lépését.”
Az „első” hangverseny műsora - papíron - már készen állt, az „első” zenekari
próba dátumát is többször kitűzték, az alakuló közgyűlést is nemegyszer
elnapolták, tehát lehettek gondok bőven. A legsúlyosabb gond talán éppen az
volt, hogy a városban élő muzsikusok egyáltalán nem „egy emberként” képzelték
el a zenekar működését.
A hosszas vajúdás eredményeként 1936. március 22-én végre megtartották az
alakuló közgyűlést, amivel még közel sem oldódott meg minden probléma. Ettől
kezdve nemcsak a meg nem tartott koncertek és próbák dátumait változtatgatták
szinte hétről hétre, hanem egyszer csak a karmesteri pálca is hirtelen gazdát
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cserélt: Újházy Lajos helyett ismét Krámer Imre állt a dirigensi emelvényre. „A
próbák rövidesen megkezdődnek”, jelentette a Napló 1936. április 19-én. A
május 30-ára tervezett „első” hangversenyre végül, teljesen kicserélt műsorral,
november 9-én került sor. A következő négy müvet adták elő:
1.
2.
3.
4.

Weber: Oberon, nyitány
Mendelssohn: Olasz szimfónia
Saint-Saéns: Haláltánc
Ljubomir Bošnjaković: Prelúdium

A koncertet dr. Mileta Đurišić, a Filharmóniai Egyesület elnöke nyitotta meg.
Beszédében többek között elmondta, hogy a zenekarban való közreműködést a
zeneiskola tanárai, sajnos, megtagadták, s mivel az egykori városi zenekar
hivatásos zenészei közül már kevesen élnek Szabadkán, a hiányzó muzsikusokat
katonazenészekkel voltak kénytelenek pótolni. Az elnöki beköszöntőből az is
egyértelműen kiderült, hogy a karmester-kérdés volt a filharmónia újjá
szervezésének legnagyobb kerékkötője. A hallgatókban megpróbálják újra
felébreszteni azt a tudatot, hogy koncertre járni a helyes társadalmi viselkedéshez
tartozik, a szervezést pedig igyekeznek majd korszerű, „félig-meddig üzleti
alapra” helyezni. A pártoló tagok verbuválása, természetesen, továbbra is tart.

VEZETŐSÉG MÁR VAN

A Filharmóniai Társaság rendkívüli gyűlését 1936. november 29-én tartotta
meg a városi zeneiskola nagytermében. A Napló előző nap egy hosszabb írást
szentelt az eseménynek, ebből való az egyik vezetőségi tag alábbi nyilatkozata:
„A Filharmóniai Társaság célja, hogy egy zászló alatt egyesítse mindazokat,
akik a zene kedvelői, rajongói. Ennek a feladatnak a megoldása sosem volt talán
olyan nehéz, mint éppen ma. Hiszen soha sem volt a társadalom rétegeződése oly
élesen kifejezett, mint a mai időkben. Szociális, világnézeti, nemzetiségi és
egyéb különbségek emelnek válaszfalakat osztályok és emberek közé. A »filhar
mónia« jelentőségét nemcsak abban látjuk tehát, hogy a zenei harmónia
szeretetét kívánjuk ápolni, hanem a társadalmi összhang istápolása is célunk: a
zenei harmóniában kívánjuk összehozni társadalmunk minden harmonikus és
harmóniaszerető tagját.”
Másnap aztán megválasztották az új vezetőséget:
Tiszteletbeli elnökök:
Dr. Manojlovics Jócó ügyvéd
Manojlovics Cvetkó, a zeneiskola igazgatója
Dr. Miladinović Radivoj közjegyző
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Tiszteletbeli tagok:
Hartmann Rafaelné
Ivkovics-Ivándekics Iván polgármester
Fiukovics József földbirtokos
Elnök:
Dr. Đurišić Mileta városi tiszti főorvos
Alelnökök:
Dr. Savié Jovan egyetemi tanár
Dr. Matijević Lazo ügyvéd
Titkárok:
Lepedat Ilija és Pilić Miloš
Pénztárnok:
Ripka Kamilo
Karmester:
Krámer Imre
Szertáros:
Demek Ferenc
Jogtanácsos:
Dr. Kunetz Béla ügyvéd
Felügyelő bizottság:
Balažević Andrija bankigazgató
Dr. Ognjanov Svetozar közjegyző
Richter János gyógyszerész
Választmány:
Bošnjaković Ljubomir katonai karmester
Csajkás Margit
Dr. Diamant Ernő ügyvéd
Fehér Ödön kántor
Fröhlich Ferenc mérnök
Dr. Katanec Mihovil ügyvéd
Dr. Milkó Aurél orvos
Ivkovié Jovan
Czirfusz János római katolikus lelkész
Dr. Pirnitzer Mihály ügyvéd
Kladek Imre gyógyszerész
Szegedi Emil újságíró
Az ülésen, többek között, elhangzott az is, hogy szégyen volna a százezer
lakosú Szabadkára nézve, ha „a művészi zenének ezt a lelkeket kibékítő és össze
hozó intézményét nem tudná eltartani” . Ugyanakkor elhatározták, hogy erős
mozgalmat indítanak taggyüjtésre, és hogy ezentúl minden hónapban tartanak
majd hangversenyt. Az utóbbi elképzelést, sajnos, nem sikerült valóra váltani, s
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az újsághírekből ítélve a tagtoborzás is egyre csak akadozott. És akkor a
zenészek széthúzásáról még nem is szóltunk.
A második hangversenyt - ha ugyan elfogadjuk, hogy a novemberi volt az
első - 1936. december 14-én tartották meg. Az est szólistája Pataki Cora volt, a
program pedig a következő művekből állt:
Hristić: Čučuk Stana, nyitány
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny
Beethoven: IV. szimfónia
A hangverseny pompásan sikerült, amit azonban kevesen erősíthettek meg,
mert sok szék üresen maradt a nézőtéren. A Napló tudósítója nem mulasztotta el
megjegyezni, hogy „kultúr ember nem maradhat el olyan hangversenyről, ame
lyen Lisztet és Beethovent adják”.
A szabadkai zeneegyesületek nagy seregszemléje volt az 1937. február 15-én
megtartott jótékony célú hangverseny. Fellépett a város valamennyi dalos
egylete, a katonazenekar meg a filharmónia. A koncert első száma Weber Oberon
c. nyitánya volt, amelyet Krámer Imre vezényelt, ezt követte a Glória tétel
Schubert B-dúr miséjéből a Szent Cecília énekkar közreműködésével - dirigált
Fehér Ödön. A Katanec Mihovil vezette Neven, a Napravnik Karéi irányítása
alatt fellépő Graničar, a Kovács Kornél által betanított Iparos Dalárda műsoráról
nem maradt fenn írásos följegyzés, de annyi bizonyos, hogy az est utolsó száma
Ljubomir Bošnjaković alkotásának, a Vajdasági rapszódiának ősbemutatója volt.
Ennek a műnek a megszólaltatásában föltehetően az összes, eddig említett
együttes részt vett, a szólistákkal együtt, és maga a szerző vezényelt.
Nagy elképzelésekben ezután sem volt hiány, de a megvalósítás körül már
gondok lehettek, mert több mint fél évig semmi hír sem érkezett a zenekarról.
Legközelebb október 18-án léptek közönség elé a következő műsorral:
1. Gluck: Iphigénia Auliszban, nyitány
2. Martini: Plaisir d ’amour
V. de Crescendo: Rondino al Nido
Grieg: Ich liebe dich
3. Csajkovszkij: Elégia és Valcer a Vonósszerenádból
Bermel: Srpska balada i Kolo
4. Mozart: G-moll szimfónia
A dalokat - a műsor második számát - Bermel Miklós hangszerelte, és a szin
tén szabadkai fiatal énekesnő. Siflis Irma énekelte, aki nem sokkal korábban tért
haza milánói tanulm ányújáról.
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KITÖRT A BOTRÁNY!

A hangversenyről a Naplóban október 20-án megjelent kritika nem a legked
vezőbb színben tüntette fel a karmestert, Krámer Imrét, ami egyáltalán nem meglepő,
ha tudjuk, hogy a dirigensi pálcától megfosztott Újházy Lajos tollából eredt.
A Reggeli Újság tudósítója, Jász Dezső, ezzel szemben karmestert, zenekart,
szólistát egyaránt dicséretre méltónak tartott. Tőle tudjuk, hogy a Városi Színház
színpadán ezúttal 44 muzsikus ült, akik közül különösen a vonósok nyújtottak
szép teljesítményt.
Október 24-én már a Grimasz c. szatirikus lap is tollhegyre tűzte az esetet.
Szerinte a szerdai Naplót olvasva „kritikus pillanatai voltak” a karmesternek, akinek
egyebek között azt vetette a szemére Újházy, hogy „irányításán meglátszik, hogy
nem a zenekarból került a karmesteri emelvényre”. „Muzsikus muzsikust hogyan is
érthetne meg - szellemeskedik tovább a Grimasz - , hisz mind a kettő mást akar:
Újházi Újházit és Krámer Krámert.”
Annyi bizonyos, hogy az ügy nagy port kavart fel: végre a nagy nyilvánosság
is megtudhatta, valójában miért is nem halad előre a filharmónia szekere. Ki erre
szeretné tolni, ki meg arra.
Tollat ragadva Pataki Cora is kiállt Krámer mellett a Napló hasábjain, amire meg
Adorján András reagált a Sentai Újság október 31-i számában. Igyekezett sorra
megcáfolni a neves zongoraművésznő állításait, amiket szerinte nyilvánvalóan „pro
fesszionalista szolidaritásból” vetett papírra, s megpróbálta Újházyt a lehető legked
vezőbb színben bemutatni. A hosszú cikkből megtudjuk, hogy Újházy nyilvános
zenei pályafutása három évtizeddel korábban indult: először titkára volt a becskereki filharmóniának, de muzsikusként is tevékenyen működött: különböző hang
szereken játszott, tanított a zeneiskolában, zenekari átiratokat készített, sőt, operák
ban is énekelt, méghozzá főszerepeket. Nagybecskerekről Zentára került s ott foly
tatta áldásos kulturális tevékenykedését: újjászervezte a Zenekedvelők Egyesületét,
vezényelt, hangszerelt - egyszóval ő volt a főmozgatója a város zenei életének.
Ezután költözött Szabadkára, ahol oroszlánrészt vállalt a filharmónia föltámasztásában; még a hivatalos engedélyek költségeit is ő fedezte s egymaga több
mint száz pártoló tagot gyűjtött az egyesületnek. A tavaszi közgyűlés után azért
lépett vissza a zenekarban való aktív szerepléstől, mert a „professzionátus kérdés
került előtérbe”. Tehát, állapítja meg Adorján, erősen téved az, aki a kritikaíró
Újházyt szakavatatlansággal vádolja. „Jobb többet eredményesen dolgozni - zárja
sorait a cikkíró -, mint elnéző és csak jó kritikát követelni. A jó kritika akkor
magától jön és a közönség kétségbeejtő közönye is azonnal megszűnik”
Csoda-e, hogy ezek után Krámer beadta lemondását?
„Egyrészt a közönség késztetett lemondásra - nyilatkozta a Reggeli Újság
riporterének -, amellyel a szuboticai filharmonikusok ügyét kezelik, másrészről
pedig az az ok nélküli rosszindulat, amellyel egyesek egyéni hiúságból és szereplési
vágyból méltatlan módon gáncsolják a filharmonikusok tiszteletre méltó munkáját.”
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Hogy is szól a zsidó átok?
„Ledjél te a szuboticai filharmóniai társaságtól a karnagy és írjonak róladról,
hogy irányításodon meglátszik, hogy nem a zenekarból kerülted a karmesteri
székbe.”(Grimasz, 1937. október 31.)

LÁNYI MÁR TIZENÖT ÉVE HALOTT

Halálának tizenötödik évfordulóján Szabadka megemlékezett Lányi Ernőről,
aki éppen három évtizeddel korábban tartotta meg az első szimfonikus hang
versenyt a városban.
Az 1938. május 14-én megtartott emlékünnepélyen sokan felléptek: két
énekes, Pollák Armand és Siflis Irma - Lányi Viktor kíséretével, Pataki Cora
zongorázott, ezenkívül énekelt a Bermel Miklós vezette Munkás Dalárda, az
Iparos Dalárda, melynek karnagya ekkor Krámer Imre volt, a „Graničar” kórus
Napravnik Karéi irányítása alatt, s a Magyar Olvasókör dalárdája Fehér Ödön
vezényletével. A műsoron, magától értetődően, kizárólag Lányi szerzeményei
szerepeltek. A hegedűre és zenekarra írt Románc szólistája Krámer Imre volt,
dirigált ifj. Lányi Ernő, a Mese c. szimfonikus költeményt pedig a filharmonikus
zenekar szólaltatta meg, amelynek élén ismét Krámer állt.
A zenekar tehát nem szűnt meg létezni,
sőt, annak az ötlete is fölmerült, hogy jó
lenne egyesíteni a szabadkai, az újvidéki
és a zombori filharmonikusokat. A közös
fellépések mellett mindegyik zenekar
pódiumhoz juthatna a másik két városban
is, karmestert kölcsönözhetnének egymás
nak, szólistát cserélhetnének... Elvben meg
is egyeztek a zenekarok vezetői, de a szép
elképzelések megvalósítására már nem
került sor.
Krámer, a rendelkezésünkre álló ada
tok szerint, 1939 tavaszán állt karmes
terként utoljára közönség elé. Többek
között saját szerzeménye, a Heine-versre
írt Du bist wie eine Blume c. dal is elhang
zott azon az április 24-i hangversenyen,
amelynek szólistája a szabadkai Skenderović Matija volt, Siflis Irma tehetséges
fiatal tanítványa. Más müveket is énekelt,
Skenderovic Maii/a
^ a korabeli újságokból nem lehet
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egyértelműen megállapítani, hogy Brahms egyik dalát-e, vagy egy olasz dalt, eset
leg Verdi valamelyik áriáját... (Matija Skenderović a háború utáni Jugoszláviában
sikeres operaénekesi pályát futott be.) Ezen az esten elhangzott még Beethoven II.
szimfóniája és Weber Euryanthe c. nyitánya is.
Novemberben még úgy volt, hogy a filharmonikusok soron következő kon
certjét is Krámer vezényli majd, de ez valamilyen oknál fogva nem így történt. A
szabadkai sközönség soha többé nem látta őt hangverseny pódiumon, mert kitört a
háború, amely sok-sok ártatlan áldozatával együtt Krámer Imrét is magával ragad
ta. Zsidó volt és mindössze 39 évet élt.
Még valamikor 1929-ben alapítottak Szabadkán egy Dobro delo (Jótett) nevű
jótékonysági egyesületet, amely magára vállalta, hogy segíti a város elaggott
szegényeit. Naponta több mint száz adag meleg ételt osztottak szét az arra legjob
ban rászorulóknak. Fennállásának tizedik évfordulóját a Dobro delo egy jótékony
célú hangversennyel ünnepelte meg, amelyen a filharmónia mellett fellépett két
énekes is: Péics Klára, aki Saffi áriáját énekelte a Cigánybáróból és Bondar
Alekszandar - ő három Strauss-dalt adott elő
dr. Diamant Ernő, illetve
Napravnik Karéi zongorakíséretével. A zenekart egy katonakarmester, bizonyos
Julije Klajn vezényelte, s a csupa Strauss-müveket tartalmazó esten elhangzott
még a Denevér című operett nyitánya, a Császár-keringő, a Falusi fecskék, a
Mes.ék a Bécsi erdőből és a Pizzicato-polka. A nagyszámú előkelő közönség előtt
lezajló hangverseny szép sikerrel zárult, a karmester gondos és pontos munkát
végzett.

MÉG EGY MOZART-EST-AZ UTOLSÓ

Ekkor már Európa-szerte ropogtak a fegyverek, sorsát Szabadka sem kerül
hette el.
Hogyan lehetne pezsgő életű nagyvárossá fejleszteni Szabadkát? - tették fel
a kérdést 1941 őszén immár az új rezsim emberei. A Hírlap c. napilap adott
néhány ötletet, amelyek között szerepel a városi zenekar létrehozása, amely ter
mészetesen magvát képezné a filharmonikus együttesnek, kísérhetné az itt szereplő
operai társulatokat, a színházban előadásra kerülő zenés darabokat, „emelhetné
az ünnepélyek fényét”, nyaranként pedig Palicson muzsikálhatna. Mi több! A
Vigadóban „magasszintü zenei hetet” is lehetne rendezni.
A városban maradt zenészek, Szemlér Istvánnak, a zeneiskola újonnan ki
nevezett igazgatójának vezetése alatt ismét életre keltették a filharmóniát és
elkezdődtek a rendszeres próbák, aminek eredményeként 1942. május 11-én a
színház sok mindent megért öreg termében felcsendültek Mozart halhatatlan
alkotásai:
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/I M o za rt-e st s z ó lis tá i és a ze n e k a r

1. Szöktetés a szerájból, nyitány
2. Adagio a 13. sz. A-dúr szonátából
Török induló a 12. sz. szonátából
3. Kis éji zene
4. Két ária a Figaro házasságából
5. Esz-dúr szimfónia (39. sz.)
A zongoraszonáta-részleteket B. Rácz Lilly, a bajai zeneiskola tanára,
Dohnányi és Cortot növendéke játszotta, az énekes szólista, Simányi Erzsébet
pedig a Délvidéki Konzervatóriumban tanárkodon Újvidéken, ahova Budáról
érkezett.
A közönség soraiban ott ült a főispán, a polgármester és sokan mások a város
legfelsőbb köreiből. Dr. Vojnits Aladár kultúrtanácsnok ünnepi beszéddel nyitot
ta meg a Mozart-estet.
Az 1944. május 19-én megtartott hangversenyről csak annyit tudunk, hogy az
1200 pengő tiszta bevételt a bombakárosultak javára juttatták.
A rendelkezésünkre álló adatok szerint a háború végéig több filharmóniai
koncertre már nem került sor. Vérben fürdött a világ, s az emberi esztelenségek
láttán fedezékbe vonultak a múzsák. A zenekari élet ismét megszűnt Szabadkán,
de a filharmónia eszméje életben maradt, csak várta a kedvező pillanatot, hogy
újra testet ölthessen - Isten tudja immár hányadszor.
***
A kör bezárult. A két Mozart-est által közrefogott évtized alatt a Szabadkai
Filharmónia több mint húsz koncertet adott. A két világháború közötti időszak
ban a város lelkes muzsikusai többször is megpróbálták feltámasztani a zenekart,
de az mindannyiszor életképtelennek bizonyult. Az országban uralkodó súlyos
gazdasági állapotok aligha kedveztek egy ilyen költséges intézmény létrehozásá
nak, de ugyanakkor hiányzott az az erős egyéniség is, aki tekintélyével egy
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akaratra tudta volna bírni a városban élő összes muzsikust. Ennek ellenére, ha
nem is folyamatosan, de működött a zenekar, és olyan művek bemutatására vál
lalkozott, ami sokkal nagyobb együttesnek is becsületére vált volna. Vagyis, ha
tekintetbe vesszük a mostoha körülményeket, akkor el kell ismernünk, hogy a
régi Jugoszláviában hősies harc folyt a zenekari muzsikálás életben tartásáért
Szabadkán. A Lányi Ernő által 1908-ban elültetett fa, kisebb-nagyobb kihagyás
sal ugyan, de majdnem minden évben meghozta gyümölcsét. Mindenesetre,
kiszáradni nem hagyták, de csak a második világháború után teremtődtek meg a
feltételei annak, hogy a Szabadkai Filharmónia hivatásos státust nyerjen és
rangjához méltó teljesítményt nyújtson.

A SZABADKAI FILHARMÓNIA KÉT HÁBORÚ KÖZÖTTI KON
CERTJEIN FELLÉPETT SZÓLISTÁK
(A csillaggal* megjelölt zeneművek előadásában a zenekar nem vett rész.)

1. Pataki Cora, zongora
Mozart: D-moll zongoraverseny (1931. IV. 20.)
Chopin: F-moll fantázia* (1933. XI. 15.)
Chopin: Cisz-moll scherzo* (1933. XI. 15.)
Liszt: La Campanella* (1933. XI. 15.)
Schubert: Wanderer-fantázia* stb. (1934. II. 20.)
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny (1936. XII. 14.)
2. Farkasné Gábos Nelly, ének
Mozart: Két dal (1931. IV. 20.)
3. Csiffáry Mária, szoprán
Beethoven: IX. szimfónia (1932. XI. 17.)
J. Strauss: Frühlingsstimmen (1932. XII. 10.)
4. Csiffáry Minka, alt
Beethoven: IX. szimfónia (1932. XI. 17.)
5. Ede/s lein Leó, tenor
Beethoven: IX. szimfónia (1932. XI. 17.)
6. Jankač Matej, basszus
Beethoven: IX. szimfónia (1932. XI. 17.)
7. Paul Freilich, bariton, Brünn (Brno)
Schubert: Dér Doppelgánger* (1933. XI. 15.)
Meyerbeer: Neluška* (1933. XI. 15.)
Mozart: Cavatina* (1933. XI. 15.)
Mokranjac: Tri junaka* (1933. XI. 15.)
Rossini: Cavatina* (1933. XI. 15.)
J. S. Bach: Kreutzstab-Kantate (1934. X. 4.)
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8. Krámer Imre, hegedű
J. S. Bach: D-moll kettősverseny (1933. XI. 15.)
Schubert: Ave Maria stb. (1934. II. 20.)
Lányi: Románc (1938. V. 14.)
9. Bérmel Ferenc, hegedű
J. S. Bach: D-moll kettősverseny (1933. XI. 15.)
10. Krombholz Károly, zongora
Schubert: Wanderer-fantázia* stb. (1934. II. 20.)
11. Hay Vera, szoprán
Schubert: Három dal* (1934. II. 20.)
12. Singer Endre, zongora, Bécs
Mozart-Singer: D-dúr szonáta (1934. X. 4.)
13. Joseph Schmidí, tenor, Bécs
Operaáriák, olasz dalok* (1935. X. 26.)
14. Siflis Irma, ének
Martini: Plaisir d’amour (1937. X. 18.)
V. de Crescendo: Rondino al Nido (1937. X. 18.)
Grieg: Ich liebe dich (1937. X. 18.)
15. Skenderovic Maiija, ének
Brahms: Olasz dal (1939. IV. 24.)
Kramer: Du bist wie eine Blume (1939. IV. 24.)
16. Péics Klára, ének
J. Strauss: Saffi dala (1939. XII. 18.)
17. Bondar Aleksandar, ének
J. Strauss: operett-részletek (1939. XII. 18.)
18. B. Rácz Lilly, zongora. Baja
Mozart: két szonátatétel* (1942. V. 11.)
19. Simányi Erzsébet, ének, Újvidék
Mozart: két ária a Figaro házasságából (1942. V. 11.)

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT ELŐADOTT MÜVEK JEGYZEKE
(A csillaggal* megjelölt zenemüvek előadásában a zenekar nem vett részt.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Bach, J. S. :
Bach, J. S.:
Bartók:
Beethoven :
Beethoven:
Beethoven:

D-moll kettősverseny (1933. XI. 15.)
Kreutzstab-Kantate (1934. X. 4.)
Román táncok (1934. X. 4.)
VII. szimfónia (1932. II. 14.)
IX. szimfónia (1932. XI. 17.)
IV. szimfónia (1936. XII. 14.)

7. Beethoven:
8. Bermel Miklós:
9. Bošnjaković:
10. Bošnjaković:
11, Brahms:
12. Buzzi-Peccia:
13. Chopin:
14. Chopin:
15. Crescendo:
16. Csajkovszkij:
17. Csajkovszkij:
18. Csajkovszkij:
19. Donizetti:
20. Dvofák:
21. Flotow:
22. Gluck:
23. Gounod:
24. Grieg:
25. Hristić:
26. Kempter:
27. Krámer Imre:
28. Lányi Ernő:
29. Lányi Ernő:
30. Liszt:
31. Liszt:
32. Martini:
33. Müssenet:
34. Mendelssohn:
35. Meyerbeer:
36. Meyerbeer:
37. Mokranjac:
38. Mozart:
39. Mozart:
40. Mozart:
41. Mozart:
42. Mozart:
43. Mozart:
44. Mozart:
45. Mozart:
46. Mozart:
47. Mozart:
48. Mozart:
49. Mozart:
50. Mozart:

II. szimfónia(1939. IV. 24.)
Srpska balada i Kolo (1937. X. 18.)
Preludium (1936. XI. 9.)
Vojvodanska rapsodija (1937. II. 15.)
Olasz dal (1939. IV. 24.)
Ma! d ’amore* (1935. X. 26.)
F-moll fantázia* (1933. XI. 15.)
Cisz-moll scherzo* (1933. XI. 15.)
Rondino al Nido (1937. X. 18.)
VI. szimfónia (1933. II. 2.)
1812, nyitány (1933. II. 2.)
Két tétel a Vonósszerenádból (1937. X. 18.)
Una furtiva lagrima* (1935. X. 26.)
I. szláv tánc (1932. II. 14.)
Ach! Sofrom m * (1935.X . 26.)
Iphigénia Auliszban, nyitány (1937. X. 18.)
Balettzene a Faustból (1932. II. 14.)
Ich üebe dich (1937. X. 18.)
Čučuk Stana, nyitány (1936. XII. 14.)
Missa solemnis, részletek (1934. II. 4. Zenta)
Du bist wie eine Blume (1939. IV. 24.)
Románc (1938. V. 14.)
Mese; szimfonikus költemény (1938. V. 14.)
La Campanella* (1933. XI. 15.)
Esz-dúr zongoraverseny (1936. XII. 14.)
Plaisir d ’amour (1937. X. 18.)
Ária a Cidből* (1935. X. 26.)
Olasz szimfónia (1936. XI. 9.)
Neluško* (1933. XI. 15.)
O. Paradiso* (1935. X. 26.)
Tri junaka* (1933. XI. 15.)
Figaro házassága, nyitány (1931. IV. 20.)
D-moll zongoraverseny (1931. IV. 20.)
Ave verum* (1931. IV. 20.)
Agnus Dei* (1931. IV. 20.)
Két dal* (1931. IV. 20.)
Esz-dúr szimfónia (1931. IV. 20; 1942. V. 11.)
Cavatina* (1933. XI. 15.)
Klarinét-kvintett* (1933. XI. 15.)
D-dúr zongoraverseny (1934. X. 4.)
Eine kleine Nachtmusik (1935. X. 26; 1942. V. 11.)
G-moll szimfónia (1937. X. 18.)
Szöktetés a szerájból, nyitány (1942. V. 11.)
Adagio az A-dúr szonátából* (1942. V. 11.)
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Mozart:
Mozart:
Puccini:
Ravel:
Rossini:
Saint-Saens:
Schubert:
Schubert:
Schubert:
Schubert:
Schubert:
Serano:
Strauss J.:
Strauss J.:
Strauss J.:
66 . Strauss J.:
67. Strauss J.:
68. Strauss J.:
69. Strauss J.:
70. Strauss J.:
71. Strauss J.:

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
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Török induló* (1942. V. 11.)
Két ária a Figaro házasságából (1942. V. 11.)
Wie sich die Bilder gleichen* (1935. X. 26.)
Bolero (1932. VI. 12, Palics; 1934. X. 4.)
Cavatina* (1933. XI. 15.)
Haláltánc (1932. II. 14; 1936. XI. 9.)
Dér Doppelgánger* (1933. XI. 15.)
Ave Maria* (1934. II. 20.)
Wanderer-fantázia* (1934. II. 20.)
Három dal* (1934. II. 20.)
B-dúr mise, részletek (1934. II. 20; 1937. II. 15.)
Espanola* (1935. X. 26.)
Egyiptomi induló (1932. XII. 10.)
Wein, Weib und Gesang (1932. XII.
10.)
Perpetuum mobile (1932. XII. 10; 1939. XII. 18.)
An dér schönen blauen Donau (1932. XII. 10.)
Frühlingsstimmen (1932. XII. 10.)
Künstlerleben (1932. XII. 10.)
Csók-keringő (1932. XII. 10.)
Terefere-polka (1932. XII. 10.)
Denevér, nyitány (1932. XII. 10; 1933. VII. 16, Palics; 1939.
XII. 18.)
Strauss J.
Császár-keringő (1939. XII. 18.)
Saffi dala (1939. XII. 18.)
Strauss J.
Mesél a Bécsi erdő (1939. XII. 18.)
Strauss J.
Strauss J.
Ko nas je venčao? (1939. XII. 18.)
Strauss J.
Keringő a Denevérből* (1939. XII. 18.)
Strauss, Johann/Josef: Pizzicato-polka (1932. XII. 10; 1939. XII. 18.)
Strauss, Josef: Falusi fecskék (1939. XII. 18.)
Tagliaferri:
N u m e sceta* (1935. X. 26.)
Tagliaferri:
Mandulinatta di Napoli* (1935. X. 26.)
Verdi:
Quest’o quella* (1935. X. 26.)
F-dúr szerenád (1934. X. 4.)
Volkmann:
Weber:
Oberon, nyitány (1936. XI. 9; 1937. II. 15.)
Weber:
Euryanthe, nyitány (1939. IV. 24.)

IV.
A SZABADKAI FILHARMÓNIA 1944-2003

STRAKA ÉS SZEGEDI

A második világháború Szabadkán gyakorlatilag 1944. október 10-én véget
ért, s a városban maradt zenészek nyomban hozzáláttak soraik rendezéséhez.
Pontosabban szólva november 15-e volt az a nap, amikor Željko Straka (Sztraka
Dezső), a zeneiskola újonnan kinevezett fiatal igazgatója, néhány muzsikustársá
val együtt asztalhoz ült, hogy megszervezzék a város zenei életét, amibe beletar
tozott a filharmonikus zenekar feltámasztása is. A Szabadkai Filharmónia
újjászületésének napja tehát 1944. november 15-e.
Az első nyilvános szereplésre december 25-én délután fél négykor került sor
a városi színház nagytermében, ahol is a muzsikusok Vasutas Filharmonikus
Zenekar néven léptek fel s egy jugoszláv meg egy orosz zenekari fantáziát ját
szottak Željko Straka vezényletével. A szabadkai mellett egy orosz zenekar is
szerepelt a műsorban, s mindkét együttes nagy-nagy sikert aratott.
1945 januárjában már önálló koncertet is adtak, legalábbis egyes utalásokból
erre lehet következtetni. Február második felében, a Vörös Hadsereg megala
kulásának 27. évfordulóján tartott ünnepségen, egy alkalmi zeneművel szerepel
tek, ezúttal Szegedi Sándor hegedűm űvész vezényletével, mivel Straka
időközben eltörte a karját.
A február 25-i fellépésről szóló tudósításból az is kiderül, hogy ez volt a
zenekar második „nagyszabású” hangversenye. A dirigensi pálcát ezúttal is
Szegedi tartotta kezében, s a műsort Rossini, Schubert és Csajkovszkij egy-egy
műve képezte. Délelőtt a katonáknak meg a diákoknak, délután pedig a „dolgo
zóknak” játszott a hatvantagú zenekar, s a tiszta bevételt a beteg és a
munkanélküli zenészek támogatására fordították.
A városi színházban április 14-én megtartott harmadik hangversenynek már a
részletes műsora is fennmaradt:
1. Smetana: Eladott menyasszony, nyitány
2. Bruch: G-moll hegedűverseny
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Balról: Rigó József és Pálfy László
Jobbról: Željko Straka és Papp Lajos (ül)

3. Bizet: Az arles-i lány, II. szvit
4. Verdi: Rigoletto-fantázia
Szegedi Sándor vezényelt s az est szólistája Rácz János, a zeneiskola hábor
utáni első abszolvense volt.
Április 22-én két balett-táncos, M iliša Milosavljević és Tamara Tarnovsl
mutatkozott be a szabadkai közönségnek, természetesen a fii hármon ikuso
kíséretével; Wallace, Waldteúfel, Chopin, Rahmanyinov, Sedlaček, Liszt, Bayc
és Rimszkij-Korszakov művei szerepeltek a műsoron.
A zenekar szorgalmas munkáját bizonyítja, hogy június 7-én már a hatodi
koncertjüket adták, Straka vezényletével, de ezúttal szólista nélkül. Az e!
műsorán a következő müvek voltak hallhatók:
Offenbach: Orfeusz az alvilágban, nyitány
Waldteúfel: Espana
Bermel: Szerb ballada és Kóló
Leopold: Horvát fantázia
Mascagni: Parasztbecsület, operafantázia
(Ez volt a háború utáni huszonötödik zenei rendezvény a városban.)
Egymást érték a koncertek és nagy irammal folyt a tagtoborzás a Zenebarátc
Egyesületébe. A tagsági díj havi 10 dinár volt, s aki ilyen módon vállalta
zenekar anyagi támogatását, az féláron juthatott belépőjegyhez.
Az alkalmi fellépéseket leszámítva, a zenekar hangversenyeit az akki
Miroljub nevet viselő zeneiskola szervezte, sőt, gyakorlatilag az egész együtt«
az iskola szárnyai alatt működött.
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SUBOTIČKA

FILHARMONIJA

10 populamih koncerakt pred Franjeocctom katedralcm

PRIREDJUJE DRZ. MUZ SKOLA „MIROLJUB" U SUBOTICI

5 avgusta 1945 god. u 20 časova

SUBOTICKA FILHARMONIJA DAJE

III. P O P U L A R N I K O N C E R A T
RI RI GENTI :
profesori

ŽEL JK O S T R A K A i A L E K S A N D A R

SEGEDI

S o lis t a:
JO V A N R Á C (violina)

PROGRAM :
1. Wallace : Maritana (Ouvertira)
2. Bruch: Konccrat za violinu i orkestar, G moll
Op. 26. Allegro moderato—Adagio—Finálé
— ODMOR -

3. Liszt: 11. rapsodija
4. Čajkovskij: Talijanski capriccio. Op. 45.

Program

5

dinara, vazi hao ulaznica

Programi se mogu dobili u Kn\iiari Vig, u M m . skati, na dán honcerta na blaga/ni
pred hcledralom
U slučaju lošeg vremena koncéra! ée se odríati a Gradshom pozorišlu

■

3>5—261*5
M ű so rla p 1 9 4 5 -b ő l

A július 7-én megtartott koncert műsorán kizárólag operamuzsika szerepelt: a
Teli Vilmos nyitány, valamint részletek a Pillangókisasszony, a Hoffmann meséi
és az Aida zenéjéből.
Időközben véget ért a minden addiginál véresebb háború, s Jugoszlávia népe is
hozzáláthatott az ország újjáépítéséhez. Senki sem lazsálhatott! A Szabadkai
Filharmónia zenészei a nyári hónapokban is lankadatlanul próbáztak és koncerteztek.
Augusztusban egy tíz estet betöltő hangversenysorozatot terveztek megtartani,
méghozzá a ferencrendiek temploma előtt, kinn a szabad ég alatt. A tízből végül
csak hat lett s azok közül is néhányat - a kedvezőtlen időjárás miatt - a színház
nagytermében voltak kénytelenek megtartani. Ez még így is igen szép teljesítmény
volt. Straka és Szegedi egymást felváltva dirigáltak, két hegedűs - Rácz János és
Papp Lajos - szólózott (az utóbbi abban az évben diplomázott a budapesti
zeneakadémián), a műsor pedig Schubert, Verdi, Liszt, Beethoven, Bruch,
Volkmann, Csajkovszkij, OíTenbach, Johann Strauss, Bizet, Weber, Mendelssohn,
Dvorák és mások legnépszerűbb szimfonikus müveiből állt. Minden alkalommal
mintegy másfél ezer fős tömeg hallgatta végig a koncerteket. Ilyen sem volt még
addig Szabadkán! Az operafantáziák, nyitányok, zenekari szvitek, indulók, szim
fóniák és versenymüvek nagy hatással voltak az egyszerű emberekre, a kritikusok
nak pedig a zenekar vonósai tetszettek a legjobban.
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A két hangversenyszezon tehát egybeolvadt. Az új évad megnyitó hang
versenyére október 6-án került sor. A hat lapból álló tetszetős külsejű, két nyel
ven írott műsorfüzetből megtudjuk, mi volt programon:
Mendelssohn: Hebridák, nyitány
Haydn: D-dúr gordonkaverseny (szólista: Tóth Antal)
Muszorgszkij: Éj a kopár hegyen
Rimszkij-Korszakov: Spanyol capriccio
Szegedi Sándor dirigált.
A koncert előtt a zeneiskola igazgatója, Željko Straka, rövid beszédet tartott,
amelyben elmondta, hogy a zenekar az elmúlt néhány hónap alatt mintegy húsz
szor állt közönség elé.
Az október 27-i koncerten Szegedi szólistaként lépett fel, Lalo Spanyol szim
fóniáját hegedülte.
1946.
január 12-én a Népkör színpadán játszottak a filharmonikusok, a bom
bázások áldozatainak javára adtak egy könnyűzene-estet. Egy héttel később
pedig Mozartra emlékeztek a zeneszerző születésének 190. évfordulója alkal
mából. Az egyik szólista ezúttal a már jól ismert Rácz János, a másik pedig
Darinka P. Vujiá szoprán énekesnő volt.
A következő, a február 21-én megtartott koncert műsorából ki kell emelnünk
két kapitális művet: Csajkovszkij VI. szimfóniáját és Ravel Boleróját.
A zombori zeneiskola 1946 tavaszán nyílt meg. E jelentős esemény kapcsán
a szabadkai filharmonikusok ellátogattak Zomborba, s március 23-án megis
mételték a januári Mozart-estet, másnap
pedig orosz szerzők müveiből játszottak
néhányat (Csajkovszkij: VI. szimfónia,
Muszorgszkij: Éj a kopár hegyen, és
Rimszkij-Korszakov: Spanyol capriccio).
Május 26-án első ízben fordult elő,
hogy egy vendégkarm ester, M ihajlo
Vukdragović, a kiváló belgrádi zene
szerző kezébe került a karmesteri pálca.
A kitűnő dirigens, aki az idő tájt a
Belgrádi Filharmónia élén állt, nagyon jó
hatással volt a zenészekre: két-három
alapos próba után alig lehetett ráismerni
a zenekarra, amely ezúttal a következő
műveket szólaltatta meg:
Hristić: Čučuk Stana, nyitány
Brahms: Hegedűverseny - Szegedi
Sándorra]
Csajkovszkij: IV. szimfónia
M ih a jlo l u k d ra g o vič
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Az 1945/46-os hangversenyévad végére már a negyvenedik fellépésen is túl
volt a zenekar, amely akkortájt a következő összeállításban működött:
nagybőgő
I. hegedű
Rác Jovan
Darvaš Stevan
Bermel Nikola
Nedo Ignat
Hofman Karlo
Laslo Petar
Grebenár Josip
Kovač Kornél
Jung Janka
fuvola
Köp Pavle
Újházi Ljudevit
Mezei Stevan
Brunet Zoltán
Jonaš Ladislav
Bretšnajder Lajos
Rupnik Iván
oboa
Berke Tibor
Tót Ladislav
II. he< ;edű
Tračik Jovan
Rigó Josip
klarinét
Vasiljević Stanko
Roža Aleksandar
Palatínus Franjo
Jonaš Julije
Kurina Gustav
fagott
Lakatoš Matija
Jaborek Ferdinand
Bogosavljević Romulus
Hips Jovan
Dragić Vojislav
kürt
Šen Antun
Zilih Mihajlo
brácsa
Milovanović Borivoj
id. Rác Jovan
Goronci Aleksandar
Šarkezi Adam
trombita
Kurina Franjo
Forai Đorđe
Marušević Iván
Mesaroš Vince
Aleksić Miljko
harsona
lka
Laslo Andrija
Jonaš Josip
Špes Franjo
Šen Ignat
Vučić Radivoj
Pinkává Viktor
Siveri Lajčo
Kovač Đorđe
tuba
Kovač Mirko
Naumović Nikola
Viljem Marko
hárfa
üstdob)
Veber Stevan
Silak Josip
Nićetin Petar
(A zenekari tagok túlnyomó többsége magyar anyanyelvű volt, de amint
láthatjuk, csak azok a nevek nem lettek elszerbesítve, amelyeket nem lehetett
elszerbesíteni.)
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1947.
május 27-én egy másik híres
dirigens, Oskar Dánon, a Belgrádi Opera
karmestere vezényelte a szabadkai filhar
monikusokat, akik Glinka Ruszlán és
Ludmilla c. operájához írt nyitányát és
Csajkovszkij Hegedűversenyét játszot
ták, valamint két részletet Borod in Igor
herceg c. operájából. Az est szólistája
egy ugyancsak belgrádi hegedűművész,
Petar Toškov volt.
Még ugyanabban az évben, október
27-én, ismét egy kiváló karm ester
művészetében gyönyörködhettek a sza
badkaiak, ez pedig a zágrábi M ilán
Horvat volt, aki szólistaként a szabadkai
születésű Pinkává Ivánt hozta magával,
aki Beethoven hegedűversenyét adta elő,
a zenekar pedig em ellett még két
Beethoven-művet, az Egmont nyitányt s
az V. szimfóniát játszotta.
O sk a r D án on

M ilán l/o r v a t
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P in k á vá Iván

Az 1948. május 7-én megtartott hangverseny a sajtóban kisebb visszhangra
talált, mint amekkorát megérdemelt volna. Ennek legkézenfekvőbb magyarázata
az, hogy a zenekar hivatalosan akkor még csak kétéves volt, a plakátok pedig úgy
hirdették a koncertet, hogy azt a Szabadkai Filharm ónia fennállásának
negyvenedik évfordulója alkalmából rendezik. Talán ez az oka annak is, hogy a
hangversenyt nem Milán Asié, az együttes állandó karnagya, hanem dr. Diamant
Ernő, a zenekar egyik tagja vezényelte. (Diamant ügyvéd úr igen lelkes
részvevője volt a város zenei életének: az ő szorgos munkájának gyümölcse a
szabadkai zeneiskola nyolcvanéves történetének rövid feldolgozása, ami
ugyanebben az évben jelent meg nyomtatásban.) Az ünnepi hangverseny prog
ramja azonos volt az együttes első, tehát 1908. február 12-én megtartott kon
certjének műsorával:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mozart: Jupiter-szimfónia, I. tétel
Beethoven: Hegedűverseny
Grieg: Áse halála és Anitra tánca
Tartini: Ördögtrilla-szonáta
Hubay: Csárdajelenet
Schubert: Befejezetlen szimfónia

Az est szólistája egy zágrábi hegedűművész, Ljudevit Dobronji volt.
Milán Asić annyiban járult hozzá a jubileumhoz, hogy a Hrvatska Riječ nevű
hetilap május 21-i számában igen elismerően írt dr. Diamant Ernő merész vál
lalkozásáról. Mindenesetre a hajdani műsor felidézése szellemes ötlet volt.
A többi itt nem említett hangversenyen Szegedi Sándor és Željko Straka, a két
szabadkai művész egymást váltogatva dirigált.
Szegedi a zágrábi zeneakadémián a híres Václav Huml osztályában végzett.
Rövid ideig tartó szabadkai tartózkodása után 1946 őszén Belgrádba, onnan
Zágrábba, 1954-ben pedig Szarajevóba, majd ismét Zágrábba került. A koncertmesteri hivatás mellett tanítással is rendszeresen foglalkozott s szólistaként,
valamint kamaramuzsikusként számos európai országban hangversenyezett.
Mindenütt elismeréssel szóltak művészetéről. 1970-ben halt meg Zágrábban, 59
éves korában.
Strakci is 1946-ban távozott Szabadkáról. Életútja Belgrádon át Berlinbe
vezetett, ahol jó hírnevet szerzett magának, s karmesteri pálcával a kezében
bejárta a fél világot. Komponálással is foglalkozott, müvei közül a filharmónia
előadta a Tito marsall indulót, a Szláv legendát s az Éjjel a tavon (Noé nad jezerom) című zenekari darabot.
Kettőjük távozásával lezárult a Szabadkai Filharmónia legjújabb kori
történetének első szakasza. Az ő kitartó munkájuknak köszönhető, hogy a
zenekar rövid idő alatt talpra állt, nívós együttessé kovácsolódott, amelyre joggal
lehettek büszkék Szabadka polgárai, akarom mondani - dolgozói.
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MILÁN ASIĆ
Egy zenekar az arculatát attól a karmestertől nyeri, aki a legtöbbet foglalkozik
vele. Ez alól a szabály alól a Szabadkai Filharmónia sem kivétel. Az előző
fejezetben bemutatott két zenekarvezető után a karmesteri pálca hosszú időre a
28 éves horvátországi Milán Asié kezébe került, aki igen tehetséges muzsikus
volt. 1945 őszén foglalta el a dirigensi posztot az újonnan megalakult
Népszínházban. Karmesterként, s egyben zeneszerzőként, 1945. december 15-én
mutatkozott be a szabadkaiaknak a felújított Horvát Otthon épületének megnyitó
ünnepségén.
Milán Asić 1917-ben született Zágrábban, ott végezte zenei tanulmányait is.
Először hegedülni tanult s még középiskolás volt, amikor bemutatták első jelen
tősebb szerzeményét, a Pekarev Miško c. gyermekoperettet. A zeneakadémián
zeneszerzést Krsto Ódáknál, dirigálást pedig Fran Lhotkánál tanult. Mielőtt
Szabadkára került volna, a zágrábi Horvát Népszínháznál dolgozott és több si
keres müvet komponált.
Első egész estet betöltő koncertjére Szabadkán 1946. december 14-én került
sor, amikor is Mendelssohn Hebridák c. nyitányát, Liszt Esz-dúr zongoraversenyét és Mozart g-moll szimfóniáját vezényelte; az est szólistája az akkor
már országszerte ismert szabadkai zongoraművésznő, a zeneiskola igazgatója,
Milkó Cora - korábban: Pataki Cora - volt.

A 40. szü le té sn a p já t ü n n eplő ze n e k a r élén M ilán A sié á llt
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A színházban szinte mindennap lehetett látni Asić karcsú alakját, amint
kiemelkedik a zenekari árokból, s bizony hosszú a sora azoknak a színdarabok
nak, amelyekhez ö írta, vagy hangszerelte, esetleg válogatta a zenét. Ifjúi
lendülettel végezte mindazokat a teendőket, amelyek egy vidéki színház
karmesterének a munkakörébe tartoznak. Jó hangú, jó megjelenésű színésznőfe
leségével, Jelka Šokčevićtyel együtt vezető szerepet játszottak Szabadka
művészeti életében. Milán Asić színházbeli munkásságáról annál is inkább szól
nunk kell, mert a Népszínház zenekarát mind a plakátok, mind pedig a kritikusok
azonosnak vették a filharmóniával. Mind a hatvan muzsikus aligha fért el az
orkeszterben, de annyi bizonyos, hogy a szimfonikus zenekar magva egy volt a
színházi zenekarral. Idővel a két testület világosan elvált egymástól, de a színházi
zenészek mindig is fontos részét képezték a filharmóniának, hiszen nélkülük nem
lehetett volna komplett a zenekar.
1954 nyarától kezdve Milán Asić három évadot Újvidéken, illetve Zágrábban
töltött, de ezt leszámítva élete végéig Szabadkán maradt. Lássuk tehát előbb azt
az első nyolc évet, amit sikeres koncertek hosszú sora ékesít!
Jugoszlávia kezdte kiheverni a háború okozta csapásokat, az ipar rohamos
fejlődésnek indult, a közlekedés helyreállt, az ország vérkeringése normalizáló
dott. Mind több és több művész kereste fel Szabadkát, hogy a filharmonikusokkal
együtt muzsikálhasson. A zongoristák közül itt járt Dusán Stular, Melita
Lorković, Petar Dumičić, Ivó Maček, Olga Popov, Danica Stanisavljević, a
hegedűsök közül Petar Toškov, Iván Pinkává, Marija Mihaj lović, Ljudevit
Dobronji, Milán Dimitrijević, Neuféld Andor, Ljudevit Glasi, az énekesek közül
Vujić Darinka, Boíana Dubska, Nela Dejanović, Katarina Jovanović, Bruna
Glazer, Jovan Gligorijević, Nikola Cvejić, Aleksandar Marinković, Ivana Tavčar
és Nada Šterle, azután néhány csellista: Tóth Antal és Mirko Dorner, valamint a
fuvolás Jakov Srejoviá, a hárfás Josip Pikelj és a klarinétos Bruno Brun.
Természetesen a helybelieket sem hagyhatjuk említés nélkül, igaz, később
közülük néhányan más városokba kerültek: Rácz János, Papp Lajos, Szegedi
Sándor és Bermel Miklós - hegedű, Asić Jelka - szoprán, Malija Skenderovié szoprán, Németh R udolf - basszus, Stokanović Marko - gordonka, Emilijan
Kačina - fuvola, Milkó Cora, (Jlreich Irén, Bordás Lajos és Krombholz Károly zongora.
Képtelenség, sőt, fölösleges is lenne minden koncertről beszámolni, márcsak
azért is, mert a zenekar szerepléseinek nem kis hányadát képezték a különböző
alkalmi fellépések, amelyeken mindig az alkalomnak legjobban megfelelő
szerzeményeket kellett előadni, ám ezekről a rendezvényekről csak elvétve
maradtak fenn részletes feljegyzések. Vendégszereplésre meg, sajnos, csak ritkán
kerülhetett sor.
Egyszer már szóltunk az 1946. március 23-án és 24-én történt zombori fel
lépésről. 1947. március 24-én Újvidéken járt a zenekar Milkó Corával és Matija
Skenderovićiya\, mint szólistákkal, majd ismét Zomborban, ahol 1947. március
29-én a Csárdáskirálynőt, másnap pedig a Pacsirtát adták elő a szabadkai színház
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horvát társulatával együtt. Sokáig emlékezetes maradt mind a zenekar tagjai,
mind pedig a közönség számára a filharmónia belgrádi szereplése, amelyre 1950.
február 8-án meg 9-én került sor a Kolarac Népegyetem nagytermében. A két
szólista ezúttal is Matija Skenderoviá és Milkó Cora volt, az előadott müvek
pedig:
1.
2.
3.
4.

Lisinski: Porin, nyitány
Gotovac: Pjesme čeznuća (A vágyódás dalai)
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny
Glazunov: VI. szimfónia

Ha nem is minden hónapban, mint ahogy azt tervezték, de rendszeresen
közönség elé álltak, s bizony, igen hosszú listát kapnánk, ha csak az 1946 és 1954
között előadott müvek puszta felsorolására vállalkoznánk. A zenekar repertoárja
Bachtól a legújabb hazai szerzőkig terjedt és magába foglalt nyitányt, szimfóniát,
versenyművet, zenekari szvitet, szimfonikus költeményt ugyanúgy, mint opera
áriát, operettdalt, keringőt vagy indulót.
Magáról a zenekarról s annak összeállításáról kevés adat maradt fenn ebből az
időből. Egy 1946 novemberéből való följegyzés szerint a zenekar összetétele a
következő volt: 13 hegedű, 3 brácsa, 3 cselló, 3 nagybőgő, 2 fuvola, 2 oboa, 2 klari
nét, 2 fagott, 3 kürt, 2 trombita, 2 trombon és 2 ütőhangszer; tehát összesen 39
muzsikus képezte az együttest, akik közül heten katonazenészek voltak. Hasonló lét
számú zenekarról szól egy lista 1948-ból, amelyen a zenészek már név szerint szere
pelnek*:
hegedű
- Jung Janka, Horvat Mihajlo, Hofman Karlo, dr. Diamant Emest,
Berke Tibor, Kurina Gustav, Kovač Josip, Musin Lazar, Palatínus
Franjo, Stojkov Aleksandar, Jonas Nikola, Dragić Vojislav,
Šen Antun, Vidaković Miroljub, Tót Marija és Boroš Karlo
brácsa
- Kurina Franjo, Šarkezi Adam, Rác Jovan és Šedi Josip
gordonka - Pinkává Viktor, Grebenar Vilim, Kovač Đorđe, ifj. és id. Jonaš Josip
nagybőgő - Darvas Stevan
hárfa
- Veber Stevan
Ehhez csatlakoztak a katonazenészek és a zeneiskola hét tanára: Rigó József,
Pátkai Sándor és Vasiljević Stanko - hegedű, Stokanović Marko - gordonka, Kaćina
Emilijan - fuvola, Kunc Miroslav - klarinét és László András - trombon. Tehát, a
katonazenészeket nem számítva, a zenekarban 34 muzsikus ült, akik közül
mindössze huszonhármán voltak hivatásos zenészek. Ez bizony kevés. Egy 1949.
január 3-i jelentés szerint a zenekar már 62 tagú, akik közül ötvennégyen profik.
A titkári teendőket 1945 és 1950 között Pinkává Viktor, a zenekar egyik tagja
látta el.
A Szabadkai Filharmónia 1949 februárjában önállósult teljesen, ekkor vágták
át azt a köldökzsinórt, amely addig a zeneiskolához kötötte.
* A zenekari tagok nevét m indig a korabeli dokum entum okban használt írásm ód szerint
közöljük.
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PA ŠĆA N M EG A T Ö B B IE K

Milán Asić többször is átengedte a dirigensi pultot más karmestereknek.
1949. február 3-án a zágrábi zeneakadémia rektora - Asić egykori tanára Fran
Lhotka, a neves zeneszerző vezényelte a zenekart; ekkor hangzott el Szabadkán
először a Đavo na selu c. balettből készült zenekari szvit.
Ž ivó/in Zdravkoviá, az ismert belgrádi karmester, három ízben járt
Szabadkán. Először 1949. március 15-én, amikor a Szerbiai Népi Táncegyüttes
(Ansambl Narodnih Igara NR Srbije) vendégszerepeit a városban. A másnap is
előadott táncesthez a zenét a Szabadkai Filharmónia szolgáltatta. Ugyanazon év
júniusában Zdravkovié, egyebek között, Dvorák népszerű Újvilág-szimfóniáját
vezényelte, 1952. november 10-én pedig Gluck, Haydn és Schubert müveivel állt
a szabadkai közönség elé.
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A szlovének első számú karmestere, Samo Hubád, 1950. március 13-án jött
el Szabadkára, hogy elvezényelje, többek között, Kozina Béla Krajina c. szim
fonikus költeményét.
Lav Mirski, az Eszéki Opera karmestere, 1953. október 5-én dirigálta a filhar
monikusokat. Ekkor adták először Szabadkán Franck d-moll szimfóniáját.
Đura Jaksió sem üres kézzel érekezett Belgrádból: magával hozta Dušan
Radić kortárs zeneszerző Változatok egy népi témára (Narodna téma sa varijacijama) című kompozícióját s azt elő is adatta Weber, Beethoven és Berlioz egyegy müve társaságában.
Bor isi av Pasóan, a Belgrádi Operaház későbbi karmestere Szabadkán kezdte
dirigensi pályafutását. Ugyanis, amikor itt megnyílt az opera, Asić mellett szük
ség mutatkozott egy másik karmesterre is - ez lett Pašćan. Ő is a Szerbiai Népi
Táncegyüttessel érkezett, 1950-ben, amikor is Palicson mutatkoztak be a nép
szerű táncosok a vadonatúj nyári színpadon, augusztus 29-én és 30-án. Első önál
ló szimfonikus koncertjét, adataink szerint, csak egy évvel később, 1951. július
5-én tartotta meg. Mintegy tízszer állt a szabadkai zenekar elé, utoljára 1953.
jánius 8-án, amikor Wagnernek a Tannháuser c. operához írt nyitányát,
Boccherini B-dúr gordonkaversenyét és Borodin II. szimfóniáját vezényelte. A
szólista a belgrádi Mirko Dorner volt.

INTERMEZZO

Milán Asić eredményes karmesteri és zeneszerzői tevékenységéért 1950-ben
köztársasági elismerésben részesült (Nagrada Vlade NR Srbije). 1954-ben,
amikor megszüntették az operát, feleségével együtt elhagyta Szabadkát. Az
énekesek s a muzsikusok közül is többen távozni kényszerültek.
Az addigi hangversenyeken, a tudósítók szerint, olykor hetvennél is többen
ültek a zenekarban. A megőrzött fizetési listák ezt nem látszanak igazolni, mert
például 1953 decemberében mindössze ötven zenésznek utaltak ki pénzt. Ezek a
következők voltak:
Bermel Miklós, Berke Tibor, Blažeković Eduard, Dováth János, Gizúr Béla,
Goronci Aleksandar, Grebenár Josip, Hofmann Károly, Horvat Josip, Jaborek
Ferdinand, Jónás József, Jónás Károly, Jónás László, Jáger Antal, Kunc Miroslav,
Kurina Ferenc, Kurina Mihály, Kovács József, László András, László Péter,
Kovač Đuro, Mészáros Vince, Nićetin Petar, Nagy Károly, Német Antal, Nedo
Ignat, Nyers András, Pap Stevan, Peregi Károly, Pilić Miloš, dr. Pinkává Viktor,
Rácz János, Szénási Dezső, Sziveri Lajos, Sárközi Ádám, Sédi József, Tóth
László, Tóth Mária, Újházi Lajos, Ustenko Vasilie, Vasiljević Stanko, Weber
Stevan, Vuković Pero, Zillich Mihály, Csiffáry Jenő, Rigó József, Holovics
István, Musin Lazar és Lakatos Mátyás.
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Legalább ennyire érdekes áttanulmányozni az 1954/55-ös évadból fenn
maradt listát és összehasonlítani az előbbivel. Ezen az is fel van tüntetve, hogy
ki milyen hangszeren játszik és hogy tagja-e a színházi zenekarnak*:
1. hegedű - Bermel Miklós, koncertmester, Lakatos Mátyás, Vasiljevié Stanko,
Zsadányi Mihály, Pásztor Gáspár, Berke Tibor, Verebes Gusztáv*,
Kurina Mihály*, Hofmann Károly*
II. hegedű -Prekidanović Marko, Tóth Mária, Blažeković Josip, Horváth
. József, Németh Antal, Megyeri Lajos, Kovács József*, Ustenko
Vasilije*
- Pilić Miloš, Sédi József, Sárközi Ádám*, Rácz János*
brácsa
gordonka -Č ifa ri Aleksandar, Kovač Kornél, Csonka Vince, Jónás József*
nagybőgő - Goronci Aleksandar, Nedo Ignjatovié, Lakatos László*
kürt
- Bodrié Franjo, Horák Rezső, Holovié Stevan*
trombita - Mészáros Vince, Gizur Béla*
harsona
- László András, Jager Stevan, Siveri Lajčo, Njerš Andrija*, Jocić
Branislav*
oboa
- Tóth László
klarinét
- Kunc Miroslav*, Horvat Josip*
fuvola
-N a g y Károly*, Újházi Ljudevit*
fagott
-Jab o rek Ferdinand*
- Veber Stevan*
hárfa
-N iéetin Petar*
üstdob
Ez összesen 46 fő. (Néhány nyilvánvaló elírás miatt, sajnos, egyik jegyzék
sem tekinthető teljesen megbízhatónak.)
A színház Eszékről érkezett új karmesterének, Vlado Koblernek, 1953.
december 7-én volt a bemutatkozó hangversenye, amelyet a következő két évben,
adataink szerint, még tizenhárom követett. Ez alatt az idő alatt került sor egy si
keres Strauss-estre 1954. április 12-én, amit tizenegy nappal később megismétel
tek. Ugyanabban az évben május elsején pedig részt vett a zenekar a Palicsfürdő
fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Az 1954.
november 19-én megtartott hangversenyt azért érdemes külön megemlíteni, mert
ekkor szerepelt nyilvánosan először az újonnan megalakult Városi Énekkar,
amely amilyen lassan jött létre, ugyanolyan gyorsan meg is szűnt létezni.
Az 1954/55. évad arról is emlékezetes marad, hogy a zenekar tagjai újra
lehetőséget kaptak arra, hogy kimozduljanak Szabadkáról. 1954. november 20án Becsén vendégszerepeitek - délután a Petar Drapšin gyárban, este pedig a
Madách Imre Művelődési Otthonban - , 1955. február 16-án pedig Verbászon. A
szólisták - Miroslav Kunc, klarinét, Bermel Miklós, hegedű és Gizúr Béla, trom
bita - egyben tagjai voltak a zenekarnak is.
Meg kell még említenünk Karéi Napravnik jubiláris hangversenyét, amelyre
1955. március 18-án került sor. Napravnik, a remek karvezető, tanár és zene
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szerző, ekkor ünnepelte szabadkai munkásságának 25., művészi pályafutásának
pedig 50. évfordulóját. A nagyszabású hangversenyen három műve került bemu
tatásra:
íz moje domovine
Pesme o ljubavi
Jugoslavija peva
a szólisták:

- zenekari szvit
- dalciklus; énekelte Zlata
Đunđerac, szoprán, Belgrád
- kórusra, zenekarra és szólistákra;
Jelena Davčik, szoprán
Giza Vuković, alt
Stevan Horvat, tenor
Varga Péter, bariton

A fenti müvek előadásában mintegy százhuszan vettek részt Vlado Kobler, a
zeneiskola igazgatója vezénylete alatt. Az idős művészt meleg szavakkal köszön
tötték mind Szabadka, mind pedig a tartomány vezetőségének képviselői, a
háromórás ünnepség közönsége pedig szűnni nem akaró tapssal üdvözölte az
ünnepeltet. A műsor utolsó számát június 11-én az újvidéki Rádió stúdiójában
szalagra vette a rádió.
A sok klasszikus, romantikus meg hazafias kompozíció után 1955. június 13án Kobler egy olyan koncertet dirigált, amelyen csupa modern szerző neve szere
pelt: Adamič, Vandekar, Yoshimoto, Rose; Gershwin pedig két művel is - a Kék
rapszódiát és a Zongoraversenyt Andrija Preger játszotta.
De van itt még egy érdekesség ugyanebből az évből;
December 12-én ünnepi hangversenyt tartott a Szabadkai Filharmónia amely akkortájt a Városi Filharmónia nevet viselte - , fennállásának tizedik (!)
éve alkalmából. Ezen a váratlan megfiatalításon most ne akadjunk fenn, a lényeg
az, hogy ekkor állt a zenekar előtt először Zvonimir Ciglič, a Népszínház és a fil
harmónia új dirigense, a zeneiskola frissen kinevezett igazgatója. Ljubljanából
érkezett, ahol zenei tanulmányait is végezte. Harmincnégy éves volt ekkor.
Elsősorban zeneszerzőként és pedagógusként írta be nevét a jugoszláviai
zenetörténetbe. Első szabadkai koncertjén két Beethoven-szerzemény - a
Coriolan c. nyitány és az V. szimfónia - , valamint Csajkovszkij b-moll zongoraversenye szerepelt Milkó Cora tolmácsolásában.
Ciglič mindössze egy évig maradt Szabadkán, s ez alatt az idő alatt hétszer
vagy nyolcszor dirigálta a filharmonikusokat.
Ezután egy egész szezonon át karmester nélkül maradt Szabadka. A próbákat
a zenekar első klarinétosa, Miroslav Kunc vezette - ingyen.
Ebben az időben egy addig eléggé elhanyagolt műfaj, az opera került
előtérbe. A sort az 1956. június 4-én megtartott operaest indította el, amikor egy
belgrádi karmester, Bogdán Babić, a Belgrádi Opera három művészével Melanija BugarinoviciydA, Aleksandar MarinkoviclyvA és Dusán Popoviétyal vendégszerepeit Szabadkán. Június 30-án ugyanezek a művészek Verdi operáiból
énekeltek részleteket - a zenekart ezúttal Ciglič vezette. 1957. február 15-én
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Smetana Eladott menyasszonyának hangversenyszerü előadásában gyönyörköd
hetett a közönség. A Belgrádból érkezett művészek között ott volt a nemzetközi
hírű Anita Mezetova is. Dušan Miladinovié dirigált. Két héttel később, március
1-jén, Puccini müvei közül válogatott két zágrábi énekes: Nada Tončić és Piero
FHippi. A szabadkai zenekart ezúttal Dragutin Savin vezényelte. Ezután ismét a
belgrádiak jöttek Dušan Miladinovié vezetésével, s 1957. május 13-án előadták
a Traviatát. Miladinović még két operát mutatott be hasonló módon: az Aidát
1958. május 19-én, a Trubadúrt pedig 1959. április 14-én.

ASIĆ VISSZATÉRT

Milán Asié 1957. szeptember 1-jén foglalta el ismét helyét a Népszínháznál és a
Szabadkai Filharmónia dirigensi emelvényén. Több mint két évtizeden át, nyugdíj
ba vonulása után is, híven szolgálta a szabadkai közönséget. Jóban-rosszban kitar
tott a zenekar mellett, megszámlálhatatlanul sok koncertet vezényelt.
1957.
december 20-án a filharmonikusok műsorukra tűzték Hacsaturján
hegedűversenyét, amelyet a szabadkai születésű nagyszerű hegedűművész, a bel
grádi zeneakadémia tanára, több zenekar koncertmestere: Papp Lajos játszott.
Asićot ekkor látta először viszont a szabadkai publikum.

P a p p L a jo s
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1958.
február 10-én, a zenekar mega
lakulásának 50. évfordulójára emlékezve,
Csajkovszkij-müvek kerültek műsorra: a
Rómeó és Júlia nyitány-fantázia, a
Hegedűverseny és az V. szimfónia. Dusán
Skovran vezényelt s Branko Paievič
hegedült. Mindketten Belgrádból érkez
tek. Ugyancsak a jubileum alkalmából,
április 21-én is koncertet adott a filharmó
nia. Ekkor meg Beethoven müvei kerültek
bemutatásra: a VII. szimfónia, a c-moll
zongoraverseny és a Kórusfantázia. Az
utóbbi mű szólistája Varga Csiffáiy Éva
volt, a versenymüvet pedig Bordás Lajos
játszotta - mindketten szabadkaiak
közreműködött a Városi Énekkar Asić
vezényletével. Ezen az esten külön elis
merésben részesítették a zenekar két
tagját, Kovács Kornél nagybőgőst és
Mészáros Vince trombitást, akik a mega
J a k o v G o to va c, a k i e g y ik m ű vét a
S za b a d k a i F ilh a rm ó n iá n a k a já n lo tta
lapítás pillanatától, azaz teljes fél
évszázadon át hűségesen kitartottak a
Szabadkai Filharmónia mellett.
A kortárs horvát zene legkimagaslóbb egyénisége a XX. század m ásodik
felében minden bizonnyal Jakov Goíovac volt. A filharmonikusok egy egész estet
szenteltek Gotovac müveinek 1958. október 6-án, és a munkásságának 40 éves
évfordulóját ünneplő szerzőt is meghívták, hogy „saját kezűleg” bemutassa
néhány szerzeményét. A nagyszabású hangversenyen szólót énekelt: Matija
Skenderovié, Jel ka Asić, Aleksandar Marinković és Dusán Popovié, közremű
ködött az Iparos Dalárda meg a Városi Énekkar.
De hát gondok sohasem voltak?
Dehogynem!
A zenekar taglétszáma ekkor már 45 főre apadt, a karmester gyakran bete
geskedett, a fellépések száma egyre csökkent, s a Népszínházhoz meg a
Hangversenyirodához fűződő kapcsolata a zenekarnak erősen megromlott. A
hiányzó zenészeket a helyőrség zenekarából pótolták. Időközben a színház
épületét elkezdték renoválni s a filharmónia egy időre majdnem az utcára került.
Az 1959. március 23-i koncertet az Ipartestület termében voltak kénytelenek
megtartani. De február 9-én még használhatták a Népszínház nagytermét. Ez a
koncert két szempontból is jelentős: először azért mert, ekkor ünnepelték meg a
zeneiskola megalapításának 90. évfordulóját, másodszor pedig azért, mert ekkor
indult útjára egy szép hagyomány, mely szerint a filharmonikusok minden évben
egyszer vendégül látják a zenede abszolvenseit, illetve legkiválóbb növendékeit.
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Ezen a koncerten két tehetséges diák:
Irina Arsikin és Jakobcsics Péter állt a
filharmonikusok dobogójára. Az előbbi
Mascagni és Ponchielli egy-egy áriáját
adta elő, az utóbbi pedig Mendelssohn emoll hegedűversenyét szólaltatta meg.
Ugyanekkor fellépett két fiatal tanár is,
mégpedig Branko Cvetković (zongora) és
Lévai Mátyás (klarinét).
A következő négy évtized alatt több
mint kétszáz fiatal muzsikusnak nyílt
lehetőség arra, hogy életében legalább
egyszer egy szimfonikus zenekarral kon
certezzen. Ezek az abszolvens-koncertek
mindig szép számú közönséget vonzottak.
De létezett egy másfajta hang
versenysorozat is, amely hasonló nép
szerűségnek örvendett, ez pedig a fiatalok
nak szánt, a komolyzenét propagálni
szándékozó
sorozat volt. Elsősorban a
Re né h'oresl
középiskolásoknak szánták. Az összekötő
(1959. d e cem b er 14. és 1962. fébuái: 26.)
szöveget Asié karmester, később pedig,
amikor két nyelven kellett tartani, Pékár Tibor, a zenekar koncertmestere mondta.
Sajnos, nincs róla pontos kimutatásunk, hogy összesen hány ilyen diákhangverseny
(pedagoški koncert) megrendezésére került sor Szabadkán és a környező helységek
ben. Számuk nem csekély.
A kisebb-nagyobb ünnepségek, országos jelentőségű rendezvények meg
nyitása, természetesen, ugyancsak elképzelhetetlen volt a Szabadkai Filharmónia
nélkül.
1959-ben elég sokat volt úton a zenekar; hangversenyt adtak Zomborban, Zentán
(háromszor is!), Kikindán, Topolyán (kétszer), Nišben és Niška Bánján. 1960-ban
ÓBecsén, 1961-ben ismét Zentán, majd Zrenjaninban, Zomborban és Apatinban
léptek fel; 1962-ben újra Apatinban, azután Zomborban, Zentán, Csantavéren,
Kupuszinán és Bezdánban. Később is jobbára ugyanezeket a helységeket keresték
fel, csakhogy mind ritkábban. 1967. október 16-án Szegedre is ellátogattak.
Fennmaradt az igazgatóbizottság 1959. augusztus 29-én megtartott ülésének
jegyzőkönyve, amelyből megtudjuk, hogy a zenekar kedden, csütörtökön és szom
baton délelőtt 10-kor szokta tartani próbáit, s hogy az akkor már csak 40 meglévő
muzsikus ülésrendje a következő volt:
I. hegedű
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-

Verebes Gusztáv, koncertmester
Vasiljevié Stanko, segédkoncertmester
Berke Tibor, Zsiga István
Hofmann Károly, Zsadányi Teréz

II. hegedű -

brácsa

-

gordonka nagybőgő
fuvola
oboa
klarinét
fagott
kürt

-

trombita
trombon
tuba
üstdob

-

Kovač Josip, Ustjenko Vasilije
Musin Lazar, Pékár Tibor
Tóth Mária, Palatínus Ferenc
Sárközi Ádám, Pilić Miloš
Rácz János, dr. Varga István
Kovač Mirko, Jónás József
Kovács György, Pinkává Iván
Lakatos László, Goronci Aleksandar
Nagy Károly, Újházi Lajos
Tóth László
Kunc Miroslav, Lévai Mátyás
Jaborek Ferdinánd
Zilih Mihajlo, Jáger Antal
Kočmar Josip, Pálinkás István
Gizúr Béla, Mészáros Vince
Jocić Branislav, László András
Peregi Károly
Nićetin Petar

Ezek az emberek játszottak az 1959. október 5-én megtartott Chopin-esten,
meg azon az emlékezetes hangversenyen, amelyen az amerikai Theodore Lettvin
Rahmanyinov c-moll zongoraversenyét adta elő - fergeteges sikerrel - 1960.
március 13-án.
Egészen másról maradt emlékezetes az 1961. január 13-án megtartott hang
verseny. Ekkor az történt, hogy játszás közben a zongora egyik pedálja felmond
ta a szolgálatot, ami annyira feldühítette a szólistát, a zágrábi Darko LukicoX,
hogy félbeszakította a zongorázást és kirohant a színpadról. Ezután kínos percek
következtek; ráadásul a dolog még egyszer megismétlődött és csak harmadszori
nekifutásra sikerült megbirkózni Grieg zongoraversenyével. Valószínűleg ez az
incidens is hozzásegített, hogy Szabadka néhány évvel később egy gyönyörű
STE1NWAY zongorához jusson.
Most pedig lássunk néhány száraz adatot arról, hogy szezononként hány kon
certet adott a zenekar. Zárójelben a nézők számát tűntettük fel:

1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64

Szabadkán
12 (10961)
7 (2 591)
11 (3 890)
10 (4 286)
17 (5 500)
20 (7 200)

vidéken
5 (3 615)
9 (4 234)
1 (538)
6 (4 643)
7 (2 400)
6 (2 490)

ünnepségeken
7 (5 643)
5 (2 940)
2(1 360)
2 (902)
4 ( 2 100)
4 (2 450)
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Sajnos, más helyen, de ugyancsak a filharmónia dokumentumai között,
egészen más számadatokat találunk:
1959/60 - 18 fellépés 7 432 néző előtt
1960/61 - 23 fellépés 8 164 néző előtt
1961/62 - 24 fellépés 6 843 néző előtt
Egy harmadik kimutatás fiskális évekre vonatkoztatva számol be a hang
versenyek számáról (zárójelbe tettük az ún. premierkoncertetket és a vidéki
szerepléseket), s a zenekar dotációjának összegéről. Még talán ezek a számada
tok a legmegbízhatóbbak.
1956 12(4+1)
1 286 000 dinár
949 000 dinár
1957 12(6+2)
3 125 000 dinár
1958 11 (8+3)
1959 12(8+3)
3 990 000 dinár
4 000 000 dinár
1960 18(8+5)
4 000 000 dinár
1961 24 (8+4)
1962 24 (8+6)
4 000 000 dinár
1963 26 (8+5)
4 500 000 dinár
Valamennyi itt közölt adatot a zenekar akkori titkárának, Branislav Jocićnak
a kimutatásaiból vettük át. S ha már az 1963-as évnél tartunk, lássuk, hogyan osz
totta el a város - pontosabban szólva a Községi Kulturális-Művelődési Közösség
- a rendelkezésre álló 112 719 372 dinárt az egyes kultúrintézmények között:
Népszínház
Városi könyvtár
Gyermekszínház
Városi múzeum
Filharmónia
Képzőművészeti találkozó
Mladost
Népkör
Bratstvo-Jedinstvo
satöbbi...

51 900 000
17 000 000
11 300 000
9 900 000
4 500 000
3 424 372
2 150 000
1900 000
500 000

dinár
dinár
dinár
dinár
dinár
dinár
dinár
dinár
dinár

Olykor-olykor a tartományi pénzalapból is jutott a zenekarnak (1961-ben
500 000 dinár, 1963-ban 1 000 000 dinár) elsősorban a vidéken való fellépések
támogatásának céljából.
Még mindig 1963-nál tartva lássuk, hogy az egyes zenekari tagoknak mekko
ra volt az évi honoráriuma:
1. Asić Milán, karmester
2. Verebes Gustav, koncertmester
3. Rigó Josip
4. Vasiljević Stanko
5. Berke Tibor
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355
148
127
92
111

000
800
500
300
300

6. Lakatos Matija
7. Peić Bernadeta
8. Žiga Marton
9. Asanović Alija
10. Balaž Géza
11. Kovač Josip
12. Musin Lazar
13. Ustjenko Vasilije
14. Tót Marija
15. Stojko Aleksandar
16. Deh Pavle
17. Lendvai Marta
18. Šarkezi Adam
19. Dr. Varga István
20. Molcer Matija
21. Gašparović Josip
22. Kovač Mirko
23. Jonaš Josip
24. Kuti Tibor
25. Dragić Aleksandar
26. Jonaš Josip II
27. Kovač Đurika
28. Lakatos Ladislav
29. Bačić Pavao
30. Kovač Karlo
31. Jenei Jožef
32. Nad Karlo
33. Lévai Katica
34. Újházi Ljudevit
35. Tót Ladislav
36. Kunc Miroslav
37. Lévai Matija
38. Jaborek Ferdinand
39. O lahD orde
40. Zilih Mihajlo
41. Jager Antun
42. Milovanović Borivoje
43. Harkai Stevan
44. G izurB ela
45. Mesaroš Vince
46. Vuković Aleksa
47. Jocić Branislav
48. Laslo Andrija

67 5 0 0
36 850
77 400
35 600
19 700
39 500
5 400
112 500
112 500
89 800
34 800
19 650
127 500
73 100
28 200
19 700
82 800
127 500
22 000
22 000
4 800
4 800
124 700
89 000
78 000
19 800
132 500
19 200
111 900
132 500
134 500
132 100
126 900
18 900
132 500
139 500
20 300
19 350
132 500
117 500
4 600
170 500
114 500
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Sabo Tibor
Kalo Janoš
Peregi Karlo
Monoki Đula
Hercenberger Aleksandar
Nićetin Petar
Told Đorđe
Sabo Ede
Mulc Josip
Blesić Vojislav
Siveri Lajos

12 400
13 900
65 000
14 300
21 200
129 500
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

A figyelmes olvasónak feltűnhet, hogy Jocić Branislav a koncertmesternél is
nagyobb honoráriumot vett fel, pedig ő csak egy volt a trombonisták közül.
Emellett a titkári teendőkért 209 568 dinárt utalt ki magának, egy bizonyos mennyi
ségű kotta átmásolásáért pedig 11 650 dinárt. És ez még mindig nem minden! A
filharmónián 50 000 dinárt hajtott be azért, mert a saját lakásán volt kénytelen
őrizni a zenekar teljes irattárát megfelelő irodai helyiség hiányában. Mindez
összesen 441 718 dinárt tett ki, azaz jóval többet, mint amennyi a karmester ho
noráriuma volt. Ügyes!
Ami a muzsikusok szakmai képzettségét illeti, a hatvanas években a helyzet
a következő volt: a zenekari tagok fele csupán alsófokú zeneiskolát végzett, s
csak ketten-hárman rendelkeztek zeneakadémiai diplomával.

M iro sla v C a n g a lo v ić (jo b b ró l a m á so d ik ) 1961. n o v e m b e r 2 0 -á n

90

Most pedig kanyarodjunk visza oda.
ahol megálltunk, mielőtt a statisztikai
adatokba belemélyedtünk volna.
Milán Asié 1961 tavaszán ünnepelte
művészi pályafutásának 25. évfordulóját,
ugyanis 19 éves korában már a saját
szerzeményét dirigálta az egyik zágrábi
színházban, és ugyanabban az évben a
Dubrovniki Filharmónia zenekarával is
koncertezett. A jubiláris hangverseny
szólistája Petar Toškov volt, aki Lalo
Spanyol szimfóniáját játszotta, emellett a
szabadkai Gaál Ferenc Ünnepi nyitánya
és Csajkovszkij VI. szimfóniája szerepelt
műsoron. A lelkes taps m ellett egy
babérkoszorú volt az ünnepelt jutalma.
1962 februárjában a szabadkai Nép
színházban bemutatták A mosoly országa
c. Lehár-operettet, amiben az volt a rend
kívüli, hogy a zenét a színházi zenekar
helyett a komplett filharmónia szolgáltatta.
B ran ko P a je v ić b e lg r á d i h eg ed ű m ű vész
Ennek a megmozdulásnak az volt a célja,
hogy felhívja az illetékesek figyelmét: meny
nyivel szebb egy zenés színdarab, ha húsz
zenész helyett, mondjuk, negyven ül a
zenekarban. A „hadműveletet” négyszer
ismételték meg, de a vált hatás elmaradt - a
színházi zenekar körül maradt minden a
régiben.
Ugyancsak érdemes kiemelni azt a
koncertet, amelyet a jugoszláviai festő
művészek első országos találkozója alkal
mából rendeztek a filharmonikusok 1962.
szeptember 28-án. A rendkívüli alkalom
rendkívüli műsort kívánt. A következő
müvek hangzottak el:

M ii kő C o ra é s eg y ik le g k iv á ló b b
ta n ítvá n ya : Ilé n y e i M ária
zo n o g ra m ű vészn ö

Gotovac: Pesme čeznuća - énekelte
Jelka Asié
Rajičić: III. hegedűverseny - előadta
Branko Pajević
Kodály: Intermezzo a Háry Jánosból
Bartók: Szonáta két zongorára és
ütőhangszerekre - előadta Milkó Cora és
Bordás Lajos
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A s z a b a d k a i N ép szín h á z szín p a d á n M e lita L o rk o vić és a filh a rm o n ik u so k
(1963. n o v e m b e r II.)

Szabadkán sokáig a város „felszabadulásának” hónapjáról elnevezett díj
számított a legnagyobb elismerésnek, amit egy szabadkai kaphatott. Az Októberi
Díj kiosztására első ízben 1962-ben került sor, amikor a díjazottak között szere
pelt Milkó Cora neve is, aki mint pedagógus és mint zongoraművész jelentős
hírnévre tett szert. Két évtizeden át töltötte be a zeneiskola igazgatói posztját, s
tizenkét évig igazgatta a Szabadkai Filharmóniát. (1959 decemberében Milán
Asićot választották meg elnöknek, s ugyanezen a közgyűlésen hagyták jóvá a
zenekar új alapszabályzatát.)
A tartományi kasszából juttatott pénzen 1964-ben fúvós hangszereket
vásároltak, mégpedig egy-egy oboát, angolkürtöt, fagottot, basszusklarinétot és
tubát - összesen 980 000 dinár értékben. (Jó lenne tudni, hogy ezek a hang
szerek azóta hová lettek.)
1964-ben a filharmonikusok a tervezett 24 alkalom helyett 28-szor léptek
pódiumra. Nézzük meg ezt a bő termésű évet közelebbről!
II. 17. II. 26. -

III. 7. -

III. 15. -

hangverseny a Sigma gyár dolgozóinak (490 néző)
a szólisták: Jelka Asić és Vérségi Jó zsef
A jugoszláv zene története
hangverseny a gimnázium és az építészeti középiskola tanulói
számára (700 hallgató)
hangverseny az Elektrovojvodina dolgozóinak
a szólisták: Jel ka A sió és Vérségi Jó zsef
a műsorvezető: Kunyi Mihály (380 néző)
Moša Pijade szobrának felavatása a gimnáziumban (365 néző előtt)

III. 20. III. 2 5 . III. 25. III. 27. IV. 7.

-

IV. 8.
IV. 9.
V. 1.
V. I.

-

V. 1 1 .V. 22. V. 23. VI. 5. -

VI. 1 8 .IX. 1 3 .IX. 26. XI. 16. XI. 16. XI. 2 3 . XII. 14. -

XII. 14. XII. 17. XII. 17. -

XII. 25.-

Mozart-est (453 néző)
a szólista: Aleksanciar Pavlovié, hegedű (Belgrád)
hangverseny a Zorka gyár dolgozóinak (370 néző)
közreműködött: Jelka Asié, Vérségi József és Szabó István
A magyar zene története - pedagógiai koncert a gépészeti közép
iskola tanulói számára (685 hallgató)
A magyar zene története - a gimnázium és az építészeti középisko
la tanulóinak (685 néző)
hangverseny Miroslav Čangalović belgrádi basszista közreműkö
désével (608 néző)
ugyanaz a műsor Csantavéren (390 néző)
ugyanaz rövidítve a fiataloknak (350 néző)
szabadtéri koncert Palicson (kb. 800 néző)
hangverseny az újonnan megnyílt Palié (később Pátria) szállóban
a szólisták: Jelka Asié és Vérségi Jó zsef (kb. 500 néző)
búcsúünnepség a Malomipari Vállalat nyugdíjba vonuló dolgozói
tiszteletére, közreműködött: Jelka Asié és Kunyi Mihály (280)
A magyar zene története - az egészségügyi és a vegyészeti
középiskola tanulóinak (685 néző)
az ifjúsági staféta búcsúztatása
hangverseny a zeneiskola abszolvenseivel, fellépett: Buzogány
Katalin, Varga Lilla, Somogyi Mária, Asanovié Alija, Kuthy Tibor
és Told György (320 néző)
hangverseny a Zorka Vegyiművekben (340 néző)
szabadtéri koncert Palicson (kb. 600 néző)
III. Országos Nyomdászszimpózium (529 néző)
a szólisták: Milkó Mária (gordonka) és Bordás Lajos (zongora)
pedagógiai koncert Topolyán (Zenei műfajok)
a szólisták: Jelka Asié és Vérségi J ó zse fi390 néző)
koncert a dubokai Panonija Mezőgazdasági Birtokon (50 néző előtt)
a szólisták: Jel ka Asié és Vérségi Jó zsef
Csajkovszkij-est; a szólista: Branko Pajevié, (hegedű), Belgrádból
(230 néző)
koncert a szövőgyár új csarnokának felavatása alkalmából Verbászon\ a szólisták: Jelka Asié és Vérségi Jó zsef (mintegy 500
néző)
hangverseny a verbászi Kultúrotthonban (320 néző)
Zombor - A jugoszláv zene (180 néző)
hangverseny a zombori színházban;
szólisták: Miroslav Cangalovié (basszus), Belgrád és
Branko Pajevié (hegedű), Belgrád (340 néző)
hangverseny a Zorka Otthonban (290 néző)
közreműködött: Jelka Asié, Vérségi Jó zsef és Kunyi Mihály
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Ha a zenekar titkára nem tévedett, akkor 1964-ben 11 830 hallgatója volt a
Szabadkai Filharmóniának, azaz koncertenként átlagosan 438.
A filharmonikusok 1965-ben is túlteljesítették az évi tervet s ismét 28-szor
álltak közönség elé. De vajon mennyi pénzért?
A zenekar tagjai öt fizetési osztályba voltak sorolva s aszerint kapták havi
járandóságukat:
I. osztály
II. osztály
III. osztály
IV. osztály
V. osztály

- 12 500 dinár
- 11 000 dinár
- 9 500 dinár
- 6 000 dinár
- 5 000 dinár

A karmester honoráriuma 33 000 dinár volt havonta, a koncertmesteré 17 000, a
zenekar titkáráé pedig 22 000 dinár. A filharmónia évi dotációját ugyan
megemelte a város, de nem annyival, mint a többi kulturális intézményét:
Népszínház
- 191
000 000 dinár
Subotičke novine
- 28 000 000 dinár
Városi Könyvtár
- 25 000 000 dinár
Gyermekszínház
- 19 000 000 dinár
Városi Múzeum
- 14 450 000 dinár
Képzőművészeti Találkozó 7 820 000 dinár
Filharmónia
- 6 500 000 dinár
Mladost
- 6 000 000 dinár
Rukovet
5 250 000 dinár
Népkör
- 4 000 000 dinár
Munkásegyetem
3 000 000 dinár
Omladina ’65
1500 000 dinár
Életjel
800 000 dinár
Ugyancsak az 1965-ös évhez fűződik, hogy december 19-én megalakult a
Zenekedvelő Ifjúság (Ifjú Zenebarátok) szabadkai alapszervezete, amely - hála
buzgó vezetőjének, Mirko Molnarnak - sok éven át igen eredményesen működött,
és szoros kapcsolatot tartott fenn a filharmóniával. Ennek az együttműködésnek
eredményeként a következő évtől kezdve a zenekar decemberi bemutató hang
versenyére a szólistát mindig a Zenekedvelő Ifjúság biztosította.
A zenekari muzsikusok országos szövetsége (Savez udruženja orkestarskih
umetnika Jugoslavije) a Szabadkai Filharmóniát, mint legaktívabb zenekart,
100 000 dináros díjjal jutalmazta 1963-ban, a zenekultúra terjesztésében elért kima
gasló eredményéért.
A mind gyakrabban változó helyszíneken megtartandó fellépések meg
szervezése igen bonyolult feladat elé állította a koncertek szervezőjét, Branislav
Jociéot, aki 1963-ban le is mondott erről a tisztségről. A szervező dolga volt
ugyanis, gondoskodni a közönségről, tehát az iskolákkal meg a vállalatokkal tar
tani az állandó kapcsolatot, a kellő propagandáról - plakátokról, műsor
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füzetekről, a dátumokat egyeztetni, az utazást, a hangszerek szállítását meg
szervezni, a műszaki személyzetet irányítani stb. Mindez igen felelőségteljes
munka volt, amiért nem tolongtak az emberek. A bruttó bevételből járó 7% sem
bizonyult elég vonzónak. Többen is próbálkoztak vele - Jáger Antal, Ernyes
György, Gizúr Béla, Harkai István, Lakatos Mátyás és mások de volt közöttük
olyan is, aki egy évig sem tudott megmaradni ezen a hálátlan poszton.
Az 1967-es évben 22 fellépése volt a zenekarnak - 7 bemutató-, 3 repriz-,
3 ünnepi, 6 pedagógiai és 1 népszerű hangverseny. Ezeken a koncerteken a
következő szerzeményeket hallhatták a komolyzene kedvelői:
nyitányok
- Beethoven: Egmont
Boildieu: A fehér nő
Cherubini: Medea
Glier: Népek barátsága
Lortzing: Cár és ács
Weber: Ünnepi nyitány
szimfóniák
- Haydn: Búcsú-szimfónia
Sorkočević: F-dúr szimfónia
versenyművek - Bruch: G-moll hegedűverseny
Mozart: D-dúr fuvolaverseny
Mozart: G-dúr hegedűverseny
Mozart: Klarinétverseny
Mozart: Versenymű fuvolára és hárfára
Prokofjev: I. zongoraverseny
Stamitz: Versenymű klarinétra és fagottra
Weber: F-moll klarinétverseny
Weber: Fagottverseny
operaáriák
- Leoncavallo: Bajazzók
Mascagni: Parasztbecsület
Ponchielli: Gioconda
Puccini: Manón
Verdi: A végzet hatalma
egyéb művek - Bach: H-moll szvit
Gotovac: Erő s onoga svijeta, finálé
Hristié: Ohridi legenda, szvit
Kodály: Háry János, szvit
Krnic: Naš vođa
Mokranjac: IV. rukovet
Mokranjac: Lem Edim
Rimszkij-Korszakov: Dubinusa
Sosztakovics: Prelúdium és Scherzo
Zajc: Nikola Šubić Zrinjski, intermezzo
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Ezenkívül 1967. március 13-án egy egész estet szenteltek a szabadkai zene
szerzőknek, amelyen Gaál Ferenc, Lányi Ernő, Nagy Károly, Bačić Pavao, Albe
Vidaković, Jónás József, Kovács József, Milán Asić, Megyeri Lajos és Molcer
Mátyás egy-egy müve hangzott el. Az abszolvensek koncertjén Evetovié Iván,
Földi Jenő, Suvačarev Katarina, Tóth Pál és Varga Ernikő lépett fel, a többi
szólista pedig Jelka Asié, Aleksandar Ugrin, Kökény Kálmán és Molcer Mátyás
volt Szabadkáról, Német Rudolt Újvidékről, Milenko Stefanović, Božidar
Tumpej, Olga Jovanović, Josip Pikelj és Miodrag Azanjac Belgrádból. T. Karikó
Teréz Szegedről és Szabó Miklós Budapestről.
A zenekarnak ebben az évben 6420 nézője volt. Egy koncert átlagban
1 246,30 dinárba került - a szólisták honoráriumát nem számítva - , a bevétel
pedig, ugyancsak átlagosan, 558,60 dinár volt. (A jugoszláv pénzt időközben
jelentős mértékben devalválták és bevezették az ún. új dinárt.)
Mindez pedig történt 42 muzsikus közreműködésével, akik közül csupán
ötnek volt felsőfokú, tíznek középfokú, nyolcnak alsófokú zenei képesítése,
tizenkilencen pedig nem rendelkeztek semmiféle zeneiskolai végzettséggel!
Hatvanadik születésnapja előtt négy hónappal, 1967. október 12-én, a legú
jabb előírások betartásával - ne tessék nevetni! - Szabadkán szabályosan mega
lakították a filharmóniát, amelyet a Belügyi Titkárság jóváhagyásával november
16-án jegyezték be. A polgári egyesületek jegyzékén a 30-as számot kapta a
zenekar. Az alapító közgyűlésen elfogadták az új szabályzatot és felvetettek szá
mos problémát:
- sok akadályba ütközik a filharmónia és a színházi zenekar munkájának öszszehangolása
- koncert csak olyankor tartható, amikor a színház terme éppen szabad, emi
att olykor még a főpróbák is elmaradnak
- a Népszínház a zenekarban megüresedett helyekre nem vesz fel új zenészeket
- a filharmónia egy egészségtelen teremben kénytelen tartani a próbákat
- a zenekar kottaállománya sürgős felújításra szorul
- nagyon hiányzik egy saját hangversenyzongora
- a sajtóban napvilágot látó kritikák leginkább kedvezőtlenek - miért?

SZÁZÉVES A ZENEISKOLA

Szerbia legrégibb zeneiskolája, a szabadkai, gazdag műsorral igyekezett
megünnepelni századik születésnapját. Az ünnepségsorozat első nagyszabású
rendezvénye az 1967. október 27-én megtartott hangverseny volt, amelyre a
zenekar kibővítése céljából jó néhány olyan muzsikust hívtak meg, akik egykor
a szabadkai zeneiskola növendékei voltak, de ekkor már más városban éltek,

96

vagy mint zenekari zenészek, vagy pedig mint zeneakadémisták. Ekkor lehetett
csak igazán látni, hogy mennyi jó muzsikust adott Szabadka az országnak! Pedig
nem is tehettek mindanyian eleget a meghívásnak. A régi városháza épületében
helyet kapott új Kultúrotthon hangversenytermében a következő művek hang
zottak el:
1.
2.
3.
4.
5.

Smetana: Ünnepi dal
Vivaldi: E-moll gordonkaverseny
Bach: D-moll versenymű három zongorára
Mozart: Klarinétverseny
Mozart: Jupiter-szimfónia

Dusán Miltiihnović

1.
2.
3.
4.

Szólót játszott Mirko Molnár (gor
donka), Milko Cora, Segedinčev Ulreich
Irén és Bordás Lajos (zongora), valamint
Lévai Mátyás (klarinét). Az egyetlen nem
szabadkai a pódiumon Borislav Paséan
volt, aki azonban akkorra már beírta
nevét a város történetébe, hiszen 1951 és
1953 között Szabadkán működött, mint a
filharm ónia és az opera állandó
karmestere (lásd a Paséan meg a többiek
c. fejezetet). Ezen az esten ő dirigált. A
diákkórust Béla Tikvicki vezényelte.
A jubiláris év záróhangversenyére
1968. november 2-án került sor. Ekkor is
hazahívták az országban szétszórtan élő
muzsikusokat s a kórusban diák és tanár
együtt énekelt. A dirigensi pulton ezúttal
is egy belgrádi karmester, Dusán
M iladinovié állt. aki gyerekkorában
maga is a szabadkai zeneiskola padjait
koptatta. A műsor igen impozáns volt:

Gaál: Ünnepi nyitány
Dvorák: Gordonkaverseny
Konjovié: Triptichon, I. tétel
Mozart: Koronázási mise

A Dvorák-koncertet Muriján Jerbič zágrábi csellista játszotta, az énekes
szólisták pedig a következők voltak: Milica Miladinovié (Belgrád), Lenislavci
Vojnić Purčar (Szabadka), Drcigo Starc (Belgrád) és Németh R udolf (Újvidék).
Feledhetetlenül szép est volt!
A filharmónia 1968. március 4-én ünnepelte meg megalakulásának hat
vanadik évfordulóját. Az ünnepi hangverseny szólistája Bordás Lajos volt.
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Ebben az időben mind több és több szólista érkezett külföldről, elsősorban
Magyarországról, de a vendégkarmesterek is minden évben tartottak egy-egy
koncertet:

A fen n á llá sá n ak 60. évfo rd u ló já t ü n n ep lő ze n e k a r sz ó lis tá ja B o rd á s L ajos,
M ilán A sié v e zé n y e l

1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.

dec. 12.
okt. 27.
nov. 2.
okt. 10.
feb. 27.
nov. 17.
okt. 13.
jún. 10.

-

Sandro Zaninović Zágrábból
Bor isi av Pctsćan Belgrádból
Dušan Miladinović Belgrádból
Aczél Ervin Aradról
Toplak Imre Újvidékről
Topiák Imre Újvidékről
Dušan Miladinović Belgrádból
és szept. 23. - Milán Mihajlović közlegény (!) Belgrádból.

S miközben peregtek az évek, állandóan ugyanazok a gondok kísérték a
zenekart: a megfelelő próbaterem hiánya, a káderhiány, a hangszerhiány - de
legfőképp a pénzhiány. Nem sok értelme lenne ennyi év távlatából vitába szállni a
kritikusokkal, amiért bírálták a zenekar produkcióit. Inkább azt róhatnánk fel nekik,
hogy némelykor szóra sem méltatták az együttest, amely a mostoha körülmények
ellenére is mindig igyekezett a maximumot nyújtani. Nekik köszönhető, hogy
emberek ezrei minden évben hallhattak élő előadásban komolyzenét!
A Szabadkai Filharmónia 1954-ben került először az utcára. A szó legszoro
sabb értelmében. A Borovo üzlet feletti helyiségeket (Dimitrije Tucovié utca 1.)
át kellett engednie a Gazdasági Bíróságnak, s emiatt összes ingóságát kirakták az
utcára. Sok holmi eltűnt - egszerüen ellopták. A zenekart ezután ide-oda
taszigálták. A leghosszabb ideig a színházban, a zeneiskolában és a városházán
tűrték meg. Az utóbbi helyről 1970 őszén kellett sürgősen távoznia, mert
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(1971. o k tó b e r 16.)

elkezdték annak tatarozását. Szeptember 28-i beadványában a zenekar több
javaslattal állt elő:
a) adják vissza a filharmóniától 1954-ben elvett helyiségeket, vagy
b) engedjék át a zenekarnak a Kultúrotthonban található klubhelyiségeket
arra az időre, amíg az új színház fel nem épül, aminek pedig legkésőbb
1974-ig el kell készülnie! A korábbi ígéret szerint a rekonstruált épületben
gondoskodnak majd a Filharmónia elhelyezéséről is.
c) Miért nem építenek fel egy szerény kis épületet kizárólag a filharmónia
számára, mondjuk a Munkásegyetem mellett évek óta üresen álló placcra?!
Mint köztudott, egyik javaslat sem nyerte el az illetékesek tetszését, s azóta
sincs rendes fedél a Szabadkai Filharmónia feje fölött.

EGY Á L O M V A L Ó R A V Á L IK

1966-ban végre sikerült megvalósítani egy régi-régi elképzelést.
Már a háború előtt megszületett az ötlet, hogy fogjanak össze a vajdasági
zenekarok, s közös erővel alkossanak egy nagyot, de a megvalósításig akkor nem
jutottak el. 1966-ban nagy sokára testközelbe került egymással a zombori Városi
Zenekar és a Szabadkai Filharmónia. A két város zenekara ettől kezdve évente
egyszer egymást kiegészítve lépett fel s a karmesterek is szépen megosztoztak a
dicsőségen. A zenészcsere a két bácskai város között rendszeressé vált, sőt, más
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művészeti ágakra is kiterjedt az együttműködés, főleg amikor 1970-ben létrejött
a testvérvárosi kapcsolat Szabadka, Zombor és Eszék között.
1966.
október 3 1-én került sor a szabadkai és a zombori szimfonikus zenekar
első közös szereplésére, először Szabadkán, majd november 4-én a VI. Zombori
Zenei Esték keretében. A két karmester - Mitan Asić és Dragoslav Mitrović igen komoly műsort állított össze:
1.
2.
3.
4.

Beethoven: Karfantázia
Bellini: Norma, nyitány
Smetana: Tábor, szimfonikus költemény
Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny

Az est szólistája a belgrádi Dušan Trbojević volt, közreműködött a Zombori
Városi Énekkar.
A két együttes utolsó közös fellépésére 1985 őszén került sor, amikor
Szabadkát szólistaként Kinka Rita, karmesterként pedig Murányi Mátyás
képviselte.
Dragoslav Mitrović (Dragče) halálával Zombor szimfonikus zenekar nélkül
maradt s ettől az időtől kezdve a Szabadkai Filharmónia mindinkább Újvidékhez
meg Belgrádhoz fordult kisegítő zenészekért.
Ám a filharmonikusok igazi álma mégsem ez volt, hanem egy szép nagy
hangversenyzongora.
Ha hinni lehet a fámának, akkor az 1954-es kilakoltatás alkalmával a filhar
móniának három zongorája is odaveszett. Elég ócska hangszerek lehettek, de
azért mégis jelentős veszteséget jelentett az eltűnésük. Ettől kezdve, ha szükség
volt zongorára, mindig a zeneiskolához fordultak segítségért. Márpedig a zon
gorának nem tesz jót, ha minduntalan hurcolásszák. A szállítómunkások sem vál
lalták szívesen a többmázsás érzékeny teher cipelését az emeletről le s fel. Ami
pedig az új hangszert illeti, már minden meg volt hozzá, csak a pénz hiányzott.
A Községi Művelődési Közösség 1967-ben 35 000 dinárt hagyott jóvá zongo
ravásárlás céljára, a tartomány ugyanakkor 15 000 dinárt utalt át. Ekkora
összeggel, meg egy csomó ígérettel, már el lehetett indulni zongorát venni.
Útközben számos akadállyal kellett megbirkózni, amit most nem fogunk rész
letezni. A kiszemelt zongora még nem is volt az országban, amikor létrejött egy
szerződés a Szabadkai Filharmónia és a Szerbiai Hangversenyiroda (Koncertna
poslovnica Srbije) között, amelynek értelmében a Hangverseny iroda 5000 dinár
ral járul a Steinway zongora árához, a filharmónia pedig köteles minden hónap
ban rendezni olyan koncertet, amelyben a zongora szerepel, és hát természetesen
megőrizni és gondosan karbantartani. A hangszer kizárólag hangversenyezés
céljára használható. E különös szerződést a szerződő felek nevében Branislav
Jocić és Ljubica Milikić írta alá 1968. december 3-án. A zenekar titkárának sokat
kellett szaladgálnia, utazgatnia, mire a ljubljanai Centromerkur Külkereskedelmi
Vállalaton keresztül sikerült mindent elintézni ahhoz, hogy Hamburgban személye
sen átvehesse a D-274 modellü, 811-88 sorozatszámú és 417 380 gyártási számú
hatalmas hangszert. 1970. június 6-át írtak ekkor. A Községi Művelődési Közösség
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segítségével a számlát is sikerült kiegyenlíteni, ami 25 445 német márkáról, azaz
119 590,50 új dinárról szólt. Jocié titkár úr azonban még fél évvel később is eluta
zott egyszer Ljubljanába, hogy végleg lezárulhasson a zongoravásárlás ügye.
Komplikációk biztosan akadtak, mert a Társadalmi Könyvviteli Szolgálat
(Služba drustvenog knjigovodstva) időközben, pontosabban szólva 1967 szeptem
berében arra jött rá, hogy a zenekar nem egy, hanem két néven van nyilvántartva:
1908 óta mint Szabadkai Filharmónia. 1946 óta pedig mint Városi Filharmónia. Hát
ezt bizony nem lehet. Nyomban le is blokkolták a zenekar folyószámláját. Az ügy
csak 1970. január 26-án rendeződött, amikor a közgyűlés résztvevői mi mást is
tehettek volna, mint újra megalakították a Szabadkai Filharmóniát.
Az elnöki posztra a zeneiskola akkori igazgatóját, Péics Józsefet választották.
Péics komolyan vette a megbízatást és eltökélte, hogy rendet teremt a filharmó
nia portáján. Kemény ellenállásba ütközött. A tagság egy része, a hangadók, fel
szólították, hogy mondjon le. Azt rótták fel neki, hogy
- elnökségének két éve alatt egyetlen ülést sem tartott
- a zeneiskola diákjainak nem teszi lehetővé, hogy a zenekarban játsszanak
- az újvidéki Rádióval felvetette az iskolanapi zenekari hangversenyt az előző
év októberében, de elmulasztotta kialkudni a zenekari tagoknak járó szerzői
díjat, miáltal azokat 65 000 dinárral megkárosította
- azon mesterkedik, hogy a filharmóniát a Zeneiskolához csatolják
- a jelentős mértékben átszervezésre szánt zenekarban a koncertmesteri széket a
Belgrádban élő Tessényi Gyulának ígérte
Péics a támadásoktól nem ijedt meg. Szerinte a zenekar jövőjére vonatkozó
elképzelései csak egyes egyéneket érintenek kellemetlenül, szélesebb távlatban
nagyon is indokoltak.
Végül is a támadók bizo
nyultak erősebbnek, vagyis
győzött a konzervativizmus.
Ennek ellenére a Zenekari
Zenészek Egyesülete elisme
résben részesítette a Szabadkai
Filharmóniát az 1971-es évben
végzett eredm ényes m unká
jáért. Pedig, csak 14 fellépést
tartottak egész esztendőben.
De jól jött az a 2500 dinár is,
amit a díjjal együtt kaptak
Belgrádból.
Az igazgatói bizottság
elnöke 1973 őszétől e sorok
írója lett, Jocié Branislav
M o lc e r M átyás, ak i leg in k á b b a s a já t m ü veit já ts z o t pedig tizenöt évi titkárkodás
után végleg távozott a zenekar
ta a filh a rm ó n iá v a l
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ból. De a fellendülés mégsem ezzel magyarázható, hanem mert ettől a szezontól
kezdve több kitűnő muzsikust is sikerült rávenni a zenekarban való muzsikálás
ra. (Egyébként én sem tudtam megmaradni a zenekar élén a mandátumom
lejártáig.)
Jugoszláviában a kultúra kiadásait 1968-ig az állam kasszájából pénzelték. A
következő évben ezt a feladatot átruházták a frissen létrehozott Községi
Művelődési Közösségekre. Kulturális célokra Szabadkán a befolyt községi adó
21,5, majd 23,5%-át fordították (1970-től). Ezt az összeget 146 773-mal osztva
azt kapjuk, hogy 1969-ben egy lakos 32,42 dinárral, 1970-ben 44,75 dinárral,
1971-ben 61,25 dinárral, 1972-ben pedig 73,41 dinárral támogatta a kulturális
intézményeket.
Ami a fejezet címében jelzett álmot illeti, az tehát megvalósult. Attól a nap
tól kezdve örömmel jöttek Szabadkára a zongoristák, hiszen ilyen jó hangszert
kevés helyen találtak az országban. Ráadásul 1972. március 22-i döntésével a
zeneiskola egy Förster zongorát meg ingyen ajándékozott a filharmóniának. Jól
jött az is, bár idővel, amikor ismét az utcán találta magát a zenekar, nem kis gon
dot okozott az ajándékba kapott hangszer megmentése.
Csakugyan, hová lett az a zongora azóta?

B e risla v S k en d ero v ié k a rm e ste r és a szó listá k : P ék á r Lilla, K a ta rin a S k en d ero v ié é s
P ék á r T ibor (1974. m árciu s 4.)
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H Ö L G Y E K A Z E N E K A R ÉLÉN

1974.
december 17-én a Zenekedvelő Ifjúság koncertjén olyasmi történt,
amire még nem volt példa a Szabadkai Filharmónia fennállásának hét évtizede
alatt: egy negyedéves zeneakadémista leány, a szabadkai Rudié Ruta állt a diri
gensi emelvényre, hogy elvezényelje Weber Oberon című nyitányát, Hándel Fdúrban írott orgonaversenyét és Beethoven I. szimfóniáját. A hangverseny másik
nevezetessége az volt, hogy e sorok írója, a Filharmónia akkori elnöke, búcsút
vett az együttes nevében Mészáros Vincétől, aki ekkor játszott a zenekarban
utoljára. Először pedig 1908-ban, amikor legelső koncertjét adta a filharmónia.
Tehát 67 éven át fújta trombitáját az együttesben!
Ružica a következő évadban már a zenekar állandó karmestereként működött,
és féltucatnyi koncert levezetésével írta be nevét a Szabadkai Filharmónia nem
létező nagykönyvébe. Legutoljára 1976. november 17-én láthatták őt a
komolyzene rajongói, amikor is Beethoven Egmont-nyitányát, Mozart A-dúr
hegedűversenyét és g-moll szimfóniáját vezényelte. Az est szólistája egy

A z 1977. jú n iu s 8 -á n m e g ta rto tt ko n certen a ze n e isk o la v é g z ő s e i v o lta k a szó listá k .
B alról: G y ő r i E rzséb et é s K in ka R ita (zo n g o ra ), S ta d le r B r ig itta (fu vola),
P ek á n o vics G a b r ie lla (zo n g o ra ), P é ic s A n g éla és K u rá n yi T ibor (h egedű )
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nemzetközi hírű hegedűművésznő, Marina Jasvili volt, aki abban az időben az
Újvidéki Zeneakadémián tanított.
Milán Asié 1976. december 22-én vett búcsút közönségétől, mégpedig a
következő programmal:
Cherubni: Anakreon, nyitány
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny
Schumann: 1. szimfónia

A v é g z ő sö k 1979. jú n iu s 13-án m e g ta rto tt kon 
c e rtjé n e k eg y ik sz ó lis tá ja P e rié M a rja n a v o lt.
F ő p r ó b a a ze n e isk o la u d va rá b a n

A verseny mű vet a szabad
kai Missuray Erzsébet szólal
tatta meg. Az akkor hatvanéves
Asié gazdag életpályára tekint
hetett vissza. Nemcsak nagy
szerű karmester volt, hanem
könnyűtollú zeneszerző is, aki
több mint háromszáz elsősor
ban színpadi zeneművet alko
tott. Szerencsére, a komolyzene
hívei még azután is többször
gyönyörködhettek a maestro
elegáns mozdulatai által életre
keltett hangokban. Hat évvel
később, 1982. február 22-én
vette kézbe utoljára a dirigensi
pálcát. Egészségi állapota
ezután erősen megromlott, s
1986. november 21-én végleg
távozott az élők sorából. Szülő

városában Zágrábban alussza örök álmát.
1975-ben a Népszínház zenekara már csak 12 lélekből állt, márpedig nekik
kellett volna képezniök a filharmónia magvát. Hol van ez már attól a komplett
zenekartól, amellyel operaelőadásokat lehetett tartani valam ikor negyed
évszázaddal korábban? Ráadásul a maradék zenészek között torzsalkodásra
került sor, s az addigi tagok közül is néhányan elmenekültek a süllyedni látszó
hajóról. Az ugyan nem került szóba, hogy fel kellene oszlatni a nagy múltú
együttest, de az igen, hogy alaposan meg kellene reformálni. Kidolgozták az új
városi zenekar részletes tervét - lásd könyvünk első fejezetét
aminek csak
egyetlen pici hibája volt: nem akadt, aki megvalósítsa. így aztán maradt minden
a régiben. Az embereknek egy kicsit emelték a fizetését, amire a kedélyek
valamelyest lecsillapodtak, s a csatabárdok a földbe kerültek. És mindenki kicso
magolta szépen a hangszerét.
Az 1978. május 17-i koncertet hirdető plakátokon egy új karmester neve
bukkant fel, Murányi Mátyásé. A szabadkai fiatalember ezzel a hangversennyel
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A p o zs o n y i Jú liu s K o w a lsk i v e z é n y li a S za b a d k a i F ilh a rm ó n iá t (1978. m á rciu s 22.)

diplomázott a szarajevói zeneakadémia karmesteri tanszakán - kitűnő osz
tályzattal. Világos karmozdulatai, szimpatikus megjelenése zenekart, közönséget
egyaránt meghódított. De az ő ideje akkor még nem érkezett el igazán.
1979.
február 21-én egy rendkívül csinos fiatal hölgy nadrágos alakja jelent
meg a régi városháza tanácstermének színpadán, aki azt igyekezett bebizonyí
tani, hogy a karmesteri pálca nemcsak férfikézbe illik. A feltűnően vonzó külse
jű hölgyet Huszár Elvirának hívták, első koncertjének szólistája pedig Pékár
Tibor, a zenekar koncertmestere - e sorok írója - volt. Műsorukon Cherubini,
Bach és Haydn egy-egy müve szerepelt. A következő szezonban Elvira sorra
dirigálta a hangversenyeket, amelyek megítélésében megoszlottak a vélemények:
a Magyar Szó kritikusa szerint a karmester mindig jól dirigált, a zenekar azonban
leginkább rosszul játszott. A közönség nagyobb részének tetszett az új dirigens,
a zenekar nagyobb részének azonban nem; így aztán elkerülhetetlen volt a sza
kítás. A sebek lassan hegedtek be, s Huszár Elvira csak 1983. április 10-én állha
tott újra a filharmonikusok elé. Ez a koncert volt egyben magiszteri vizsgája is a
Belgrádi Zeneakadémián. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy egyes zenészek
még ekkor sem voltak hajlandók beülni az általa vezetett zenekarba. Na, de az idő
mindent gyógyít. A régi sérelmek lassan feledésbe merültek, s Huszár Elvira 1983
után minden évben egyszer lehetőséget kapott arra, hogy közönség elé lépjen.
De volt Szabadkának még egy hölgykarmestere, mégpedig Pekánovics
Gabriella. Ő is a diplomakoncerttel mutatkozott be a nagyközönségnek 1982.
november 8-án. A hangversenyest szólistája a belgrádi Tatjana Olujić volt, aki
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A z l9H ()-ban vég zett ze n e isk o lá so k eg \ ike D r á g ic s József, a k a rm e ste r H u szá r E lvira.
(P illa n a tfe lv é te l a fő p ró b á ró l)

Mozart D-dúr hegedűversenyét adta elő (K. 218). Gabriella 1985-ben kétszer
dirigálhatta a filharmonikusokat, 1990-ben meg 1992-ben pedig egyszer-egyszer.
És ha már a szebbik nemnél tartunk, nem hagyhatjuk említés nélkül Ivanka
ívanoviáot sem, aki 1989. október 23-án vezényelt egy hangversenyt a szabadkai
filharmonikusokkal.
Hol van a világon még egy zenekar, amely ennyire pártfogolja a gyengébb
nemet?!
A M U R É N Y I-É R A

A Huszár Elvirával történt incidens után a zenekar a Szarajevóból hazatért
Murényi Mátyást választotta meg állandó karmesternek.
Hangversenyeinek hosszú sora az 1981. december 21-én megtartott koncert
tel kezdődött. Ő vezényelte a filharmónia fennállásának 75. évfordulójára 1983.
november 14-én megtartott koncertet is, amelynek vendégszólistája Pavica
Gvozdić volt Zágrábból. Beethoven Esz-dúr zongoraversenye és Mendelssohn
Skót-szimfóniája szerepelt a műsoron. És kik ültek a zenekarban?
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I. hegedű

-

II. hegedű

-

brácsa

-

Pékár Tibor koncertmester, Pékár Lilla, Verebes Gusztáv,
Vasiljević Stanko, Vlašić Ivó, Kiss Zoltán, Péics Bernadett,
Péics Angéla
Lakatos Mátyás, Harkai L. Márta, Gizúr Béla, Berke Tibor,
Sztojkó Sándor, Ustjenko Vasilije, Gál József, Megyeri Mária
Boros József, dr. Varga István, Balázs Piri István

gordonka
nagybőgő
fuvola
oboa
klarinét
fagott
kürt
trombita
üstdob

- Szebenyi Zsuzsanna, Csaba Rózsa, Jónás József, Bácskai
Emese, Molnár Mirko, Koczó Katalin
- Lakatos László, Dragié Stevan
- Nagy Károly, Varga Endre
- Puskás Vladimír (Újvidék), Ćuković Milun(Újvidék)
- Lévai Mátyás, Bakos Gizella
- Oláh György, Dóró Árpád
- Harkai István, Jáger Antal, Zillich Mihály, Harkai Bánk
- Maróti István, Kollár Csaba
- Niéetin Petar

A ze n e k a r és k ö zö n ség e (F eketics, 1985. d e c e m b e r 23.)
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A nyolcvanas években újra rendsze
ressé váltak a diákoknak szánt ifjúsági
hangversenyek. Ezeket a műsorokat vidé
ki iskolákba is elvitték. A régi „zarán
dokhelyek” mellett Györgyén, Tavankút,
Fehértemplom és Antalfalva közönsége is
hallhatta a szabadkai filharmonikusokat.
1988-ban és 1989-ben cserelátogatásra
került sor a magyarországi Kiskőrössel.
Ugyancsak sok sikeres hangversenyt tartott
a filharmónia a Szabadkai Leánykórussal
(Gradski ženski omladinski hor), meg a
nyugdíjasok énekkarával együtt. Ezenkívül
Murényi Mátyás nevéhez fűződik a kön
nyűzeneestek rendszeressé tétele.
Osztrák mintára Szabadkán is divattá
lettek a szilveszteri Strauss-estek, aminek
első jeleivel 1983. június 1-jén találko
zunk, amikor a városháza udvarán ját
szottak
a filharmonikusok. Egy évvel
B iszák Jú lia
később ugyanazon a helyszínen ismét fel
lépett a zenekar, Liszt, Lehár, Puccini, Tijardovié és Johann Strauss legnépsz
erűbb müveiből összeállított programmal - a tündérszép Biszák Júlia (Újvidék)
énekelt. Hasonló műsorral Becsére is elutaztak 1985. november 20-án. Az első
igazi szilveszteri Strauss-estre 1988. december 27-én került sor, amit 1989. már
cius 8-án teljes egészében megismételtek. Ettől kezdve állandósultak a szilvesz
teri /karácsonyi/ újévi hangversenyek.
A Palicsi-tó szanálása utáni években mind élénkebbé vált az élet ezen az
egykor oly népszerű üdülőhelyen. Palics attrakcióihoz újra hozzátartoztak
nyaranta a filharmonikusok nyilvános koncertjei a zenepavilonban.
Az új elnökök - Zillich Mihály, később Mirko Molnár, majd 1988-tól Murényi
Mátyás - teljes odaadással végezték a munkájukat. A kevés pénz igazságos elosztása
mindig nagy gondot jelentett. 1985. január elsejétől a következő fizetési skála lépett
életbe:
karmesterek:
6080 dinár
koncertmester:
5595 dinár
szólamvezetők
3788 dinár
3669 dinár
I. kategória
II. kategória
3445 dinár
diákok
1480 dinár
titkár
2375 dinár
kottatáros
1316 dinár
(A titkári teendőket akkor éppen Zillich Mihály végezte, a kottaállomány
rendben tartása és az új anyag beszerzése hosszú éveken át Harkai István felada
ta volt, aki példásan végezte munkáját.)
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A fa sizm u s á ld o za ta in a k em lékm ű vén él, 1988. jú liu s 4-én

Kissé talán fájó, de helyes intézkedésnek bizonyult a kiöregedett muzsi
kusok nyugállományba helyezése. Az 1985. február 25-i koncerten hét régi tagtól
vettek ünnepélyes búcsút, akik valamennyien túl voltak hetvenedik életévükön.
A zenekar megfiatalodott és a taglétszám is egyszerre 55-re emelkedett, majd
pedig újra negyven alá esett. Kiskőrösre 1988. november 21-én például a
következő negyven ember utazott el: Murényi Mátyás karmester, Pékár Tibor
koncertmester. Pékár Lilla, Vlašić Ivó, Kurányi Tibor, Kiss Laura, Kiss Zoltán,
Zsiga József, Lakatos Mátyás, Berke Tibor, Jovančić Valentina, Horváth Ferenc
és Szücs Krisztiánná - hegedű, Balázs Piri István, Balogh Béla - viola, Mirko
Molnár, Koczó Katalin, Szebenyi Zsuzsanna, Kovács József, Velez Aleksandra
és Faragó Estilla - gordonka, Tikvicki Darko, Scholz Mark Olivér és Ćetković
M. Erzsébet - fuvola, Fürstner Igor - oboa, Laki Ákos és Zsiga Pál - klarinét,
Oláh György - fagott, Zillich Mihály, Križan Jovica és Križan Laura - kürt,
Maróti István és Bergman Róbert - trombita, Tokodi Károly, Bobanj Rihard és
Ábrahám János - harsona, Lakatos László, Dulać Aleksandar és Balázs Piri Zsolt
- nagybőgő, valamint ifj. Lakatos Mátyás - üstdob.
A leltározó bizottság 1988. február 1-jén összeállított jelentéséből érdekes
dolgok tudhatok meg a zenekar ingó-bingóságaival kapcsolatban.
- a városházán:
-

egy Steinway zongora, egy dirigensi pódium
kottatartóval, egy faláda a kottaállványoknak
a zeneiskola pincéjében: 18 db fapult és 1 db fémfogas
a színházban:
45 db szék, 5 db fogas, 1 db asztal (bírósági úton
való visszakövetelésük folyamatban van)
Lévay Mátyásnál:
három hangszer
a zongora után járó amortizációt a filharmónia képtelen fizetni.
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O p e r a e st a zs in a g ó g a o m la d o zó fa la i közt. (1989. V. 22.)
B a lró l: M urányi M á ty á s és a szó listá k : G e rtru d a M u n itič (S za ra jevó ),
l'o jisla v K u ciilo vié (Ú jvid ék ) é s D u sán B u garin (S za ra jev ó )

Időközben a nem éppen szerencsés kezű politikai irányítás mind súlyosabb
gazdasági helyzetbe sodorta az országot, komoly fegyveres összecsapásokra is
sor került, minek következtében a kultúra anyagi forrásai teljesen kiapadtak.
Koncertet csak hébe-hóba lehetett tartani, a zenekari próbák pedig a fellépést
megelőző egy-két hétre korlátozódtak.
Murényi Mátyás azzal az adottsággal is rendelkezett, hogy képes volt pénzt
szerezni. Addig járta a várost, amíg nem sikerült kellő számú szponzort keríteni
a zenekar tervezett koncertjéhez. Ám erényei mellett volt egy súlyos hibája: nem
vette elég komolyan a karmesteri hivatást, ami miatt a filharmónia koncertjei
nem ritkán igen kockázatos vállalkozássá váltak. 1993. december 27-én aztán
betelt a pohár: A karmester említett gyengéje következtében az utolsó pillanatban
le kellett mondani a meghirdetett Strauss-estet. Kitört a botrány, s a zenekar
vezetősége megbocsáthatatlannak ítélte Murényi Mátyás felelőtlen viselkedését.
Ez lett volna abban az évben az egyetlen zenekari hangverseny.
1994-ben is némák maradtak a filharmonikusok hangszerei.
Később a helyzet némiképp rendeződött - országos viszonylatban is - , de
Murényi mind a mai napig nem vezényelhetett Szabadkán olyan koncertet, ame
lyet a filharmónia szervezett. Ő ezen úgy segített, hogy továbbra is fáradhatat
lanul kutatott szponzorok után, és saját szervezésében mégiscsak felléptette az
általa vezetett leánykórust meg a nyugdíjasok énekkarát, és összeverbuvált egy
kisebb hangszeres együttest is - természetesen a filharmóniatagok közül válo
gatva - , aminek az MM Zenekar nevet adta.
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A S Z A B A D K A I F IL H A R M Ó N IA E L PU SZTÍTH A TA TLA N (?)

Murányi dicstelen távozásával a
zenekar elnök és karmester nélkül maradt.
Egy teljes esztendőnek kellett elmúlnia,
mire valamelyest rendezni tudta sorait a
filharmónia.
Az 1994. december 17-én megtartott
évi közgyűlésen a tagok mérlegelték a
helyzetet és megválasztották az új veze
tőséget, am elynek élére Balázs Piri
István, a zeneiskola igazgatója került.
Ezzel minden eddiginél szorosabb kap
csolat terem tődött a két intézmény
között. A kotta- és az irattárnak, valamint
a zenekari próbáknak már azelőtt is a
zenede biztosított helyet, de ettől kezdve
az adminisztráció kezelése is a zeneisko
la hatáskörébe ment át. Egyszóval, min
den egy fedél alá került, s mivel a
m uzsikusok túlnyom ó részét is a
zeneiskola
adta, így a két intézmény
I ’i tk a yn é K o v á c s I é ra
munkájának egybehangolása érdekében
a legcélszerűbbnek látszott egy közös vezető megválasztása. Balázs Piri István és
helyettese, Molnár Duro, minden követ megmozgatott, hogy minél hamarabb
megteremtődjenek a filharmónia normális működéséhez szükséges feltételek.
Az abszolvensek 1995. május 29-én megtartott koncertjét a bajmoki születésű,
de Újvidéken élő Toplak Imre dirigálta telt ház előtt, hatalmas sikerrel. A zenekar
ban helyet kapott kisegítő muzsikusok jobbára a zeneiskola „idegenbe szakadt”
egykori diákjai közül kerültek ki. Az októberi koncert karmestere Huszár Elvira
volt, a karácsonyi-újévi hangversenyt pedig ismét Topiák Imre vezényelte,
közreműködött az alsófokú zeneiskola „Bambi” kórusa, valamint két énekes
Újvidékről: Vitkayné Kovács Vera - volt szabadkai diák - és Slavoljub Kocić.
Ez a koncert is pompásan sikerült. A zenekar jócskán fel volt töltve profi
zenészekkel, s így három próba is elég volt ahhoz, hogy a közönség kifogástalan
produkciót láthasson, hallhasson. A koncert ünnepélyességét külön fokozta, hogy
a város polgármestere. Kasza József is megjelent és két nyelven köszöntötte
Szabadka polgárait, akik a Szabadkai Rádió jóvoltából egyenes adásban hallhat
ták a hangversenyt.
A következő három évben is hasonló módon zajlottak le az újévi hang
versenyek, azzal a különbséggel, hogy 1997-ben és 1998-ban, a nagy érdek
lődésre való tekintettel, mindjárt másnap meg kellett őket ismételni. (A városháza
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A fő p ró b a szü n etéb en (1990. m áju s 19.)

tanácsterme más céllal épült: sem befogadóképessége, sem akusztikája nem felel
meg egy koncertterem követelményeinek.) Az operettrészleteket, olasz dalokat s
egyéb fülbemászó dallamokat - ezeken a karácsonyi koncerteken - kitűnő éneke
sek adták elő: Gordana Tomié (Belgrád), M. Kontz Gábor (Szeged), Jadranka
Jovanovié (belgrád), Lory Andrea (Budapest), Dragana Jugovié dél Monaco
(Belgrád), Sáfár Mónika (Budapest) és Mavrák Béla, de a szabadkaiak is - Baráth
Sz. Emília, Herodek Éva, valamint Mirkovié Sandra - rengeteg tapsot kaptak. Az
1996. december 29-én megtartott hangversenyt a belgrádi Angel Šurev vezényelte,
a többi koncert karmestere Berislav Skenderovié volt.
Skenderovié 1997 óta áll a zenekar élén. A filharmonikusok régi ismerősként
fogadták, hiszen 1974. március 4-i bemutatkozása óta akkor már hat alkalommal
muzsikáltak együtt. A Szabadkáról elindult fiatalemberből időközben érett
művész lett, aki belgrádi tanulmányai végeztével Németországban képezte magát
tovább, és újvidéki, spliti, szarajevói, valamint Cape Town-i évei után tapaszta
latokkal gazdagodva visszatért gyermekkora városába, ahol annak idején Bordás
Lajostól kapta az első zongoraleckéket.
Szabadkára érkezve Berislav Skenderovié hatalmas lendülettel vetette magát
a munkába, aminek eredménye rövidesen megmutatkozott. A világot látott
karmester teljes erőbevetéssel fáradozott azon, hogy a Szabadkai Filharmónia
minél hamarabb visszanyerje egykori fényét s hírnevét. Határozottan cselekedett:
magához ragadott minden hatalmat, s kizárólag a legjobb zenészeket tartotta meg.
így aztán az amúgy is kevés szabadkai csak afféle kisegítői szerepet kapott a saját
zenekarában. A zenészek többségét a karmester Belgrádból meg Újvidékről
szerződtette. Jó sok pénzt elvittek, de hát a minőséget mindenütt meg kell fizetni. A
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reklámozás körül sem volt hiba: jött a rádió, a tévé, s egész Szerbia láthatta, hallhatta
a Szabadkai Filharmóniát, amelyben már alig maradt szabadkai.
1998.
április 27-én ünnepelte az együttes megalakulásának 90. évfordulóját.
Az ünnepi hangverseny méltó volt a jubileumhoz: a városháza tanácsterme
Beethoven muzsikájától volt hangos, a zenekar az V. szimfóniát játszotta, Kinka
Rita, a város egyik büszkesége pedig az Esz-dúr zongoraversenyt adta elő.
A polgármester ezúttal is szép beszéddel köszöntötte a zenekart és új
karmesterét, s április 27-ét a filharmónia napjává nyílvánította, mely napon mint mondta - ezentúl minden évben hangversenyt fog adni a zenekar.
Sajnos, ez az elképzelés gyorsan megbukott, mert 1999. március 24-én
Szerbiában a hangszerek helyett a légi riadót jelző szirénák szólaltak meg.

A kon cert után i va cso rá n á l: P itti K a ta lin
(2001. d e c e m b e r 28.)

***
A Szabadkai Filharmónia túlélt két világháborút s a NATO hetvennyolc napig
tartó légitámadásait is átvészelte valahogy. 1999 végéig két hangversenyt sikerült
tartani, az egyiket szeptember elsején, Szabadka napján, a másikat december 28-án,
amit másnap megismételtek. A városnapi koncert szólistája Kinka Rita volt, a kará
csonyié pedig négy énekes: Sáfár Mónika - Budapestről, Tanja Obrenović Belgrádból, Branislav Jatió - Újvidékről és a fiatal szabadkai Saša Štulić.
Kétezerben csak két fellépésre futotta az erőből, 2001-ben háromra, 2002-ben pedig
négyre. A számos kiváló vendégművész között egykori szabadkai diákokat is vi
szontláthattunk:
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2000. dec. 28/29. Kinka Rita, zongora,
2001. jún. 11. Lévai Aksin Laura, fuvola,
2002. ápr. 29. Görög Noémi, zongora, a
Szabadkai zeneiskola abszolvense, 2002.
szept. 1 Péter Zoltán, zongora

iS S H &

Úgy látszik, jó kezekbe került a
Szabadkai Filharmónia - a helyi önkor
mányzat is fölkarolta - , most már csak a
zenészek hiányoznak belőle.
Vagy zenészek nélkül is létezhet
zenekar?

S k en d ero v ié k a rm e ste r é s a re n d k ívü l
te h e tsé g e s fia ta l h eg ed ű s: R om án S im o vié
(2002. o k tó b e r 11.)

P ró b a közben: K álm án Im re. a 2003. m á rciu s 16-i h a n g v e rse n y sz ó lis tá ja
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A SZABADKAI FILHARMÓNIA KARMESTEREI (1944-2003)
Ki? Mikor? Hol? (és mit?) dirigált

1. Straka Željko
1944. XII. 25.
1945. IV. 22.-V1. 7. -V II. 2 1 .-V III. 5/12.- I X . 6 /8 .- X .2 7 .-X II. 15.
1946. I. 19. - III. 23., Zombor - X. 9.
2. Szegedi Sándor
1945. II. ?/25. - IV. 14. - VII. 7/21. - VIII. 4/5/25. X. 6.
1946. I. 1 2 .- I I . 2 1 .- I I I . 24., Zombor.
3. Asié Milán
1945. XII. 15.
1946. XII. 12.
1947. II. 4. - IX. 2/? - XII. 20/21/22.
1948. I. 20. - II. 24. - III. 31. ( Zajc: N. Š.Zrinjski) V. 31. - V I . 12.
(Puccini: Tosca, bemutató) - XII. 23.
1949. I. 1 7 .-IV . 2 5 . - X. 1 0 .- X I . 9.
1950. II. 6/8., Belgrád - II. 9., Belgrád - IV. 14., Újvidék - VII. 7., Palics XI. 13.
1951. III. 5. -IV . 23. - V I . 9 . - X I . 19.
1952. IV. 19.- V I . 6/26., Palics.
1953. I. 12.
1954. III. 15.
1957. XII. 20.
1958. IV. 21.
1959. I. 12. - II. 9. - III. 23/24., Zombor - III. 25., Apatin - IV. 9.,
Zenta - V. 25. - IX. 21., - Kikinda X. 5/8., Zenta - X. 26.,
Zrenjanin - XI. 9/10., Zenta - XI. 11., Topolya - XI. 15/16/17.,
NiS - XII. 14. - XII. 15., Topolya.
1960. II. 15. - III. 13. - IV. 23. - IV. 30, Ó becse-V I. 6 .- X . 3 .-X I. 7/28.
1961. I. 13.- I I . 27.- I I I . 2 0 ,Z e n ta -III.27.-IV . 17.-IV. 19,ZrenjaninV. 1., Palics - V. 24/29. - VI. 12. - VII. 3. - IX. 2 5 , Zombor/
Apatin - X. 1., Csóka - X. 9. - X. 18, Topolya - XI. 6/20/27/28. XII. 15/20.
1962. I. 15. - II. 22/23/24/26. - III. 2. - IV. 23. - V . 15/23. - V . 2 5 ,
Apatin/Zombor - VI. 8, Zenta - VI. 19. - IX. 28. - X. 9 , Csantavér X. 19., Zom bor-X I. 10.-X II. 21 .-X II. 22, Kupuszina/Bezdán
1963. III. 2 9 .-IV . 2 4 .-V . 1, Palics-V . 11/20/22.- V I . 4/6/17.- V I . 2 7 ,
Csantavér - IX. 10. - X. 9. - X. 10, Újzsednik/Csantavér - XI.
11. - XI. 2 2 , Kelebia - XII. 9/12. - XII. 15, Csantavér - X1I.20/
22/27/28/30.

115

4.
5.
6.

7.
8.

1964. II. 27. - III. 7/20/25/26/27. - IV. 7. - IV. 8, Csantavér - V. 1/22. VI. 5 .-IX . 13., Palics - IX. 26. - XI. 16., Topolya/Duboka - XI.
23. - XII. 14., Verbász - XII. 17., Zombor - XII. 25.
1965. II. 27. - III. 8. - IV. 12/30/26. - VI. 7. - V. 1/9., Palics - IX. 27. X. 1/6/13/28. - XI. 8/28. - XII. 6/20. - XII. 20., Csantavér - XII. 30.
1966. III.2 4 .- IV. 26.- V .23.-V I. 13.-V II.3 .-X . 15/31.- X I .4.*,Zombor.
1967. III. 7/13.-IV . 18.-V. 1/9., Palics-V I. 5. - IX. 1 8 .-X .9 .* -X . 13.*,
Zombor - X. 16.*, Szeged - XI. 6., Csantavér - XI. 7/20/28. - XII.
9 . - X I I . 10., Palánka - XII. 11., Topolya.
1968. III. 4., Veresegyháza (Gabrić) - III. 18. - IV. 22. - VI. 5/10/12/
' 26/29. - VII. 4. - X. 21. - XI. 27., Apatin/Zombor - XII. 9.
1969. II. 15.- I II. 9 .-IV . 7 .-IV . 18., Topolya - IV. 8., Zrenjanin - V. 1.,
Palics - VI. 4/9. - IX. 13. - X. 24. - XI. 22/23/27. - XII. 13.,
T opolya-X II. 22.
1970. III. 14.-IV . 17.*, E szék-IV . 2 0 .- V I . 12/24.- X . 2 7 .-X II. 14.
1971. III. 14/29. - IV. 2 6.-V I. 7/17.-X I. 9., Zenta-X I. 17.-X II. 9/17/26.
1972. II. 28. - I. 16. - III. 12/27. - III. 29., Topolya - V. 7/12/15/17/18. VI. 14/21.- I X . 3 0 .- X I . 3 /2 6 .- X II. 18.
1973. III. 5 . - V. 16.- V I . 10/27.- X I . 3., B ajm ok-X I. 5/27.-X II. 17.
1974. III.26. - V. 13. - X. 23., Šabac - XI. 27.
1975. I. 1 4 .- I I I . 1 3 .- V I . 1 9 .- X I . 11.
1976. III.1 0 .-X II.2 2 .
1977. III. 2 3 .- V I . 8 . - X I I . 13/14.
1978. II. 22. - VI. 7. - X. 14. - XI. 15/19.
1979. I. 1 0 .- V . 1 6 - VI. 13.
1980. XII. 17.
1981. II. 23.
1982. 11.22.
1984. XI. 12.
Vukdragović Mihajlo, Belgrád
1946. V. 26.
Dánon Oskar, Belgrád
1947. V. 27.
Horvat Milán, Zágráb
1947. X. 27.
1948. IX. 24.
Diamant Ernő
1948. V. 7.
Lhotka Fran, Zágráb
1949. II. 3.

Megjegyzés:
A zombori Városi Zenekarral közösen tartott koncertek csillaggal (*) vannak meg
jelölve. A Szabadkai Filharmónia állandó karmestereinek neve mellett nincs feltüntetve a
városnév.
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9. Zdravkovié Živojin, Belgrád
1949. III., 15/16. - V I . 7.
1952. XI. 10.
10. Hubád Samo, Ljubljana
1950. III. 13.
11. Paséan Bor isi av. Belgrád
1950. VIII. 29/30., Palics
1951. VII. 5. - X . 15.
1952. I. ? - II. 1 8 .- X . 6.
1953. I I .2 3 .- V . 11.- V I . 8.
1967. X. 27.
12. Mirski Lav, Eszék
1953. X. 5.
13. Kobler VIadó
1953. XII. 7.
1954. IV. 12/23.- V I . 11.- X . 1 5 .- X I . 1 9 .- X I . 20., Becse
1955.1. 14.- II. 16., Verbász-III. 18.-IV. 13/18.-V I. 13.-VIII. 12.-IX . 19.
1957. V. 20.
14. Jaksié Đura, Belgrád
1954. I. 11.
15. Ciglič Zvonimir
1955. XII. 12/17.
1956. III. 7. - IV. 2. - V. 13., Palics - V. 28. - VI. 3.
16. Babié Bogdán, Belgrád
1956. VI. 4.
17. Miladinovié Dusán, Belgrád
1957. II. 15. (Smetana: Az eladott menyasszony)
V. 13. (Verdi: Traviata)
1958. V. 19. (Verdi: Aida)
1959. IV. 14. (Verdi: Trubadur)
1968. XI. 2.
1972. X. 13.
18. Sav in Dragutin, Zágráb
1957. III. 1.
19. Skovran Dusán, Belgrád
1958. II. 10.
20. Gotovac Jakov, Zágráb
1958. X. 6.
21. Dimitrijevié Lambra, Niš
1963. V. 17.
22. Miírovié Dragoslav, Zombor
1966. X. 3 1 .* - X I . 4.*, Zombor
1967. X. 9 .* - X . 13.*, Z o m b o r-X . 16.*, Szeged
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23.
24.
25.
26.

1970. IV. 17.*, Eszék
1979. X. 17.
1984. X. 15.*
1985. XI. 18.*
Zaninović Sandro, Zágráb
1966. XII. 12.
M egyeri Lajos
1969. VI. 9.
Aczél Ervin, Románia
1969. X. 10.
Topták Imre, Újvidék
1968. 1.24.
1970. 11.27.

1971. X. 16.

27.
28.

29.

30.
31.

118

1974. VI. 3.
1981. X. 12.
1995. V. 2 9 .- X I I . 27.
Mihaji ovié Milán, közlegény, Belgrád
1973. VI. 1 0 - I X . 23.
Skenderovié Bér isiav
1974. III. 4.
1977. II. 21. - V. 18. - X. 26. - XI. 6., Kanizsa
1979. IV. 25.
1997. XII. 29/30.
1998. IV. 2 7 .- X I I . 28/29.
1999. IX. 1. - XII. 28/29.
2000. XII. 28/29.
2001. VI. 11.- V III. 3 1 .- X I I . 28/29.
2002. IV. 2 9 .- I X . 1. - XI. 11.- X I I . 28/29.
2003. III. 1 6 .- V I . 2.
Rudié Ruzica
1974. XII. 17.
1976. III. 20., Palics - IV. 2 1 . - X. 16/17.
Kowalski Julius, Pozsony
1978. III. 22.
Murányi Mátyás
1978. V. 17.
1981. XII. 18/21.
1982. IV. 30. - V. 17/31.- V I . 5., Nagyfény (Ž e d n ik )-VI. 13., PalicsXI. 18.-X II. 20.
1983. I I .2 1 .-IV . 1 8 .- V .3 0 .- V I . 1. - XI. 14.
1984. I. 16.-III. 14.- I V .23 .- V . 21.-V I. 13.-V I. 17,Palics-X . 15* X. 22.*, Zombor - XI. 19. - XII. 15.
1985.1. 14.-IV . 15.-V . 13.- V I . 9/16/30., P alics-V II. 7/14., PalicsVIII. 25., Palics-IX . 1., P alics-X . 28.*, Z om bor-X I. 18.*-X I.
20., Becse - XII. 23., Feketics

32.

33.

34.
35.
36.
37.

38.

1986. I. 13. - III. 10 - V. 12 - VI. 21/28., Palics VII. 21/28., Palics VIII. 9.. P a lic s-X I. 1 5 .- X I I . 14.
1987. II. 22. - IV. 24., Györgyén - IV. 25., Tavankút V. 17. - XI. 8. - XII.
1 4 .- X I I . 16., Kanizsa
1988. III. 7/21. - IV. 11.-IV . 16., Feketics - IV. 30., Palics - V. 13.VII. 4 . - X . 16 .- X I . 1 4 .- XI. 21., K isk ő rö s-X II. 19/27.
1989. 11.24., Kovačica - III. 8. - IV. 5. - V. 11/29.- XII. 19., KiskőrösXII. 26.
1990. III. 7. - III. 8., Fehértempom - IV. 8. - V. 9. - XII. 26.
1991. III. 8.
1992. V. 11.- X I I . 28.
1993. X. 25.
Huszár Elvira
1979. II. 21. - X I I . 29.
1980. II. 11., Zrenjanin - III. 5. - IV. 30. - VI. 4. - XI. 5.
1981. IV. 2 7 .-V . 24.
1983. IV. 10.
1984. XI. 26.
1985. V. 13.
1986. X. 26.
1988. X. 1 6 .- X I . 7.
1989. XI. 20.
1992. XI. 30.
1993. X. 25.
1995. X. 30.
1996. V. 20.
1998. V. 25.
Pekánovics Gabriella
1982. XI. 8.
1985. II.2 5 .-V . 13.
1990. V. 14.
1992. V. 11.
Firfov Milán, Szkopje
1985. IX. 30.
Ferik Jura/, Újvidék
1986. IV. 13.
Ivanovié Iván ka, Eszék/Be lgrád
1989. X. 23.
Pavlić Andrija, Szarajevó/Bécs
1990. X. 8.
2000. XI. 6.
Šurev Angel, Belgrád
1996. XII. 29.

119

A SZABADKAI FILHARMÓNIA SZÓLISTÁI (1944-2003)
(A hölgyek esetében, ahol szükségesnek láttuk, a leánykori vezetéknevüket is
feltüntettük)

A rövidítések magyarázata:
flav. - fuvolaverseny
gkav. - gordonkaverseny
hegv. - hegedűverseny
klarv. - klarinétverseny
részi. - részlet(ek)

szimf. - szimfónia
trombv. - trombitaverseny
v. - verseny
vmű - versenymű
zongv. - zongoraverseny

1. Rácz János, hegedű, Szabadka
Bruch: G-moll hegv. - 1945. IV. 14. - VIII. 4/5.
Mozart: D-dúr hegv. - 1946. I. 19. - III. 23, Zombor
2. Papp Lajos, hegedű, Szabadka/Belgrád
Mendelssohn: E-moll hegv. - 1945. VIII. 25. - 1972. X. 13.
Hacsaturján: Hegv. - 1957. XII. 20.
Beethoven: Hegv. - 1970. IV. 20.
3. Tóth Antal, gordonka, Újvidék
Haydn: D-dúr gkav. - 1945. X. 6. - 1952. VI. 26., Palics
4. Szegedi Sándor, hegedű, Szabadka
Lalo: Spanyol szimf. - 1945. X. 27.
Brahms: Hegv. - 1946. V. 26.
Brahms: Kettősv. - 1956. II. 24.
5. Asić (Šokčević) Jelka, szoprán, Szabadka
Asić: U jesen, Nad kolijevkom - 1945. XII. 15.
Prokofjev: Péter és a farkas - 1947. IX. 2.
Grieg: Solveig dala - 1948. II. 24. - 1964. XII. 17.
Puccini: Pillangókisasszony, részi. - 1950. VII. 7. - 1964. XII.
17.
Gotovac: Operarészl. - 1958. X. 6. - 1959. XI. 16., Niš - 1961. II. 27.
Gotovac: Pjesme č e z n u ć a- 1959. XI. 16., Niš - 1962. IX. 28. - 1962.
V. 25., Apatin - 1967. V. 8.
Weill: Koldusopera, részi. - 1960. X. 3.
Tijardović: Mala Floramye, részi. - 1960. X. 3. - 1962. V. 25, Apatin
1962. VI. 22., Zombor
Mozart: Figaro házassága, részi. - 1964. III. 20.
Asić: Zemljo krša - zemljo ravni - 1972. V. 15.

(A sić Jelka szám talan fellépésének legjobb esetben csak a dátum át ism erjük,
a pontos m űsort, sajnos, nem .)
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6. Vujić Darinkch szoprán, Belgrád
Mozart: Alleluja; Fiagro házassága, részi. - 1946.1.19. - 1946. III. 23., Zombor
7. Dubska Božana, szoprán, Újvidék
Handel: Largo - 1946. X. 9.
Mozart: Alleluja - 1946. X. 9.
8. Srejović Jakov, fuvola, Belgrád
Mozart: D-dúr flav. - 1946. X. 9.
Mozart: Vmü fiára és hárfára - 1950. XI. 13.
9. Milkó (Pataki) Cora, zongora, Szabadka
Liszt: Esz-dúr zongv. - 1946. XII. 12. - 1947. III. 24., Újvidék - 1950.
II. 6. - 1950. II. 8/9, Belgrád - 1959. XI. 16., Niš - 1973. III. 5.
Bach: V. Brandenburgi v. - 1948. XII. 3.
Mozart: D-moll zongv. - 1950. IV. 14, Újvidék - 1953. X. 5.
Rajičić: III. zongv. - 1952. I. ?
Csajkovszkij: B-moll zongv. - 1955. IX. 19. - 1955. XII. 12/17. 1959. III. 23. - 1959. III. 25, Apatin - 1959. IV. 9, Zenta
Bartók: Szonáta 2 zongorára - 1960. IV. 23. - 1962. IX. 28.
Liszt: Concerto pathétique - 1960. XI. 28.
Bach: D-moll vmü 3 zongorára - 1967. X. 27.
10. Skenderovic Matija, szoprán, Szabadka
Gotovac: Pjesme ceznuéa - 1947. III. 24. Újvidék - 1950. II. 6. 1950. II. 8/9., Belgrád
R. Strauss: Reggel; Cacilie - 1950. IV. 14, Újvidék
Verdi: Operarészl. - 1951. XI. 19.
Verdi: A trubadúr, részi. - 1956. IV. 2. - 1959. IV. 14.
Mascagni: Parasztbecsület, részi. - 1956. IV. 2.
Verdi: Aida, részi. - 1958. V. 19.
Gotovac: Erő s onoga svijeta, részi. - 1958. X. 6.
Operarészl. - 1968. III. 18.
11. Toškov Petai\ hegedű. Belgrád
Csajkovszkij: Hegv. - 1947. V. 27.
Mozart: G-dúr hegv. - 1951. X. 15.
Lalo: Spanyol szimf. - 1961. III. 27.
12. Stokanović Marko, gordonka, Szabadka
Boccherini: B-dúr gkav. - 1947. IX. 2. - 1951. IV. 23.
Saint-Saens: A-moll gkav. - 1949. IV. 25.
Vivaldi: D-moll concerto grosso - 1951. VII. 5.
Petar Stajié: Gkav. - 1952. I. ?
13. Pinkává Iván, hegedű, Zágráb
Beethoven: Hegv. - 1947. X. 27.
Mendelssohn: E-moll hegv. - 1948. IX. 24.
14. Mihajlović Marija, hegedű, Belgrád
Rajičić: II. Hegv. - 1948. 1.20.
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15. Dobrinji Ljudevit, hegedű, Zágráb
Beethoven: Hegv. - 1948. V. 7.
Tartini: Ördögtrilla-szonáta - 1948. V. 7.
Hubay: Csárdajelenet - 1948. V. 7.
16. Stular Dusán, zongora, Újvidék
Stular: C-moll zongv. - 1948. V. 31.
17. Jovanović Katarina, szoprán, Belgrád
Vukdragović: Vezilja slobode - 1948. V. 31.
18. Dimiírijevié Milán, hegedű, Belgrád
Bach: V. Brandenburgi v. - 1948. XII. 3.
Bach: A-moll hegv. - 1948. XII. 3.
19. Kačina Emilijan, fuvola, Szabadka
Bach: V. Brandenburgi v. - 1948. XII. 3.
Mozart: D-dúr flav. - 1950. III. 13.
Telemann: A-moll szvit - 1953. V. 11.
20. Segedinčev (Ulreich) Irén, zongora, Szabadka
Bach: D-moll vmü 3 zongorára - 1948. XII. 3.
Mozart: Esz-dúr vmü 2 zongorára - 1953. V. 1 1 .- 1957. V. 20.
Mendelssohn: G-moll zongv. - 1954. X. 15. - 1965. XII. 6.
Grieg: Zongv. - 1957. XII. 20. - 1959. III. 23. - 1959. III. 24., Zombor,
1959. IX. 21, Kikinda - 1960. XI. 28. (II. tétel)
Haydn: D-dúr zongv. - 1959. XII. 14. - 1959. XII. 15., Topolya
Beethoven: C-moll zongv. - 1962. IV. 23.
21. Bordás Lajos, zongora, Szabadka
Bach: D-moll vmü 3 zongorára - 1948. XII. 3. - 1967. X. 27.
Mozart: Esz-dúr vmü 2 zongorára - 1953. V. 11. - 1957. V. 20.
Schumann: Zongv. - 1954. VI. 11. - 1964. IX. 26. - 1980. III. 5.
Beethoven: C-moll zongv. - 1958. IV. 21.
Bartók: Szonáta 2 zongorára - 1960. IV. 23. - 1962. IX. 28.
Dohnányi: Változatok egy gyermekdalra - 1960. XI. 7.
Liszt: Concerto pathétique - 1960. XI. 28.
Chopin: F-moll zongv. - 1963. III. 29. - 1976. III. 10.
Liszt: Esz-dúr zongv. - 1968. III. 4. - 1968. XI. 27.
22. Révai Gabriella, zongora, Szabadka
Bach: D-moll vmü 3 zongorára - 1948. XII. 3.
23. Lorkovié Melita, zongora, Belgrád
Beethoven: Esz-dúr zongv. - 1949. II. 3.
Schubert-Liszt: Wanderer-fantázia - 1959. I. 12.
Beethoven: G-dúr zongv. - 1963. XI. 11.
24. Dorner Mirko, gordonka, Belgrád
Haydn: D-dúr gkav. - 1949. VI. 7.
Boccherini: B-dúr gkav. - 1953. VI. 8.
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25. Glazer Bruna, szoprán
Puccini: Tosca, részi. - 1950. VII. 7., Palics
26. Németh Rudolf,\ basszus, Szabadka/Újvidék
Leoncavallo: Bajazzók, prológus - 1950. VII. 7, Palics
Verdi: Aida. részi. - 1958. V. 19.
Zajc: N. Š. Zrinjski, részi. - 1962. XII. 21.
Gounod: Faust, részi. - 1962. XII. 21. - 1978. II. 22.
Operarészl. - 1966. V. 23. - 1967. X. 9. - 1967. X. 13., Zombor,
1967. X. 16, Szeged - 1968. III. 18. - 1970. X. 27.
Mozart: Koronázási mise - 1968. XI. 2.
Bach: Magnificat - 1971. X. 16.
Rossini: Sevillai borbély, részi. - 1978. II. 22.
27. Pikelj Josip, hárfa, Belgrád
Mozart: Vmü fiára és h á rfá ra -1950. XI. 13.-1967. XII. 10.-1968. VI. 26.
Škerjanc: Hárfav. - 1960. IV. 23.
Ravel: Introdukció és Allegro - 1961. XI. 6.
Saint-Saéns: Hangversenydarab - 1961. XI. 6.
Mozart: Variációk - 1968. VI. 26.
28. Dumičić Petar, zongora, Zágráb
Grieg: Zongv. - 1951. III. 5.
29. Neufeld Andor, hegedű, Stockholm
Bach: A-moll hegv. - 1951. V. 9.
Mozart: D-dúr hegv. - 1951. V. 9.
Bach: Chaconne - 1952. IV. 18.
Mendelssohn: E-moll hegv. - 1952. IV. 18.
30. Bermel Miklós, hegedű, Szabadka
Vivaldi: D-moll concerto grosso - 1951. VII. 5.
Mendelssohn: E-moll hegv. - 1954. XI. 20, Becse,
1955. II. 16, Verbász
Wieniawski: Legenda - 1956. IV. 2.
31. Pecko Ni kóla, hegedű, Szabadka
Vivaldi: D-moll concerto grosso - 1951. VII. 5.
32. Gligorijevié Jovan, bariton, Belgrád
Verdi: Operarészl. - 1951. XI. 19.
Gotovac: Operarészl. - 1961. VII. 3.
33. Cvejié Nikola, bariton, Belgrád
Rossini: A sevillai borbély, részi. - 1952. II. 18.
Mozart: Figaro házassága, részi. - 1952. II. 18.
34. Marinkovié Aleksandcu\ tenor, Belgrád
Puccini: Turandot stb. részi. - 1952. VI. 6.
Mascagni: Parasztbecsület stb. részi. - 1956. VI. 4.
V erdi-áriák- 1956. VI. 30.
Smetana: Az eladott menyasszony (Jenik) - 1957. II. 15.
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35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.

47.
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Verdi: Traviata (Alfréd) - 1957. V. 13.
Verdi: Aida (Radames) - 1958. V. 19.
Gotovac: Erő s onoga svijeta (Bóján) - 1958. X. 6.
Verdi: A trubadúr (Manrico) - 1959. IV. 14.
? - 1961. XII. 20.
? - 1970. X. 27.
Krombholz Károly, zongora, Szabadka
Liszt-Krombholz: IV. Magyar rapszódia - 1952. VI. 26.
Maček Ivó, zongora, Zágráb
Beethoven: G-dúr zongv. - 1952. X. 6.
Popov Olga, zongora, Belgrád
Chopin: F-moll zongv. - 1953. I. 13.
Tavčar Ivana, szoprán, Belgrád
Donizetti: Lammermoori Lucia, részi. - 1953. II. 23.
Isouard: Karta na lutriji, részi. - 1953. II. 23.
'Delibes: Španska pesma - 1953. II. 23.
Strauss: Denevér, részi. - 1953. II. 23.
Glasi Ljudevit, hegedű, Eszék
Beethoven: Hegv. - 1953. XII. 7.
Brun Bruno, klarinét, Belgrád
Weber: F-moll klarv. - 1954. I. 11.
Stanisavljević Danica, zongora, Belgrád
Gershwin: Kék rapszódia - 1954. III. 15.
Šterle Nada, szoprán, Belgrád
Strauss: Denevér stb. részi. - 1954. IV. 12/23.
Verdi: Traviata (Violetta) - 1957. V. 13.
Busančić Dusán, kürt, Belgrád
Mozart: III. kürtv. - 1954. X. 15.
Mozart: IV. kürtv. - 1960. III. 13.
Szalma Rózsi, szoprán, Eszék
Operarészl. - 1954. XI. 19.
Temimović Marica, szoprán, Szabadka
Gounod: Faust (Siebel) - 1954. XI. 19.
Horváth István, tenor, Szabadka
Gounod: Faust (Faust) - 1954. XI. 19.
Napravnik: Jugoslavija p e v a - 1955. III. 18.
Gizúr Béla, trombita, Szabadka
Rosenkranz: Fantázia - 1954. XI. 20, Becse
- 1955. II. 16, Verbász
- 1960. XI. 28.
Haydn: Esz-dúr trombv. - 1959. XII. 14.
- 1959. XII. 15, Topolya

48. Kunc Miroslav, klarinét, Szabadka
Weber: Klarv. - 1954. XI. 20., Becse
- 1955. II. 16., Verbász
- 1956. IV. 2.
49. Markovié Vladimír, hegedű, Belgrád
Beethoven: Hegv. - 1955. I. 14.
50. Đunđenac Zlata, szoprán, Belgrád
Napravnik: Pes'me o ljubavi - 1955. III. 18.
51. Davčik Jelena, szoprán, Szabadka
Napravnik: Jugoslavija peva - 1955. III. 18.
52.- Vujković Giza, alt, Szabadka
Napravnik: Jugoslavija peva - 1955. III. 18.
53. Varga Péter, bariton, Szabadka
Napravnik: Jugoslavija peva - 1955. III. 18.
54. Aéimovié Katar ina, zongora, Belgrád
Liszt: Esz-dúr zongv. - 1955. IV. 13.
55. Christiansen Karen-Lund, zongora, Dánia
Beethoven: B-dúr zongv. - 1955. IV. 18.
Franck: Szimf. variációk - 1955. IV. 18.
56. Preger Andrija, zongora, Belgrád
Gershwin: Kék rapszódia - 1955. VI. 13.
Gershwin: Zongv. - 1955. VI. 13.
57. Petz Marika, szoprán, Szabadka
Verdi: Traviata (Violetta) - 1955. VIII. 12.
- 1978. 11.22.
Tijardović: Mala Floramye, részi. - 1955. VIII. 12.
Puccini: Pillangókisasszony, részi. - 1955. VIII. 12.
Strauss: Kék Duna keringő - 1960. X. 3.
Operaáriák - 1968. III. 18.
Donizetti: Lammermoori Lucia, őrülési jelenet - 1978. II. 22.
58. Stojkovié Pavle, gordonka, Szarajevó
Brahms: Kettősv. - 1956. II. 24.
59. Lipovšek Marijan, zongora, Ljubljana
Beethoven: G-dúr zongv. - 1956. V. 28.
60. Bugarinovié Melanija, alt, Belgrád
Gluck: Orfeusz, részi. - 1956. VI. 4.
Muszorgszkij: Márfa jóslata - 1956. VI. 4.
Verdi: Máglya-ária (A trubadúr) - 1956. VI. 4.
Bizet: Habanera (Carmen) - 1956. VI. 4.
Verdi-áriák - 1956. VI. 30.
Operaáriák - 1962. X. 9.
61. Popovié Dusán, bariton, Belgrád
Leoncavallo: Prológus (Bajazzók) - 1956. VI. 4.
Verdi: Jago álomelbeszélése (Otelló) - 1956. VI. 4.
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Bizet: Torreádor-dal (Carmen) - 1956. VI. 4.
V erdi-áriák- 1956. VI. 30.
Verdi: Aida (Amonasro) - 1958. V .Í9 .
Gotovac: Operaáriák - 1958. X. 6.
Verdi: A trubadúr (Luna gróf) - 1959. IV. 14.
Operaáriák - 1962. X. 9.
62. Mezetova Anita, szoprán, Belgrád
Smetana: Az eladott menyasszony (Masenyka) - 1957. II. 15.
63. Jančić Nikola, tenor, Belgrád
Smetana: Az eladott menyasszony (Vasek) - 1957. 11. 15.
64. Cvejić Žarko, basszus, Belgrád
Smetana: Az eladott menyasszony (Kecal) - 1957. II. 15.
Verdi: Aida (Ramphis) - 1958. V. 19.
Asié: Pesma o komandantu Savi -1959. V. 25.
Glinka: Ária az Iván Szuszanyinból - 1959. V. 25.
Muszorgszkij: Borisz halála - 1959. V. 25.
65. Tončić Nada, szoprán, Zágráb
Puccini-áriák - 1957. III. 1.
66. Filippi Piero, tenor, Zágráb
Puccini-áriák - 1957. III. 1.
67. Popović Vlada, bariton, Belgrád
Verdi: Traviata (Germont) - 1957. V. 13.
68. Tikvicki Béla, bariton, Szabadka
Mozart: Figaro házassága, részi. - 1957. V. 20.
69. Pajevic Branko, hegedű, Belgrád
C sajkovszkijH egv. - 1958. II. 10.
-1 9 6 4 . XI. 23.
Brahms: Hegv. - 1959. XI. 9.
- 1959. XI. 10, Zenta
- 1959. XI. 11. Topolya
Bruch: G-moll hegv. - 1962. I. 15.
Rajičić: III. Hegv. - 1962. IX. 28.
Lalo: Spanyol szimf. - 1965. X. 1.
Bach: ? - 1970. VI. 24.
70. Varga-Csiffáry Éva, zongora, Szabadka
Beethoven: Karfantázia - 1958. IV. 21.
71. Miladinovié Milica, mezzoszoprán, Belgrád
Verdi: Aida (Amneris) - 1958. V. 19.
Verdi: A trubadúr (Azucena) - 1959. IV. 14.
Hercigonja: Uspavanka majke partizanke - 1959. V. 25.
Tijardovié: Grob palog druga - 1959. V. 25.
Gotovac: Oda zemlji - 1959. V. 25.
? - 1961. VII. 3.
Mozart: Koronázási mise - 1968. XI. 2.
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72. Cvetković Branko, zongora, Szabadka
Mendelssohn: G-moll zongv. - 1959. II. 9.
1959. XI. 16., Niš
Csajkovszkij: Zongv. - 1972. XII. 1.
73. Lévai Mátyás, klarinét, Szabadka
Weber: Esz-dúr klarv. - 1959. II. 9.
- 1959. III. 24., Zombor
- 1959. III. 25., Apatin
- 1960. XI. 28.
- 1972. 11.28.
- 1978. XI. 15.
Debussy: I. Rapszódia - 1961. XI. 6.
Weber: F-moll klarv. - 1965. XII. 6.
- 1970. IV. 17.
- 1971. VI. 17.
74. Vérségi József\ bariton, Szabadka
? - 1959. IX. 21., Kikinda
? - 1964. III. 7.
? - 1964. XI. 16., Topolya/Duboka
? - 1964. XII. 14., Verbász
7 -1 9 7 4 . X. 23, Šabac
Fali: Sztambul rózsája, részi. - 1960. X. 3.
Asié: Konjuh planinom - 1959. XI. 16., Niš
- 1962. XI. 10., Csantavér
- 1962. XII. 22., Kupuszina/Bezdán
Kacsóh: János vitéz, részi. - 1959. XI. 15., Niš
- 1962. XI. 10. Csantavér
- 1962. XII. 22., Kupuszin/Bezdán
- 1964. XII. 17., Zombor
Huszka: Gül baba, részi. - 1962. XI. 10., Csantavér
- 1962. XII. 22., Kupuszina/Bezdán
75. Gusié Dóra, zongora, Zágráb
Chopin: E-moll zongv. - 1959. X. 5.
- 1959. X. 8., Zenta
76. Došek Fredy, zongora, Zágráb
Chopin: F-moll zongv. - 1959. X. 5.
- 1959. X. 8., Zenta
Brahms: B-dúr zongv. - 1962. II. 26.
77. Fiijak Ranko, zongora, Zágráb
Brahms: D-moll zongv. - 1959. XI. 9.
- 1959. XI. 10., Zenta
- 1959. XI. 11., Topolya

78. Forest Rend, gordonka, Párizs
Haydn: D-dúr gkav. - 1959. XII. 14.
1959. XII. 15, Topolya
Dvorák: Gkav. - 1962. 11.26.
79. Nochta Josip, klarinét, Zágráb
Mozart: Klarv. - 1960. II. 15.
80. Lettvin Theodore, zongora, USA
Rahmanyinov: C-moll zongv. - 1960. III. 13.
81. Heck Paula, szoprán, Szabadka
Fali: Sztambul rózsája, részi. - 1960. X. 3.
82. Lukié Darko, zongora, Zágráb
Grieg: A-moll zongv. - 1961. I. 13.
83. Veríi Iván (világtalan), hegedű, Varazsdin
Mendelssohn: E-moll hegv. - 1961. IV. 17.
- 1961. IV. 19., Zrenjanin
84. Udíbinac Josip (világtalan), zongora, Zágráb
Mozart: D-moll zongv. - 1961. IV. 17.
- 1961. IV. 19, Zrenjanin
85. Bjelavié Zvonimir, (világtalan), zongora, Karlovac
Franck: Szimfonikus variációk - 1961. IV. 17.
- 1961. IV. 19., Zrenjanin
86. Pékár Tibor, hegedű, Szabadka
Beethoven: F-dúr románc - 1961. V. 29.
1987. IV. 25., Tavankút
Vivaldi: A-moll vmü 2 hegedűre - 1974. III. 4.
Mozart: Symphonia concertante, K. 364 (brácsa) - 1977. X. 26.
- 1977. XI. 6., Kanizsa
Bach: E-dúr hegv. - 1979. 11.21.
Lalo: Spanyol szimfónia - 1985. IV. 15.
Csajkovszkij: Melódia - 1986. VII. 21., Palics
Mozart: G-dúr hegv. - 1995. X. 30.
87. Somogyi Mária, zongora, Szabadka
Mozart: Zongv. - 1961. V. 29.
?
-1 9 6 4 . VI. 5.
Grieg: Zongv. - 1969. X. 10.
88. Arsikin Irina, szoprán, Szabadka/Belgrád
Mascagni: Parasztbecsület, részi. - 1961. VII. 3.
Ponchielli: Méreg-ária (Gioconda) - 1961. VII. 3.
Operaáriák - 1968. III. 18.
89. Cangalovié Miroslav, basszus, Belgrád
Offenbach: Hofmann meséi, részi. - 1961. XI. 20.
Massenet: Don Quichotte, jelenet - 1961. XI. 20.
Muszorgszkij: Borisz halála - 1961. XI. 20.
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90.

91.
92.
93.

94.

95.
96.

97.

Rossini: Ária a Sevillai borbélyból - 1961. XI. 20.
Muszorgszkij: A Halál dalai és táncai - 1962. VI. 19.
Borodin: Igor herceg, részi. - 1962. VI. 19.
Slavenski: Pesme moje máj ke - 1963. X. 10. Csantavér
- 1964. IV. 7.
- 1974. III. 26.
Dargomizsszkij: Stari káplár - 1964. IV. 7.
Glinka: Noéna smotra - 1964. IV. 7.
Asié: Moj grad - 1974. III. 26.
Resti: Cavatina - 1974. III. 26.
Mirkovié Draguíin és Milatin, ikerpár, fuvola, Belgrád
? - 1961. XII. 15.
Bach: ? - 1970. VI. 24.
Ilié Đorđe, gordonka, Belgrád
Saint-Saéns: A-moll gkav. - 1962. IV. 23.
Đurđević Đorđe, basszus, Belgrád
Operarészl. - 1962. X. 9. (betegség miatt elmaradt)
Trbojevié Dusán, zongora, Belgrád
Beethoven: Esz-dúr zongv. - 1963. V. 17.
- 1966. X. 31.
- 1966. XI. 4., Zombor
Hacsaturján: Zongv. - 1963. X. 9.
Beethoven: Karfantázia - 1966. X. 31.
- 1966. XI. 4., Zombor
- 1986. IV. 13.
Csajkovszkij: Zongv. - 1970. XII. 14.
Mozart: A-dúr zongv. K. 414 - 1976. IV. 21.
Péics Bernadett, hegedű, Szabadka
Bruch: G-moll hegv. - 1963. VI. 6.
Csajkovszkij: Hegv. - 1973. XI. 5.
Beethoven: Hegv. - 1977. III. 23.
Komáromi Ilona, zongora, Szabadka
Mozart: D-moll zongv. - 1963. VI. 6.
Sántha Puszta Lajos, tenor, Szabadka
? - 1963. VI. 17.
? - 1963. VI. 27., Csantavér
? - 1964. XI. 16., Topolya/Duboka
Molcer Mátyás, zongora, Szabadka
Mozart: A-dúr zongv. K. 488-1963. IX. 10.
Molcer: I. Zongv.
- 1967. III.13.(ősbemutató)
- 1967. X. 13.,
Zombor
- 1967. X. 16.,
Szeged
Molcer: II. Zongv. - 1970. IV. 17., Eszék (ősbemutató)
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Molcer: II. Zongv. - 1971. IV. 26.
- 1971. XI. 17.
Molcer: IV. Zongv. - 1984. IV. 23. (ősbemutató)
98. Čakarević Đurđevka, mezzoszoprán, Belgrád
Hándel: Xerxes, részi. - 1963. X. 9.
Verdi: Trubadur, ária - 1963. X. 9.
Verdi: Don Carlos, 2 ária - 1963. X. 9.
Vukdragovié: Vezilja slobode - 1974. XI. 27.
99. Pavlovié Aleksandar, hegedű, Belgrád
Mozart: G-dúr hegv. - 1964. III. 20.
100. Pékár (Varga) Lilla, hegedű, Szabadka
Bruch: G-moll hegv. I. tétel - 1964. VI. 5.
Vivaldi: A-moll vmü 2 hegedűre - 1974. III. 4.
Mozart: Symphonia concertante - 1977. X. 26.
- 1977. XI. 6., Kanizsa
101. Milkó Mária, gordonka, Szabadka
Vivaldi: E-moll gkav. - 1964. IX. 26.
Bruch: Kol Nidrei - 1964. IX. 26.
102. Tumpej Božidar, fagott, Belgrád
Mozart: B-dúr vmü - 1965. IV. 12.
- 1972. VI. 21.
Weber: Fagottv. - 1967. IX. 18.
Stamitz: Vmű klarinétra és fagottra - 1967. IX. 18.
- 1987. 11.22.
103. Jo viéit Jovan, gitár, Belgrád
Rimszkij-Korszakov: Alborada variációk - 1965. IV. 30.
104. Oláh György, fagott, Szabadka
Mozart: Fagottv. - 1965. VI. 9.
Vivaldi: Fagottv. - 1975. XI. 11.
105. Detiéek Prerad’ kürt, Zágráb
R. Strauss: Esz-dúr kürtv. - 1965. XI. 8.
106. Mamfugas Zenaida, zongora, Kuba
Saint-Saens: II. zongv. - 1966. III. 24.
107. Molnár Mirko, gordonka, Szabadka
Couperin: Szvit - 1966. III. 24.
Vivaldi: E-moll gkav. - 1967. X. 27.
Vivaldi: Vmü gordonkára és fagottra - 1975. XI. 11.
108. Cvejié Vladan, tenor, Újvidék
Operarészl. - 1966. V. 23.
109. Szabó Baráth Emília, mezzoszoprán, Szabadka
Hándel: Ombra mai fu - 1966. VI. 13.
Bizet: Habanera (Carmen) - 1996. XII. 29.
Szirmai: Marcsa belépője (Mágnás Miska) - 1996. XII. 29.
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110. Krpan Vladimír, zongora, Zágráb
Haydn: D-dúr zongv. - 1966. XII. 12.
111. Stefanović Milenko, klarinét, Belgrád
Živanović: Rapsodija - 1967. V. 8.
Mozart: A-dúr vmü - 1967. IX. 18.
112. Karikó Teréz, szoprán, Szeged
Operarészl. - 1967. XI. 20.
113. Szabó Miklós, tenor, Budapest
Operarészl. - 1967. XI. 20.
114. Jovanovié Olga, zongora, Belgrád
Prokofjev: I. Zongv. - 1967. XI. 28.
115. Azanjac Miodrag, fuvola, Belgrád
Mozart: Vmü fuvolára és hárfára - 1967. XII. 10.
116. Peíress Zsuzsa, szoprán, Budapest
Operettrészl. - 1968. I. 24.
117. Baksai Árpád, tenor, Budapest
Operettrészl. - 1968. I. 24.
118. Vilkay (Kovács) Vera, szoprán, Újvidék
Operaáriák - 1968. III. 18.
Bach: Magnificat - 1971. X. 16.
Strauss: Denevér, részi. - 1990. XII. 26.
- 1995. XII. 27.
Verdi: Bordal (Traviata) - 1995. XII. 27.
119. Ovčarić (Emich) Melinda, szoprán, Zágráb
Operarészl. - 1968. III. 18.
120. Graseli Franc, fuvola, Belgrád
Mozart: D-dúr flav. - 1968. VI. 26.
Mozart: Vmü fuvolára és hárfára - 1968. VI. 26.
121. Jerbič Marijan, gordonka, Zágráb
Dvorák: Gkav. - 1968. XI. 2.
122. Vojnié Purčar Lenislava, szoprán, Szabadka
Mozart: Koronázási mise - 1968. XI. 2.
123. Síarc Drago, tenor, Belgrád
Mozart: Koronázási mise - 1968. XI. 2.
124. Dowes André, hegedű, Kanada
Mozart: G-dúr hegv. - 1968. XII. 9.
125. Veljkov Vera, zongora, Belgrád
Beethoven: G-dúr zongv. - 1969. II. 15.
126. Gencsy Sári, szoprán, Budapest
Operettrészl. - 1969. IV. 7.
127. Puskás Sándor, tenor, Budapest
Operettrészl. - 1969. IV. 7.
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128. Skenderović (Suvačarev) Katar ina, fuvola, Szabadka
Mozart: G-dúr flav. - 1969. XII. 22.
Quantz: G-dúr flav. - 1974. III. 4.
129. Skenderović Berislav, zongora, Szabadka
Beethoven: C-moll zongv. - 1969. XII. 22.
130. Lazarevió Dragoslav, fagott, Újvidék
Mozart: B-dúr vmü - 1970. II. 27.
131. Đurđević Olivera, csembaló, Belgrád
B ach:? - 1970. VI. 24.
132. Tokody Ilona, szoprán, Szeged
Operaáriák - 1971. III. 1/29.
133. Bogosavljević Dragutin, hegedű, Belgrád
Csajkovszkij: Hegv. - 1971. III. 1/29 (?)
Beethoven: Hegv. - 1981. IV. 27.
134. Mezei László, gordonka, Szabadka/BeIgrád
Boccherini: B-dúr gkav. (I. tétel) - 1971. VI. 7.
Haydn: D-dúr gkav. - 1986. III. 10.
135. Egié Zsuzsanna, oboa, Újvidék
Cimarosa: Oboav. - 1971. VI. 17.
- 1972. II. 28.
136. Kántor Ilona, mezzoszoprán, Belgrád
Bach: Magnificat - 1971. X. 16.
137. Kollár Károly, tenor, Belgrád
Bach: Magnificat - 1971. X. 16.
138. Gyarmati Vera, hegedű, Budapest
Mozart: A-dúr hegv. - 1971. X. 16.
139. Chiarappa Carlo, hegedű, Olaszország
Beethoven: Hegv. - 1971. XII. 9.
140. Szabó Ede, klarinét, Szabadka
Mozart: A-dúr vmü - 1972. V. 15.
- 1973. XI. 5.
- 1975. III. 13.
- 1976. X. 11., Eszék
141. Kamhi Dávid, hegedű, Szarajevó
Bach: D-moll kettősverseny - 1972. XI. 3.
142. Šlezinger Nóra, hegedű, Szarajevó
Bach: D-moll kettősverseny - 1972. XI. 3.
143. Campbell James, klarinét, Kanada
Stamitz: Vmü - 1972. XI. 3.
144. Kolundíija Jovan, hegedű, Belgrád
Lalo: Spanyol szimf. - 1972. XII. 18.
Bruch: G-moll hegv. - 1983. II. 21.
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145. Đukić Antonije, gitár, Dubrovnik
Vivaldi: D-dúr gitárv. - 1973. V. 16.
Vivaldi: A-dúr (?) gitárv. - 1973. VI. 27.
146. Basch Mária, zongora, Szabadka
Franck: Szimfonikus variációk - 1973. XII. 17.
147. Dúsak Zdravko, zongora, Zágráb
Liszt: A-dúr zongv. - 1974. V. 13,
148. K im D anijei orgona, Belgrád
Hándel: F-dúr orgonaverseny - 1974. XII. 17.
149. Rašković Feni, hegedű, Belgrád
Mozart: D-dúr hegv, K. 218 - 1975. I. 14.
Beethoven: Hegv. - 1986. X. 26.
150. Gelev Vasit, klarinét, Belgrád
Kramár: Klarinétv. - 1975. XI. 11.
151. Székely (Hényel) Mária, zongora, Szabadka
Grieg: Zongv. - 1976. X. 16.
Kowalski: 7 vázlat 4 kézre - 1978. III. 22.
152. Jasvili Marina, hegedű, Grúzia/Újvidék
Mozart: A-dúr hegv. - 1976. XI. 17.
153. Missuray Erzsébet, zongora, Szabadka
Liszt: Esz-dúr zongv. - 1976. XII. 22.
Kowalski: 7 vázlat 4 kézre - 1978. III. 22.
Mozart: C-moll zongv. K. 491 - 1981. X. 12.
154. Bertoncelj Aci, zongora, Ljubljana
Mozart: D-moll zongv. - 1977. II. 21.
155. Krstič Sreten, hegedű, Belgrád
Brahms: Hegv. - 1977. V. 18.
156. Kinka Rita, zongora, Szabadka/Újvidék
? - 1977. VI. 8.
Schumann: Zongv. - 1984. XI. 26.
Csajkovszkij: Zongv. - 1985. X. 28, Zombor
1988. XII. 19.
Beethoven: Esz-dúr zongv. - 1998. IV. 27.
Rahmanyinov: C-moll zongv. - 1999. IX. 1.
Gershwin: Kék rapszódia - 2000. XII. 28/29.
157. Medle Radoslava, hegedű, Szarajevó
Mendelssohn: Hegv. - 1978. V. 17.
158. Lévai-Aksin Laura, fuvola, Szabadka/Újvidék
Quantz: Flav. (?) - 1977. XII. 13.
- 1977. XII. 14.
- 1978. X. 14.
- 1979. IV. 25.
Mozart: D-dúr flav. - 1980. VI. 4.
Rodrigo: Concierto pastorale - 2001. VI. 11.
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159. Horváth László, brácsa, Újvidék
J. Chr. Bach: Brácsav. - 1979. I. 10.
160. Miliő Marina, zongora, Újvidék
Grieg: Zongv. - 1979. I. 10.
161. Pešić Drágán, gordonka, Belgrád
Haydn: D-dúr gkav. - 1979. V. 16.
162. Mali Eleonora, zongora, Zrenjanin
Beethoven: Esz-dúr zongv. - 1979. XII. 29.
- 1980. II. 11., Zrenjanin
163. Szecsődi Ferenc, hegedű. Szeged
Paganini: D-dúr hegv. - 1980. IV. 30.
164. Popit Vinko, gordonka, Belgrád
Boccherini: B-dúr gkav. - 1980. XI. 5.
165. Stančul Jasminka, zongora, Szabadka
Saint-Saéns: g-moll zongv. - 1980. XII. 17.
?
- 1981. V. 24.
Chopin: E-moll zongv. - 1984. I. 16.
166. Mezei (Cvejió) Branka, fuvola, Belgrád
Mozart: D-dúr flav. - 1981. II. 23.
167. Horváth Károly, hegedű, Újvidék
Bruch: G-moll hegv. - 1981. XII. 21.
168. Komjáthy Ildikó, szoprán, Szabadka
? - 1982. II. 22.
Mozart: Koronázási mise - 1983. IV. 10.
169. Könyves Zoltán, hegedű, Zenta
Bruch: G-moll hegv. (I. tétel) - 1982. V. 17.
Mozart: G-dúr hegv. - 1985. I. 14.
170. Varga Endre, fuvola, Szabadka
Mozart: D-dúr flav. (I. tétel) - 1982. V. 31.
Bjelinski: Flav. - 1985. I. 14.
171. Olajió Tatjana, hegedű, Belgrád
Mozart: D-dúr hegv. K. 218 - 1982. XI. 8.
172. Gavrilović Jasmina, zongora, Belgrád
Haydn: D-dúr zongv. - 1982. XII. 20.
173. Szőnyi Ildikó, alt, Budapest
Mozart: Koronázási mise - 1983. IV. 10.
174. Molnár Gábor, tenor, Debrecen
Mozart: Koronázási mise - 1983. IV. 10.
175. Szüle Tamás, basszus, Budapest
Mozart: Koronázási mise - 1983. IV. 10.
176. Szebenyi Magdolna, gordonka, Szabadka
Lalo: D-moll gkav. (I. tétel) - 1983. V. 30.
Saint-Saéns: A-moll gkav. - 1985. I. 14.
Csajkovszkij: Rokokó-variációk - 1988. XI. 7.
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177. Gvozdić Pavica, zongora, Zágráb
Beethoven: Esz-dúr zongv. - 1983. XI. 14.
178. Rabuzin Stjepan, kürt, Belgrád
Mozart: IV. Kürtv. - 1984. III. 14.
179. Biszák Júlia, szoprán, Újvidék
Lehár: Pacsirta-dal - 1984. VI. 13.
Strauss: Denevér, részi. - 1984. VI. 13.
- 1985. XI. 20., Becse
- 1989. XII. 19., Kiskörös
- 1990. III. 7.
Tijardovié: Mala Floramye, részi. - 1984. VI. 13.
1985. XI. 20.
Puccini: Bohémélet (Musette) - 1984. VI. 13.
1985. XI. 20., B
Kálmán: Szilvia belépője (Csárdáskirálynő) - 1989. XII. 19., Kiskőrös
- 1989. XII. 26.
180. Antunić Sonja, fuvola, Zombor
Mozart: G-dúr flav. - 1984. X. 15.
181. Keller András, hegedű, Budapest
Mozart: D-dúr hegv. K. 218 - 1985. II. 25.
182. Varga István, gordonka, Újvidék
Schumann: A-moll gkav. - 1985. IX. 30.
183. Čičovački Bor isiav, oboa, Zombor
Mozart: C-dúr oboav. - 1985. XI. 18.
184. Péter Zoltán, zongora, Kanizsa/Ljubljana
Saint-Saens: G-moll zongv. - 1986. I. 13.
Liszt: Esz-dúr zongv. -2 0 0 2 . IX. 1.
185. Srdić Nikola, klarinét, Újvidék
Mozart: Klarv. - 1986. IV. 13.
- 1990. X. 8.
Stamitz: Vmü klarinétra és fagottra - 1987. II. 22.
186. Zsiga József, hegedű, Szabadka
Beethoven: F-dúr románc - 1987. IV. 24., Györgyén
Wieniawski: D-moll hegv. - 1987. XII. 14.
1987. XII. 16., Kanizsa
Beethoven: Hegv. - 1990. V. 14.
Paganini: D-dúr hegv. - 1992. XI. 30.
187. Baráth László, klarinét, Szarajevó
Grgin: Klarv. - 1987. XI. 8.
188. Herodek Éva, szoprán, Szabadka
Mozart: Cosi fan’ tutte, részi. - 1989. V. 11.
Verdi: Oszkár dala (Álarcosbál) - 1989. V. 11.
Vivaldi: Glória - 1993. X. 25.
Kálmán: Te rongyos élet - 1997. XII. 29/30.
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189. Munitić Gertruda, szoprán, Szarajevó
Verdi: Traviata, Rigoletto, Álarcosbál, részi. - 1989. V. 29/30.
Puccini: Musette keringője (Bohémélet) - 1989. V. 29/30.
Tijardović: Mala Floramye, részi. - 1989. V. 29/30.
Gotovac: Erő s onoga svijeta, részi. - 1989. V. 29/30.
190. Bugarin Duško, bariton, Szarajevó
Verdi: Traviata, részi. - 1989. V. 29/30.
Strauss: Denevér, részi. - 1989. V. 29/30.
191. Kiiculović Vojislav, tenor, Újdivék
Verdi: Bordal (Traviata) - 1989. V. 29/30.
Verdi: Kesztyüária (Rigoletto) - 1989. V. 29/30.
Strauss: Denevér, részi. - 1989. V. 29/30.
- 1990. XII. 26.
Kálmán: Marica grófnő, részi. - 1990. XII. 26.
192. Vujanović Dalida, zongora, Belgrad/Niš
Beethoven: D-dúr zongv. - 1989. X. 23.
193. Kocić Slavoljub, tenor, Újvidék
Cardillo: Core’n g ra to - 1995. XII. 27.
Di Capua: O sole mio - 1995. XII. 27.
Verdi: Bordal (Traviata) - 1995. XII. 27.
194. Tomié Gordana, szoprán, Belgrád
Verdi: Violetta áriája (Traviata) - 1996. XII. 29.
Strauss: Csárdás a Denevérből - 1996. XII. 29.
Verdi: Bordal (Traviata) - 1996. XII. 29.
195. M. Kontz Gábor, tenor, Szeged
Csajkovszkij: Lenszkij áriája (Anyegin) - 1996. XII. 29.
Strauss: Barinkai belépője (Cigánybáró) - 1996. XII. 29.
Verdi: Bordal (Traviata) - 1996. XII. 29.
- 1997. XII. 29/30.
Kálmán: Pesti nők (Marica grófnő) - 1997. XII. 29/30.
Lehár: X. úr áriája (Cirkuszhercegnő) - 1997. XII. 29/30.
Kálmán: Hej, cigány (Marica grófnő) - 1997. XII: 29/30.
196. Jovanovió Jadranka, mezzoszoprán, Belgrád
Rossini: Olasz nő Algírban, részi. - 1997. XII. 29/30.
Rossini: Canzonetta spagnuola - 1997. XII. 29/30.
Rossini: Macska-duett - 1997. XII. 29/30.
Chapi: Andalúz dal - 1997. XII. 29/30.
Verdi: Bordal (Traviata) - 1997. XII. 29/30.
197. Lory Andrea, szoprán, Budapest
Puccini: Mimi áriája (Bohémélet) - 1997. XII. 29/30.
Catalani: La Wally, részi. - 1997. XII. 29/30.
Lehár: Vilja-dal (Vig özvegy) - 1997. XII: 29/30.
Verdi: Bordal (Traviata) - 1997. XII. 29/30.
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198. Vitkay Ágota* szoprán, Újvidék
Rossini: Macska-duett - 1997. XII. 29/30.
199. Mirković Sandra, szoprán, Szabadka
Rossini: Macska-duett - 1997. XII. 29/30.
200. Jugovié dél Monaco Dragana, mezzoszoprán, Belgrád
Bizet: Habanera (Carmen) - 1998. XII. 28/29.
Cardillo: Core’n g ra to - 1998. XII. 28/29.
Gershwin: Summertime - 1998. XII. 28/29.
Verdi: Bordal (Traviata) - 1998. XII. 28/29.
201. Sáfár Mónika, szoprán, Budapest
Kálmán: Szilvia belépője - 1998. XII. 28/29.
Kálmán: Marica belépője - 1998. XII. 28/29. - 2002. XII. 28/29.
Lévay: Elizabeth, részi. - 1998. XII. 28/29.
- 1999. XII. 28/29.
Verdi: Bordal (Traviata) - 1998. XII. 28/29.
- 1999. XII. 28/29.
-2 0 0 2 . XII. 28/29.
Lehár: Vilja-dal - 1999. XII. 28/29.
Loewe: My Fair Lady, részi. - 1999. XII. 28/29.
-2 0 0 2 . XII. 28/29.
Verdi: Traviata, részi. -2 0 0 2 . XII: 28/29.
De Curtis: Torna a Surriento - 2002. XII. 28/29.
Lara: Granada - 2002. XII. 28/29.
202. Mavrák Béla, tenor, Köln
Lehár: Vágyom egy nő után - 1998. XII. 28/29.
De Curtis: Torna a Surriento - 1998. XII. 28/29.
Di Capua: O sole mio - 1998. XII. 28/29.
Verdi: Bordal (Traviata) - 1998. XII. 28/29.
-2 0 0 1 . XII. 28/29.
Puccini: Cavaradossi imája - 2001. XII. 28/29.
Gastaldon: Musica proibita - 2001. XII. 28/29.
Cardillo: Core’ngrato - 2001. XII. 28/29.
Bernstein: Tonight (West Side Story) - 2001. XII. 28/29.
203. Obrenović Tanja, mezzoszoprán, Belgrád
Cardillo: Core’ngrato - 1999. XII. 28/29.
Lacalle: Amapola - 1999. XII. 28/29.
Jarre: Lara dala (Dr. Zsivágó) - 1999. XII. 28/29
Verdi: Bordal (Traviata) - 1999. XII. 28/29.
204. Štidić Sasa, tenor, Szabadka
Verdi: La donna é mobile - 1999. XII. 28/29.
Lara: Granada - 1999. XII.28/29.
Verdi: Bordal (Traviata) - 1999. XII. 28/29.
205. Jatić Branislav, basszus, Újvidék
Rossini: Rágalom-ária - 1999. XII. 28/29.
Donizetti: Viva la mamma, részi. - 1999. XII. 28/29.
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206. Sretenović Dijana, hárfa, Belgrád
Damase: Hárfav. - 2000. XI. 6.
207. Váradi Zita, szoprán, Budapest
Puccini: Musette áriája (Bohémélet) - 2000. XII. 28/29.
Strauss: Adél dala (Denevér) - 2000. II. 28/29.
Lehár: Vilja-dal (Vígözvegy) - 2000. XII. 28/29.
Francesco: Con te partiró - 2000. XII. 28/29.
208. Daróczi Tamás, tenor, Budapest
Puccini: Rodolfo Áriája (Bohémélet) - 2000. XII. 28/29.
Di Capua: O sole mio - 2000. XII. 28/29.
Puccini: Nessun’ dorma (Turandot) - 2000. XII. 28/29.
Francesco: Con te partim - 2000. XII. 28/29.
209. Kálmán Imre, gordonka, Zenta
Dvorák: Gkav. - 2001. VIII. 31.
Elgar: Gkav. -2 0 0 3 . III. 16.
210. Pitti Katalin, szoprán, Budapest
Kálmán: Szilvia belépője - 2001. XII. 28/29.
Kálmán: Marica belépője -2 0 0 1 . XII. 28/29.
Tosti: Marechiare - 2001. XII. 28/29.
Verdi: Bordal (Traviata) - 2001. XII. 28/29.
211. Theodosioy Sonja, szoprán, Athén
Puccini: Tosca áriája - 2001. XII. 28/29.
Rossini: Rosina á riá ja -2 0 0 1 . XII. 28/29.
Bernstein: Tonight (West Side Story) - 2001. XII. 28/29.
Verdi: Bordal (Traviata) - 2001. XII. 28/29.
212. Four Fathers, vokális kvartett, Budapest
Karácsonyi dalok stb. -2 0 0 1 . XII. 28/29.
213. Görög Noémi, zongora, Szabadka
Saint-Saens: G-moll zongv. - 1986. I. 13.
Liszt: Esz-dúr zongv. -2 0 0 2 . IX. 1.
214. Simovió Román, hegedű
Csajkovszkij: Hegv. -2 0 0 2 . XI. 11.
215. Makiko Inone, szoprán, Tokio
Puccini: Ária a Pillangókisasszonyból - 2002. XII. 28/29.
Verdi: Ária a Traviatából - 2002. XII. 28/29.
Loewe: My Fair Lady, részi. -2 0 0 2 . XII. 28/29.
De Curtis: Torna a Surriento - 2002. XII. 28/29.
Lara: Granada - 2002. XII. 28/29.
Verdi: Bordal (Traviata) - 2002. XII. 28/29.
216. Jovanović Danijela, szoprán, Újvidék
Strauss: Tavaszi hangok - 2002. XII. 28/29.
Verdi: Ária a Traviatából - 2002. XII. 28/29.
Loewe: My Fair Lady, részi. -2 0 0 2 . XII. 28/29.
De Curtis: Torna a Surriento - 2002. XII. 28/29.
Lara: Granada - 2002. XII. 28/29.
Verdi: Bordal (Traviata) - 2002. XII. 28/29.
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217. Petrović Saša, tenor, Újvidék
Verdi: La donna é mobile - 2002. XII. 28/29.
Puccini: Nessun’ dorma (Turandot) - 2002. XII. 28/29.
Cardillo: Core’ngrato - 2002. XII. 28/29.
Verdi: Bordal (Traviata) - 2002. XII. 28/29.
218. Tessényi Katar ina, hegedű, Belgrád
Bruch: G-moll hegv. - 2003. VI. 2.
219. Milisavljević Filip, zongora, Szabadka
Mozart: A-dúr zongv. K. 488 - 2003. VI. 2.
A Filharm óniával a szabadkai zeneiskola több m int két és félszáz növendéke lépett fel,
akik közül csak azoknak a neve található a jegyzékben, akik az abszolvensek koncertjén
kívül m ás alkalom m al is hangversenyeztek a zenekarral. Velük együtt ez a lista m ég
egyszer ilyen hosszú leni^e.

A ZENEKAR SZÓLISTÁI HANGSZEREIK SZERINT CSOPORTOSÍTVA
(A zárójelben levő szám ok az előbbi jegyzék sorszám aira utalnak)

Zongora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Aéimovié Katarina (54) - Belgrád
Basch Mária (146) - Szabadka
Bertoncelj Aci (154) - Ljubljana
Bjelavié Zvonimir (85) - Karlovac
Bordás Lajos (21) - Szabadka
Christiansen Karen-Lund (55) - Dánia
Cvetkovié Branko (72) - Szabadka
Došek Fredy (76) - Zágráb
Dumičić Petar (28) - Zágráb
Dušak Zdravko (147) - Zágráb
Fiijak Ranko (77) - Zágráb
Gavrilovié Jasmina (172) - Belgrád
Görög Noémi (213) - Szabadka
Gušić Dóra (75) - Zágráb
Gvozdié Pavica (177) - Zágráb
Jovanovié Olga (114) - Belgrád
Kinka Rita (156) - Szabadka/Újvidék
Komáromi Ilona (95) - Szabadka
Krombholz Károly (35) - Szabadka
Krpan Vladimír (110) - Zágráb
Lettvin Theodore (80) - USA
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Lipovšek Marijan (59) - Ljubljana
Lorković Melita (23)*- Belgrád
Lukić Darko (82) - Zágráb
Maček Ivo (36) - Zágráb
Mali Eleonora (162) - Zrenjanin
Mamfugas Zenaida (106) - Kuba
Milić Marina (160) - Újvidék
Milisavljević Filip (219) - Szabadka
Milko (Pataki) Cora (9) - Szabadka
Missuray Erzsébet (153) - Szabadka
Molcer Mátyás (97) - Szabadka
Péter Zoltán (184) - Kanizsa/Ljubljana
Popov Olga (37) - Belgrád
Preger Andrija (56) - Belgrád
Révai Gabriella (22) - Szabadka
Segedinčev (Ulreich) Irén (20) - Szabadka
Skenderovié Berislav (129) - Szabadka
Somogyi Mária (87) - Szabadka
Stančul Jasminka (165) - Szabadka
Stular Dušan ( 1 6 ) - Újvidék
Stanisavljevic Danica (41) - Belgrád
Székely (Hényel) Mária ( 1 5 1 ) - Szabadka
Trbojevié Dušan (93) - Belgrád
Udžbinac Josip (84) - Zágráb
Varga-Csiffáry Éva (70) - Szabadka
Veljkov Vera (125) - Belgrád
Vujanovié Dalida (192) - Belgrád/Ni§

Csembaló:
1. Đurđević Olivera (148) - Belgrád
Orgona:
1. Kirn Danijel (131) - Belgrád
Gitár:
1. Đukić Antonije (145) - Dubrovnik
2. Jovičić Jovan (103) - Belgrád
Hárfa:
1. Pikelj Josip (27) - Belgrád
2. Sretenovié Dijana (206) - Belgrád
Hegedű:
1. Bermel Miklós (30) - Szabadka
2. Bogosavljevié Dragutin (133) - Belgrád
3. Chiarappa Carlo (139) - Olaszország
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4. Dimitrijević Milán (18) - Belgrád
5. Dobrinji Ljudevit (15) - Zágráb
6. Dowes André (124) - Kanada
7. Glasi Ljudevit (39) - Eszék
8. Gyarmati Vera (138) - Budapest
9. Horváth Károly (167) - Újvidék
10. Jasvili Marina (152) - Grúzia/Újvidék
11. Kamhi Dávid (141) - Szarajevó
12. Keller András ( 1 8 1 ) - Budapest
13. Kolundžija Jovan (144) - Belgrád
14. Könyves Zoltán (169) - Zenta
15. Krstić Sreten (155) - Belgrád
16. Markovié Vladimír (49) - Belgrád
17. Medle Radoslava (157) - Szarajevó
18. Mihajlovié Marija (14) - Belgrád
19. Neufeld Andor (29) - Stockholm
20. Olujié Tatjana (171) - Belgrád
21. Pajevié Branko (69) - Belgrád
22. Papp Lajos (2) - Szabadka/Belgrád
23. Pavlovié Aleksandar (99) - Belgrád
24. Pecko Nikola (31) - Szabadka
25. Péics Bernadett (94) - Szabadka
26. Pékár (Varga) Lilla (100) - Szabadka
27. Pékár T ib o r(86) - Szabadka
28. Pinkává Iván (12) - Zágráb
29. Rácz János (1) - Szabadka
30. Rašković Fern (149) - Belgrád
31. Simovié Román (214)
32. Šlezinger Nóra (142) - Szarajevó
33. Szecsődi Ferenc (163) - Szeged
34. Szegedi Sándor (4) - Szabadka
35. Tessényi Katarina (218) - Belgrád
36. Toškov Petar ( 1 1 ) - Belgrád
37. Verži Iván (83) - Varaždin
38. Zsiga József (186) - Szabadka
Viola:
1. Horváth László (159) - Újvidék
2. Pékár T ib o r(86) - Szabadka
Gordonka:
1. Dorner Mirko (24) - Belgrád
2. Forest René (78) - Párizs
3. Ilié Đorđe (91) - Belgrád
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jerbič Marijan ( 1 2 1 ) - Zágráb
Kálmán Imre (209) - Zenta
Mezei László (134) - Szabadka/Belgrád
Milko Mária (101) - Szabadka
Molnár Mirko (107) - Szabadka
Pešić Drágán (161) - Belgrád
Popit Vinko (164) - Belgrád
Stojković Pavle (58) - Szarajevó
Stokanović Marko (12) - Szabadka
Szebenyi Magdolna (176) - Szabadka
Tóth Antal (3) - Újvidék
Varga István (182) - Újvidék

Fuvola:
1. Antunović Sonja (180) - Zombor
2. Azanjac Miodrag (115) - Belgrád
3. Graseli Franc (120) - Belgrád
4. Kačina Emilijan (19) - Szabadka
5. Lévai-Aksin Laura (158) - Szabadka/Újvidék
6. Mezei (Cvejié) Branka (155) - Belgrád
7. Mirković Dragutin/Milutin (90) - Belgrád
8. Skenderović (Suvačarev) Katarina (128) - Szabadka
9. Srejović Jakov (6) - Belgrád
10. Varga Endre (170) - Szabadka
Oboa:
1. Čičovački Borislav (183) - Zombor
2. Egić Zsuzsanna (135) - Újvidék
Klarinét:
1. Baráth László (1 8 7 ) - Szarajevó
2. Brun Bruno (40) - Belgrád
3. Campbell James (143) - Kanada
4. Gelev Vasil (150) - Belgrád
5. Kunc Miroslav (48) - Szabadka
6. Lévai Mátyás (73) - Szabadka
7. Nochta Josip (79) - Zágráb
8. Srdić Nikola (185) - Újvidék
9. Stefanović Milenko (111) - Belgrád
10. Szabó Ede (140) - Szabadka
Fagott:
1. Lazarevié Dragoslav (130) - Újvidék
2. Oláh György (104) - Szabadka
3. Tumpej Božidar (102) - Belgrád
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Kürt:

1. Busančić Dušan (43) - Belgrád
2. Detiček Prerad (105) - Zágráb
3. Rabuzin Stjepan (178) - Belgrád
Trombita:
1. Gizúr Béla (47) - Szabadka
Ének:
1. Arsikin Irina (88) - Szabadka/Belgrád
2. Asié (Šokčević) Jelka (5) - Szabadka
3. Baksai Árpád (1 1 7 )- Budapest
4. Baráth (Szabó) Emília (109) - Szabadka
5. Biszák Júlia (179) - Újvidék
6. Bugarin Duško (190) - Szarajevó
7. Bugarinovié Melanija (60) - Belgrád
8. Cvejié Nikola (33) - Belgrád
9. Cvejié Vladan (108) - Újvidék
10. Cvejié Žarko (64) - Belgrád
11. Čakarević Đurđevka (98) - Belgrád
12. Čangalović Miroslav (89) - Belgrád
13. Daróczi Tamás (208) - Budapest
14. Davčik Jelena ( 5 1 ) - Szabadka
15. Dubska Božana (7) - Újvidék
16. Đunđenac Zlata (50) - Belgrád
17. Đurđević Đorđe (92) - Belgrád
18. Filippi Piero (66) - Zágráb
19. Four Fathers (212) - Budapest
20. Gencsy Sári (126) - Budapest
21. Glazer Bruna (25) 22. Gligorijevié Jovan (32) - Belgrád
23. Heck Paula (81) - Szabadka
24. Herodek Éva (188) - Szabadka
25. Horváth István (46) - Szabadka
26. Jancié Nikola (63) - Belgrád
27. Jatié Branislav (205) - Újvidék
28. Jovanovié Danijela (216) - Újvidék
29. Jovanovié Jadranka (196) - Belgrád
30. Jovanovié Katarina (17) - Belgrád
31. Jugovié dél Monaco Dragana (200) - Belgrád
32. Kántor Ilona (136) - Belgrád
33. Karikó Teréz (1 1 2 )- Szeged
34. Kocié Slavoljub (193) - Újvidék
35. Kollár Károly (137) - Belgrád
36. Komjáthy Ildikó (168) - Szabadka
37. Kuculovié Vojislav (191) - Újvidék
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38. Lory Andrea (197) - Budapest
39. Makiko Inone (215) - Tokio
40. Marinković Aleksandar (34) - Belgrád
41. Mavrák Béla (202) - Köln
42. Mezetova Anita (62) - Belgrád
43. Miladinovié Milica (71) - Belgrád
44. Mirkovié Sandra (199) - Szabadka
45. M. Kontz Gábor (195) - Szeged
46. Molnár Gábor (174) - Debrecen
47. Munitié Gertruda (189) - Szarajevó
48. Németh Rudolf (26) - Szabadka/Újvidék
49. Obrenovié Tanja (203) - Belgrád
50. Ovčarić (Emich) Melinda (119) - Zágráb
51. Petress Zsuzsa (1 1 6 )- Budapest
52. Petrovié Sasa (217) - Újvidék
53. Petz Marika (57) - Szabadka
54. Pitti Katalin (210) - Budapest
55. Popovié Dusán (61) - Belgrád
56. Popovié Vlada (67) - Belgrád
57. Puskás Sándor (127) - Budapest
58. Sáfár Mónika (201) - Budapest
59. Szalma Rózsi (44) - Eszék
60. Sántha Puszta Lajos (96) - Szabadka
61. Skenderovié Matija (10) - Szabadka
62. Starc Drago (123) - Belgrád
63. Šterle Nada (42) - Belgrád
64. Štulić Saša (204) - Szabadka
65. Szabó Miklós (113) - Budapest
66. Szőnyi Ildikó (173) - Budapest
67. Szüle Tamás (175) - Budapest
68. Tavčar Ivana (38) - Belgrád
69. Temunovié Marica (45) - Szabadka
70. Theodosioy Sonja (211) - Athén
71. Tikvicki Béla (68) - Szabadka
72. Tokody Ilona (130) - Szeged
73. Tomié Gordana (194) - Belgrád
74. Tončić Nada (65) - Zágráb
75. Várady Zita (207) - Budapest
76. Varga Péter (53) - Szabadka
77. Vérségi József (74) - Szabadka
78. Vitkay Ágota (198) - Újvidék
79. Vitkay (Kovács) Vera (118) - Újvidék
80. Vojnié Purčar Lenislava (122) - Szabadka
81. Vujié Darinka (6) - Belgrád
82. Vujkovié Giza (52) - Szabadka
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V. A SZABADKAI KAMARAZENEKAR

Noha könyvünk címe alapján a Szabadkán működő, vagy valaha is működött,
összes zenekarral foglalkoznunk kellene, a fúvószenekarokat, az ilyen-olyan népi
zenekarokat meg amatőr együtteseket mégis mellőzni fogjuk. Nem mintha nem
lennének méltók rá, hogy az ő érdemeiket is feljegyezzük, hanem azon egyszerű
oknál fogva, mert kutatásaink gerincét az a vonal képezi, amely az arnoldi
elképzelésből indul ki és egy majdani hivatásos szimfonikus zenekar felé vezet.
Amiből egyúttal az is kiviláglik, hogy olyan zenekarok életét kísérjük figyelem
mel, amelyek elsősorban a komolyzene ápolását tűzték ki célul. Márpedig akkor
semmiképp sem feledkezhetünk meg a Szabadkai Kamarazenekarról, amely
idestova negyed évszázados múltra tekinthet vissza. Csak arra kérem a kedves
Olvasót, bocsássa meg nekem amiért a témáról első személyben fogok beszélni:
úgy gondoltam botorság lenne megjátszani az objektív kívülállót - ez már a fil
harmónia történetének megírása közben sem ment könnyen - , amikor kon
certmesterként kezdettől fogva nagyon is a sűrűjében voltam az eseményeknek.
Következzék tehát egy zenekar története - belülről nézve!
A hetvenes években több egyetemet végzett tanár került a szabadkai
zeneiskolába, köztük néhány vonóshangszeres is, akik a tanítás m ellett
előadóművészként is inegállták a helyüket, s akiket nem elégített ki az akkor
éppen nem tudni hányadik krízisében vergődő filharmonikus zenekarban való
muzsikálás. A Szabadkai Vonósnégyes - Pékár Tibor, Pékár Lilla, Balázs Piri
István és Molnár Mirko összeállításban - már bebizonyította létjogosultságát, s
már csak egyetlen lépés hiányzott egy vonós kamarazenekar létrehozásához, ami
lényegében ugyancsak egy vonósnégyes, csak megerősített, azaz megsokszoro
zott szólamokkal. Ugyanakkor igény is mutatkozott egy ilyen összeállítású
kamaraegyüttesre, hiszen a Pro musica énekkar nemegyszer tűzött műsorára
olyan müvet, amelynek megszólaltatásához nélkülözhetetlen volt egy kiszenekar.
Korábban ilyenkor mindig Belgrádból kellett zenészeket hívni.
A Pro musica kamarakórus és a kizárólag szabadkai muzsikusokból álló
kamarazenekar első közös produkciójára 1979. május 30-án került sor a régi
városházán, amit akkor Kultúrotthonnak hívtak. A műsoron barokk szerzők
művei szerepeltek:
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A S za b a d k a i I onósnégyes: P ékár Tibor és P ékár L illa (hegedű), B alázs P iri István (brácsa),
és M irko M o ln á r (gordon ka) (1978. m á rc iu s 6.)

Buxtehude: Befiehl dem Engel dass er komin
Vivaldi: Magnificat
Bach: G-moll mise
Az utóbbi mü akkor hangzott el először Jugoszláviában. Égető Gabriella, a
karnagy, ezzel a koncerttel szerezte meg magiszteri fokozatát a Belgrádi
Zeneakadémián. Az énekes szólisták - Aleksandra Ivanović kivételével - csupa
(egykori) szabadkai diákok voltak: Arsikin Irina, Németh Rudolf és Molnár
Gábor.
A szabadkai siker után ugyanezt a műsort Belgrád, Eszék és Újvidék közön
sége is hallhatta.
A zenekar önálló bemutatkozására 1979 novemberében került sor, méghozzá
Kanizsán az amatőr színházban. A zsúfolásig megtelt teremben kilenc- és
tizedikes diákok ültek és nagy tapssal jutalmazták a szabadkai muzsikusokat,
akik egy-egy művet adtak elő Corellitől, Griegtől és Brittentől.
Az igazi tűzkeresztségen a zenekar két nappal később, november 21-én esett
át a szabadkai városháza tanácstermében megtartott hangversenyen. A műsor
ekkor a következő volt:
Corelli: G-moll ún. Karácsonyi concerto grosso
Haydn: C-dúr hegedűverseny
Britten: Symple Symphony
A Haydn-versenymű szólistája a belgrádi Fern Rašković volt. A nézőtér csak
félig telt meg hallgatóval, de ők azok helyett is tapsoltak, akik odahaza marad
tak. Három ráadást is kellett adnunk!
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.1 S za b a d k a i K a m a ra ze n e k a r a la p ító ta g ja i (1 9 7 9 n o vem b ere)

A zenekar 13 tagból állt - akkor azt hittük, szerencsét hoz ez a szám - , akik
közül ketten középiskolások voltak, a többiek a zeneiskola tanárai közül kerültek
ki: Pékár Lilla, Péics Bernadett, Péics Angéla, Kiss Zoltán, Drágics József,
Vasiljevié Stanko, Berke Tibor - hegedű, Balázs Piri István és Tikvicki Tivadar
- brácsa, Molnár Mirko és Koczó Katalin - gordonka, valamint Lakatos László
- nagybőgő, meg hát én.
A zenekar létrejöttének nem örült mindenki egyformán. A legtöbben a filhar
mónia vetélytársát, sőt, gyilkosát látták benne, szem elől tévesztve, hogy egy
egészen más profilú együttesről van szó, amely csak olyan müveket tűzhet
műsorra, amilyeneket egy szimfonikus zenekar sohasem játszhat. Az azonban
tény, hogy a kamarazenekar már legelső szereplése alkalmával olyan minőséget
tudott felmutatni, amire a Szabadkai Filharmónia akkortájt képtelen volt. Ilyen
értelemben tehát igenis konkurenciát jelentett, amiből nem más, mint a közönség
húzta a legtöbb hasznot. Az újonnan létrejött kiszenekar az első pillanattól
kezdve olyan szinten állt, hogy bárhol méltán képviselhette Szabadka színeit, ami
a nagyzenekarról aligha volt elmondható.
A másik támadás azért érte a kamarazenekart, mert karmester nélkül
merészelt boldogulni. Akik ezt kifogásolták, azok nyilván nem tudták, hogy a
világon működő hasonló együttesek túlnyomó többsége nem alkalmaz dirigenst,
mégpedig azon egyszerű oknál fogva, mert - mint már fentebb említettem - egy
vonószenekar lényegében nem más, mint egy vonósnégyes, amelyhez pedig
igazán nem kell egy ötödik személy, hogy előttük „hadonásszon” . Főként ha az
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illető nem specialistája a vonós hangszereknek, vagyis nem hegedűs. Erre a
szerepre a legalkalmasabb a koncertmester, aki a próbákon összecsiszolja az
egyes szólamokat, s akinek a koncerten már csak az a feladata, hogy mozdu
lataival, tekintetével emlékeztesse muzsikustársait a próbákon megbeszéltekre.
Ehhez természetesen minden egyes zenésznek tökéletesen uralnia kell hang
szerét, és minden ízében ismernie kell az előadásra szánt müvet. Egy kama
razenekarban mindenki szólista, de anélkül, hogy egy kicsit is fölébe kerülne a
többieknek. Egy ilyen ideális összjáték elérése csak hosszú és kitartó munkával
lehetséges. Mi is ezt tűztük ki célul, s a kezdeti sikerek igen biztatóak voltak.
A zenekar tagjai már az első összejövetelkor megegyeztek abban, hogy egy
évig ingyen fognak dolgozni, és csak akkor fognak anyagi igényeikkel előállni,
ha már teljesen bebizonyították létjogosultságukat. Ebből aztán az lett, hogy
valamennyi honoráriumot már az első fellépésért is kaptunk, ám ez az anyagi
támogatás a későbbi évek során sem nőtt jelentősebben.
Persze, olyan elképzelés is volt, mely szerint ki kell harcolni, hogy a kama
razenekart mint városi zenekart kezeljék. Abban az esetben sem érte volna
komolyabb kár a filharmóniát, mert a filharmonikus koncerteket továbbra is
rendszeresen meg lehetett volna tartani, éppen csak egy olyan együttessel, amely
nek a magvát a kamarazenekar képezte volna. Márpedig a kamarazenekarba be
került muzsikusok addig is rendes tagjai voltak egyben a filharmóniának is.
Akkor mi lett volna mégis a változás? Az, hogy kapott volna a város egy állandó
hivatásos zenekart, amit esetleg nem városi, hanem kamarazenekarnak hívtak
volna, de a közönség továbbra sem lett volna megfosztva a megszokott számú
nagyzenekari hangversenyektől. S mindez alig jelentett volna különösebb anya
gi megterheléstöbbletet, mert 40-50 ember helyett egész éven át csak tizenhárom
kamarazenészt kellett volna fizetni, a fennmaradó pénzösszeg pedig elég lett
volna néhány szimfonikus hangverseny megtartásához. A káposzta is megmaradt
volna, meg a kecske is jóllakott volna. De nem így történt. És most se káposzta,
se kecske. Vagy ahogy vesszük.
Hol is álltunk meg?
Igen, az első hangversenynél. A nagy olasz zeneszerző, Corelli nevét
szerettük volna felvenni, de amikor megtudtuk, hogy mások már megelőztek
bennünket, gyorsan elálltunk ettől a szándékunktól.
Alighogy felocsúdtunk az első sikeres koncertünk után, s máris egy teljesen
váratlan hír lepett meg bennünket: a Pro musicával közösen megtartott, imént
említett, barokk estéért nekünk ítélték oda az év legjobb zenei rendezvényért járó
frissen alapított kitüntetést, a későbbi Bodrogvári-díjat. Mindannyian tisztában
voltunk vele, hogy a díj nem elsősorban bennünket, hanem a kórust és annak kar
nagyát illeti meg, de azért örömmel vettünk részt Vivaldi Magnificat c.
szerzeményének újbóli előadásában december 26-án, a díjkiosztási ünnepségen.
A következő hangverseny egyik müsorszáma Bach H-moll szvitje volt, amely
nek előadásához meghívtuk Irena Grafenauert, a kiváló szlovén származású
fuvolaművészt. Az 1980. január 13-i koncert kezdete előtt reám hárult a feladat,
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hogy bejelentsem: a művésznő az utolsó pillanatban lemondta a közreműködést
s helyette a szabadkai zeneiskola végzős növendékét, Lévai Laurát fogják hal
lani. A bejelentést lelkes tapsvihar fogadta, hiszen a komolyzene kedvelői előtt
egyáltalán nem volt ismeretlen Lévai Laura neve, s talán a bátorító taps is hoz
zásegített, hogy Bach remekműve hű tolmácsolásban szólalhasson meg. Ezen az
esten egyébként már egyetlen ülőhely sem maradt üresen a nézőtéren.
Február 15-én a kikindai múzeum jéghideg termében léptünk fel, ahol a
közönség azért melegen fogadott bennünket. Öt nappal később Zentán szere
peltünk a Pro musica kórussal karöltve, majd február 22-én Páncsova következett
- volna - , ám nem láttuk értelmét, hogy eljátsszuk a meghirdetett műsort, mert
csak egyetlenegy hallgatónk lett volna. Tőle szépen bocsánatot kértünk és haza
utaztunk. Bácspalánkán ismét telt ház előtt játszhattunk február 27-én.
A szabadkai zeneiskola tanárainak hagyományos nőnapi hangversenyén
(1980. március 7-én) mi is felléptünk Grieg és Vivaldi egy-egy szerzeményével,
hiszen a zenekar tagjai - a két diák kivételével valamennyien - abban az
intézményben tanítottak.
A következő teljes estet betöltő hangversenyre április 9-én került sor a
városházán. Az est fénypontja Hándel B-dúr hárfaversenye volt, melyet a szabad
kai zeneiskola egykori növendéke, a Belgiumban élő Szabó Márta adott elő. A
fiatal művésznő Fauré Une chatelain en sa tour c. hárfára írt müvét is előadta, a
zenekar pedig egyebek között egy hazai szerzeményt is megszólaltatott, még
pedig Mihovil Logar C-dúr szimfoniettáját. A zsúfolt nézőtér lelkes tapsa, úgy
éreztük, szívből jön.
Azokban az években a hangversenyek zömét, legyen szó akár komoly, akár
könnyűzenéről, a városháza épületében működő Kultúrotthon szervezte, a város
fiataljainak szánt hangversenyek szervezője pedig leginkább a Zenekedvelő
Ifjúság (Muzička omladina) volt. A Szabadkai Kamarazenekar is számos hang
versenyt adott az utóbbi szervezet anyagi támogatásával. Ezeken a koncerteken
hosszabb összekötő szöveggel igyekeztünk a fiatalokhoz minél közelebb vinni a
nagy klasszikusok alkotásait.
A régi - a nagy - Jugoszlávia legismertebb turista paradicsoma kétségkívül
Dubrovnik volt. Hírnevének megfelelően igyekezett a város a kül- és belföldi tu
risták minden igényét kielégíteni. A természeti szépségek mellett nem csekély
vonzerővel bírt a minden évben megrendezésre kerülő rendezvénysorozat, a
Dubrovniki Nyári Játékok (D ubrovačke Ijetne igre), am elyre mindig a
legkiválóbb hazai és külföldi művészek kaptak meghívást. A 31. Nyári Játékok
programjára a szabadkai kamarakórus és -zenekar neve is fölkerült, ami nagy
elismerésnek számított. Az előző évi nagy sikerű barokk est számait kérték
tőlünk. A hangversenyre 1980. augusztus 13-án került sor a dominikánusok temp
lomában. Az Égető Gabriella vezette énekkar a műsor első részében a cappella
énekelt, majd a közös produkció következett:
Vivaldi: Magnificat és
Bach: G-moll mise.
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Irina Arsikin, Aleksandra Ivanović,
Josip Novosel és Németh Rudolf voltak
az énekes szólisták. A koncertet több
rT
H
DUBROVACKE U ETNE IGRE
LI
£
D U B R O V N IK F E S T IV A L
rádióállomás is közvetítette, s a mintegy
Uz soradnju s RTZ 1 Centrom za
kulturné djelatnostl Saveza
sodjallatíCke omladlne Zagreba
félezer hallgató tapsából úgy éreztük,
In collaboratlon wlth Zagreb Radlotelevlslon and the Centre fór
hogy
senkinek sem okoztunk csalódást.
Cultural ActMtles of the Soclalist
Youth League, Zagreb
Októberben Szabadkán, a Zenei
Srijeda
U Dominikanskoj crkvi
13. VIII 1980.
Wednesday
In the Dominican Church
Napok elnevezésű rendezvénysorozat
KOMORNI ZBOR / CHAMBER CHORUS
keretében, több hazai és külföldi előadó
PRO MUSICA
művész mellett, a kamarazenekar is fel
KOMORNI ORKESTAR / CHAMBER ORCHESTRA
Subotlca
lépett. A szólistánk a szabadkai Basch
Dirigent / Canductor: GABRIELLA EGETÖ
Solisti / Soloists: IRINA ARSIKIN, sopran
Mária volt, akivel Mozart Esz-dúr zon
ALEKSANDRA IVANOVIČ, mezzosopran
JOSIP NOVOSEL. tenor
RUDOLF NEMET, bas
goraversenyét (K. 449) adtuk elő,
DÁNIEL KIRN, orgulje
I. Lukačić:
EX ŐRE INFANTIUM
azonkívül Bach és Csajkovszkij egy-egy
PANIS ANGELICUS
J. Gallus-Petelin: ECCE QUOMODO MORITUR IUSTUS
müve szerepelt a műsoron. A zenekar
V. Jeli<í:
AUDIVI VOCEM
A. Vivaldi:
MAGNIFICAT
összeállításában
ekkorra némi változás
Magnificat (zbor)
Et exultavit
történt:
két
új
tag
jelentkezett - Horváth
(sopran, mezzosopran, tenor)
Quia respexit (sopran)
Ferenc
és
Mendrei
Kinga - , ezenkívül a
Quia fecit (sopran)
Bt misericordia (zbor)
Fecit potentiam (zbor)
diákok is kicserélődtek, úgyhogy most
Depusuit potentes (zbor)
Esurientes (sopran, mezzosopran)
már tizenöten ültünk a pultok mögött.
Sicut locus (zbor)
Glória (zbor)
Tizenötödik fellépésünk, 1981. már
J. S. Bach:
MISSA za soliste, zbor i orkestar
g-mol, BWV 235
cius
8-án, ismét közös volt a Pro musicá
Kyrie (zbor)
Glória (zbor)
val.
Pergolesi Stabat Mater c. szerze
Gratia agimus tibi (bas)
Domine fili unigenite (all)
ményében egy szabadkai származású
Qui tollis peccata mundi (tenor)
Cum sancto Spiritu (zbor)
(Ovőarié Emich Melinda) és egy buda
pesti énekesnő (Szönyi Ildikó) énekelte a
szólót, én pedig Vivaldi Tél c. müvét ját
A d iib ro vn ik i k o n cért m ű sorfü zete
szottam a zenekar kíséretével. A város
háza tanácstermét színültig megtöltő közönség óriási tapssal jutalmazott bennünket.
Az 1981. május 11-i koncertnek nem sok fliltanúja volt, mert a szervezők
elfelejtették kinyomatni a plakátokat, meg aztán Kiril Ribarski neve nem csen
gett ismerősként, és a hangszere, a trombon sem tartozik a népszerű hangszerek
közé. Akik mégis elmerészkedtek a hangversenyre, nem bátnák meg, mert a
szkopjei művész felejthetetlen zenei élményben részesítette őket.
A következő évad fellépései közül kiemelkedik zombori szereplésünk,
amelyre a XXI. Zombori Zenés Estek (Somborske muzičke večeri) keretén belül
került sor 1981. november 4-én. Lévai Laura volt a szólistánk, aki Vivaldi. II.
gardellino c. fuvolaversenyét játszotta, a zenekar pedig Purcell és Logar egy-egy
szerzeménye után a zomboriaknak is bemutatta Bach G-moll miséjét, ter
mészetesen a Pro musica kamarakórussal és az énekes szólistákkal együtt, akik
ezúttal valamennyien Magyarországról érkeztek: Szőnyi Ildikó (alt), Molnár
Gábor (tenor) és Szüle Tamás (basszus). Az előadókat olyan hatalmas tapsorkán
köszöntötte, amilyet - a Dunatáj tudósítója szerint - a zombori városháza
nagytermének öreg falai még nem hallottak.
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Mint már az eddigiek során is kiderült, műsorainkat igyekeztünk mindig úgy
összeállítani, hogy azokon ritkábban hallható művek és hangszerek is szerepel
jenek. (Könnyű dolgunk volt, mert a kamarazene-irodalom úgyszólván teljesen
ismeretlen volt Szabadka zenekedvelő közönsége előtt. Más lapra tartozik, hogy
mekkora gondot okozott a kívánt kottaanyag beszerzése.) Ilyen mifelénk élő
előadásban még soha azelőtt nem hallott mű Giuliani op. 30-as gitárversenye,
amely a december 7-i koncertunkon a zágrábi Hrvoje Grgić ujjai alatt szólalt
meg. Ennek a szerzeménynek az az érdekessége, hogy a zenekarban a vonósok
mellett üstdobot is előírt a komponista. Ez a koncert volt megalakulása óta a
kamarazenekar huszadik fellépése.
Az 1982. március 1-jén megtartott hangverseny szólistája a belgrádi Dusán
Trbojević volt, akivel együtt előadtuk Mozart A-dúr zongoraversenyét (K. 414). A
szólista három ráadásszámmal köszönte meg a szabadkai közönség meleg tapsát.

I sz a b a d k a i ré g i vá ro sh á za (akkor: K u ltú rotth on ) elő csa rn o k á b a n : P é k á r Tibor, Kinket
Rita, D u šan T rbojevié. dr. Varga István, P ék á r L illa és M irk o M o ln á r
(1982. m á rc iu s 1.)

A kevésbé jelentős fellépéseket átugorva eljutottunk 1982. április 4-éhez,
amikor ismét a Pro musicával léptünk pódiumra. Bach G-moll miséje mellett
ezúttal két Vivaldi-mű szerepelt műsoron, a Laudate pueri kezdetű kantáta és a
Credo. Irina Arsikin, Molnár Gábor és az újvidéki Branislav Jatić (basszus)
voltak a szólisták. Másnap este ugyanezt a műsort az újvidéki Szerb Népszínház
(Srpsko Narodno Pozorište) kistermének közönsége is hallhatta.
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Azon a tavaszon Belgrádban (1982. április 21., G alerija fresaka),
Kecskeméten (május 8, Piarista Gimnázium) és Kalocsán (május 9, Művelődési
Központ) is vendégszerepeltünk a Pro musica- kórussal közösen.
Mint már korábban említettem, elég rendszeresen tartottunk ún. „pedagógiai”
koncerteket a fiataloknak, de az idősekről sem feledkeztünk meg. A
Gerontológiai Központ lakóinak pl. 1982. október 3 1-én adtunk - nem is először
- hangversenyt. De ekkor hangzott el Szabadkán először Vivaldi három hegedűre
írott gyönyörű szép F-dúr versenymüve, amit a feleségemmel és Ivó Vlašićtyal
együtt szólaltattunk meg. Ez a mü a november 3-i koncertunkon is szerpelt,
amikor is az est fénypontjaként a belgrádi Drágán Lázié Bell in i Esz-dúr oboaversenyét mutatta be a szabadkai közönségnek.
Sokáig emlegettük a nagybecskereki (zrenjanini) vendégszereplésünket,
amely 1983. február 28-ára volt kitűzve. Mi legalábbis igy tudtuk. A vendéglátók
azonban nem is sejtették, hogy megyünk, mert a koncert újvidéki szervezői erről
elfelejtették őket értesíteni. Ennek ellenére az Ifjúsági Otthon szép új terme este
nyolc órára megtelt nézővel, ők azonban nem bennünket, hanem Olivera Đurđeviéet, a kitűnő belgrádi csembalómüvésznőt jöttek meghallgatni, akinek Belgrád
szervezte a fellépését és nem felejtette el értesíteni a nagybecskerekieket. A
művésznő készségesen fölajánlotta, hogy felezzünk, amit mi megköszöntünk
szépen - és hazautaztunk. Az újságoknak volt néhány napig miről írniuk.
Mint ahogy senki sem tagadhatja, hogy a Szabadkai Kamarazenekar
születésekor ott bábáskodott a Pro musica kamarakórus, ugyanúgy tagadhatatlan,
hogy nem egy vendégszereplésünket ennek az országszerte ismert vokális
együttesnek köszönhetjük. Nélkülük bajosan jutottunk volna el pl. Rumára
(1983. június 11-én), a vajdasági amatőr egyesületek huszadik fesztiváljára. De
azért az is előfordult, hogy hasonló jellegű rendezvényre (XVII Jugoslovenski
susret amatera Abrasevié - Valjevo) csak bennünket hívtak meg. Ez pedig 1983.
november 9-én történt, amikor is Asié Milán Táncszvitjével és Weiner Leó I.
Divertimentójával hatalmas sikert arattunk, pedig akkor csak tizenketten ültünk
a zenekarban. Díjat is nyertünk, egy festményt, amit azóta sem kaptunk meg.
Na, de ne ugra-bugráljunk az időben!
Az 1982/83-as szezon utolsó kam araestjére június 13-án került sor
Szabadkán. A szólista a szabadkai Oláh György volt, aki megintcsak egy ritkáb
ban hallható müvet, Vivaldi a-moll fagottversenyét játszotta.
Az 1983-as év számunkra legemlékezetesebb eseményére decemberben
került sor, amikor Vácon szerepeltünk. Szólistaként Oláh Györgyöt vittük
magunkkal, a műsort pedig a következőképp állítottuk össze:
Asié: Táncszvit (Plesna svita u starom stilu)
Vivaldi: A-moll fagottverseny, F VIII, No 7.
Respighi: Régi táncok és dalok, III. szvit
Mozart: F-dúr divertimento, K. 138.
Reger: Lírai Andante
Logar: C-dúr szimfonietta
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A rendkívül meleg fogadtatás egy életre feledhetetlenné tette a
Magyarországon töltött alig több mint 24 órát. Másnap, december 17-én, a kon
certet megismételtük az ottani zeneiskola diákjai számára, (sőt, ugyanezt a prog
ramot már 15-én is eljátszottuk, mintegy főpróbaként, a kanizsai színházban
összegyűlt közönségnek.)

A vá ci ze n e isk o la ép ü lete előtt: D rá g ic s A dóm , P ék á r Lilla, L a k a to s L ászló, Berke
Tibor, J o v a n č ić M iroslav, P e ic s B ern adett, V lašić ívó, K o c zó K atalin , M irko M olnár,
M en d rei K inga, (hátul) B a lá zs P ir i István, K iss Z o ltá n és P é k á r T ibor

Az Erdélyi Sándor vezette Musica Humana Kamarazenekar még ugyanabban
az évben, december 28-án, viszonozta a látogatást. Azóta nem láttuk egymást.
Nem, mert a Szabadkai Kamarazenekarnak akkor már meg voltak számlálva
a napjai. A következő év, azaz 1984 májusának 7. napján még tartottunk egy
egész estet betöltő hangversenyt, de ezzel véget is ért a zenekar életének első sza
kasza. Ezen a májusi koncerten kizárólag Vivaldi-műveket játszottunk: egy
C-dúrban írott szimfóniát és a Négy évszak címen ismert hegedűverseny-ciklust.
Az utóbbit ketten adtuk elő, a feleségem, Lilla (Tavasz, Ősz), meg én (Nyár, Tél)
természtesen a zenekar kíséretével. A népszerű müvek megszólaltatásával nagy
sikert arattunk, s a forró tapsot két ráadásszámmal köszöntük meg.
Negyvennégy fellépés, több tucatnyi zenemű bemutatása - ez a lepergett öt
év mérlege. Nem sok, de nem is kevés, ha szem előtt tartjuk, hogy a muzsikusok
mindezt rendes állásuk és családi elfoglaltságaik mellett végezték - igen szerény
honoráriumért. A közönség lelkesedése, a számunkra is új müvekkel való megis
merkedés öröme nem tarthatott örökké. A kamarazenélés óriási önfegyelmet,
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végtelen kitartást igénylő munka, a legkisebb hiba, a legapróbb csizolatlanság is
azonnal meghallatszik. A társadalmi - értsd: anyagi - elismerés hiánya elked
vetlenítette az embereket s mind nehezebb volt összehozni egy-egy próbát.
Márpedig kellő felkészliltseg nélkül semmiképp sem állhattunk közönség elé.
Azt sajnáltuk a legjobban, hogy minden igyekezetünk ellenére sem sikerült
bebizonyítanunk, hogy megérett a helyzet egy hivatásos zenekar látrehozására,
és, hogy mi vagyunk az a zenekar. Amit ezentúl Szabadkai Kamarazenekarnak
hívtak, az nem egy állandó testület volt, hanem csak egy alkalmanként összeállított
vonósegyüttes. Én is megszabadultam a betanítás és a koncerteken való összetartás
súlyos terhétől, ugyanis megszűntünk karmester nélküli zenekar lenni.
Egy teljes évnek kellett eltelnie, mire újra összeszedtük valamelyest
magunkat. Illetve, mire Murényi Mátyásnak, a filharmónia karmesterének sike
rült összegyűjtenie bennünket, hogy elkészítsünk egy koncertet, amelynek
szólistája egy tehetséges szabadkai lány, Szőllősy Vágó Janka volt, aki Vivaldi emoll fagottversenyét játszotta. A hangversenyre a városháza udvarában került sor
1985. június 24-én. Sok tapsot kaptunk a közönségtől, a Magyar Szó kritikusától
pedig sok pofont. A vájt fülű ítésznek egyetlen megszólaltatott hang sem nyerte
el a tetszését.
Ennek ellenére mi még azon a nyáron, augusztus 30-án, ismét közönség elé
merészkedtünk. Szólistának a 24 éves Matej a Marinkoviéoi választottuk, aki
Mozart A-dúr hegedűversenyét adta elő. Ő is, a zenekar is, ezúttal elismerő kri
tikát kapott, igaz, nem az előző koncertünk bírálójától.
A zenei világ 1985-ben Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel és
Domenico Scarlatti születésének 300., Heinrich Schütz születésének pedig 400.
évfordulóját ünnepelte. Szabadkán egy gazdag programú hangversennyel
fejeztük ki hódolatunkat a halhatatlan mestereknek, amelynek több szólistája is
volt: Boris Vajda (basszus), a szabadkai születésű Vojnié Purčar Silvija (mezzo
szoprán), és kilencéves kisfia: \la k s Emanuel Cenčić (szoprán), valamennyien
Zágrábból, Kinka Rita (zongora) Szabadkáról, a Pro musica énekkar és a
Szabadkai Kamarazenekar. M aksimilijan Cenčić, a karmester, ugyancsak
Zágrábból érkezett. A viharos tapsokat kiváltó hangverseny dátuma: 1985.
december 15.
A zenekar következő koncertjének vendégkarmestere az akkor Szarajevóban
élő Berislav Skenderovié volt, a szólista pedig az ugyancsak szarajevói Damir
Huljev, aki ugyanazt a fagottversenyt játszotta Vivalditól, mint Oláh György
három évvel korábban. Az 1986. november 26-án megtartott hangverseny
műsorán ezenkívül még egy-egy mű szerepelt Corellitől, Zipolitól és
Csajkoszkijtól. A sokszorosított műsorlap azt is elárulja, kik ültek a zenekarban:
Pékár Tibor, Ajzelt József, lvo Vlašić, Kiss Zoltán, Pékár Lilla, Zsiga József,
Jovančić Miroslav, Nagy Teleki Zita (hegedű), Boros József és Balázs Piri István
(brácsa), Mirko Molnár és Koczó Katalin (gordonka), valamint Lakatos László
(nagybőgő).
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A B a ch -évfo rd u ló a lk a lm á b ó l re n d e zett k o n cert

A következő fellépési lehetőséget 1987. június 10-én a szabadkai
Zenekedvelő Ifjúság (Ifjú Zenebarátok) szervezete biztosította. Az újvidéki
Isidor Bajié zeneiskola vegyes karát kísértük, amely Vivaldi Glóriáját adta elő
Ljiljana Đakić vezényletével. A zenekar ezenkívül eljátszott egy concerto grossót
Corellitől és egy kürtversenyt (K. 447) Mozarttól, amelynek szólistája egy
ígéretes szabadkai tehetség, Harkai Bánk volt.
Ugyancsak fiatal szabadkai művészeket - Kinka Ritái és a tizenhárom éves
Gabrić Emilt - kísértünk az október 25-i koncertunkon. Az előbbi Bach d-moll
zongoraversenyét, az utóbbi pedig Vivaldi a-moll hegedűversenyét (op. 2, No 6)
adta elő. Huszár Elvira vezényelt. Ugyanezt a műsort másnap este Zomborban
megismételtük. Gabrić Emilt 1988. március 12-én feketicsi fellépésünkhöz is
magunkkal vittük, ahol a fiatal hallgatóságot Bach, Hándel, Vivaldi, Mozart,
Grieg, Johann Strauss és Farkas Ferenc legfülbemászóbb dallamaival szórakoz
tattuk - ezúttal karmester nélkül.
Még ugyanazon év nyarán sor került egy „ingujjas” koncertre is, amelyen
újabb három müvészpalántának nyújtottunk zenekari kísérettel való fellépési
lehetőséget. Két szabadkai csellista, Nagy Teleki Mónika és Zeke Anikó, Vivaldi
egyik kettősversenyét játszotta, az újvidéki Saša Dragovié pedig Leopold Mozart
Trombitaversenyét adta elő. A karmesteri pálca Huszár Elvira kezében volt. A
tisztán zenekari számok természtesen ezúttal sem hiányoztak a műsorról. A kon
cert pedig azért kapta az „ingújjas” elnevezést, mert azon a napon, 1988. június
30-án, olyan meleg volt, hogy semmi kedvünk sem volt zakóba bújni.
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\ 'é g y k iv á ló zo n g o rista : B aseli M ária. K in ka Rita, M issu ra v E rzséb et és Jasn iin ka
S ta n ču l

„Nagytestvérünk”, a Pro musica énekkar 1988. december 17-én ünnepelte
megalakulásának huszadik évfordulóját. A Szent Teréz-templom hideg falai
között felforrósodott hangulatban zajlott le az Égető Gabriella vezette műsor,
amelynek zárószáma Bach M agnificat c. szerzeménye volt, s am elynek
megszólaltatásába mi is besegítettünk. Szólót énekelt három (volt) szabadkai
diák: Kövecseg Hajnalka, Nevena Vujkov és Molnár Gábor.
Ezt a műsort, némi változtatással, 1989. február 6-án, Újvidéken az M
Stúdióban megismételtük.
Legközelebb csak 1990. június 1-jén álltunk közönség elé. Zomborba kap
tunk meghívást, hogy kisegítsük kitűnő ifjúsági kórusukat (Iuventus Cantat),
hogy előadhassák Vivaldi G lória c. szerzem ényét. U gyanakkor Višnja
KosanovicXydA együtt eljátszottuk Vivaldi leggyakrabban előadott fuvola
versenyét, az II gardellinót.
Öt nappal később pedig már ismét a Pro musicával közösen léptünk fel a
szabadkai székesegyházban. A műsoron két mű szerepelt: Bachtól a Magnificat
és Charpentiertől a Te Deum. Az utóbbi müvet Szabadka közönsége minden
bizonnyal akkor hallotta először. Égető Gabriella vezényelt, a négy szólista pedig
Kövecseg Hajnalka, Nevena Vujkov, Kollár Károly és Klein Miklós volt.
Az elkövetkező évek gyászos eseményei a zenei életet úgyszólván teljesen
megbénították nemcsak Szabadkán, hanem az egész országban. Csak a Pro
musicának köszönhető, hogy 1995-ben néhány alkalommal a Szabadkai
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Születésnapi hangverseny a húszéves Pro musica kórussal. A szólisták: Nevena Vujkov,
Kövecseg Hajnalka. Molnár Gábor és Vágner Lajos, a karnagy: Égető Gabriella
(Teréz-templom, 1988. december 17.)
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H a rm in céve s a P ro m u sica énekkar. A S zen t Teréz sz é k e s e g y h á zb a n m e g ta rto tt k o n cert
sz ó listá i: H ero d ek Éva, N eve na R acié, S a ša Š tú lié é s Tóth R óbert, a k a rn a g y: É g e tő
G a b r ie lla (1998. sz e p te m b e r 28.)

Kamarazenekar neve is feltűnhetett a plakátokon. Június elsején együtt mutattuk
be Bach A-dúr miséjét, amit augusztus 29-én Kragujevácon is előadtunk, majd
ugyancsak együtt képviseltük Szabadka színeit a magyarországi Kiskunmajsán
szeptember 8-án.
***
ínséges időket éltünk, de egy percig sem hagytunk fel a reménnyel, hogy egy
szép napon még feltámasztjuk tetszhalálából a kamarazenekart.
Egy nap azzal állt elő Balázs Piri István, a zeneiskola akkori igazgatója, hogy
m egtalálta a megoldást a zenekar állandó m űködtetésére! A zeneiskola
épületében lévő üzlethelyiségek bérleti díjából egész éven át pénzelni lehetne a
zenészeket.
Ezerkilencszázkilencvenhetet írtunk ekkor.
Most már csak az volt a kérdés, hogy kire bízzuk a zenekar irányítását. A
választás a nem sokkal korábban Szabadkára került Berislav Skenderovićra. esett,
aki ugyan soha nem játszott vonóshangszeren, de igen igényes karmester hírében
állott - s örömmel tett eleget felkérésünknek.
Augusztus második felében kezdtük el a munkát s Szabadka napján, azaz
1997. szeptember 1-jén bemutattuk a kimerítő próbák eredményét, Mozart D-dúr
divertimentióját. A zenekarban tizenhatan ültünk: Mihal Budinski, Ivó Vlašić,
Kiss Zoltán és Pékár Lilla - első hegedű, Szabó Zoltán, Megyeri Mária, Péics
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B e risla v S k en d ero v ić (feh érben ) a z új vo n ó s k a m a ra zen ek a r ta g ja iv a l
( \ rá ro s h á za , 1997. sz e p te m b e r 1.)

Bernadett, Kiss Gábor és Pékár Zsuzsanna - második hegedű, Izsák Károly, Mák
András és Pékár Anikó - brácsa, Szebenyi Zsuzsanna és Molnár Viktor - gor
donka, Lakatos László - nagybőgő, és én mint koncertmester.
Mozart népszerű divertimentióját még két alkalommal adtuk elő, különböző
helyszíneken, amikor is elérkezettnek láttuk az időt, hogy - megalakuljunk. Ez
pedig történt 1997. szeptember 26-án az Elza nevű étteremben, a barátok temp
loma mellett.
A Szabadkai Zeneiskola Vonós Kamarazenekara (szerbül: Kamerni gudački
orkestar Muzičke škole - Subotica) lett a nevünk, ami teljesen indokolt, mert a
zeneiskola kötelezte magát, hogy az anyagiak mellett biztosítja a próbatermet, a
koncerttermet, a kottaanyagot, a húrokat, fedezi a szállítási költségeket stb. A
zenekar munkájáért a zeneiskola igazgatója és annak helyettese felel, a karmester
pedig, aki egyben művészeti vezető is, a minőségért felelős. A zenekar műsorát,
fellépéseit a művészeti vezető határozza meg, ő választja ki a szólistákat, s ő
dönti el, hogy ki és hol fog ülni a zenekarban. A próbák két óra hosszat tartanak
- 15-20 perces szünettel - heti két alkalommal. Fellépés előtt a próbák száma
növelhető, a következő hónapban előirányzott próbák rovására.
Az iskolaszék által jóváhagyott szabályzat értelmében a zenekari tagokkal
évente kell szerződést kötni, amely mindig augusztus 31-én jár le.
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A zenekar tagjainak száma 18, úgymint: 1. hegedű 6, II. hegedű 4, brácsa 3,
gordonka 3 és nagybőgő 2 tag. A szabályzat külön kiemeli, hogy a zenekar
sohasem veheti át a Szabadkai Filharmónia szerepét, és nem is léphet a helyébe!
A koncertmesteri székbe Irina Jasvili, az újvidéki művészeti akadémia tanára
került, aki az újraélesztett zenekar november 24-i koncertjén leányával, Manana
DiígladzévdA együtt eljátszotta Vivaldi a-moll kettősversenyét. A műsor többi
száma Mozart A-dúr szimfóniája (K. 201), Barber Adagiója és Csajkovszkij
Vonósszerenádja volt.
A következő hangverseny sztárja Kálmán Imre, a zentai születésű kiváló gor
donkaművész volt, aki ugyancsak Vivaldi egyik versenymüvét adta elő 1998.
március 30-án.

.1 szó listá k : Irina J a sv ili és M an an a D u g la d ze (1997. n o v e m b e r 2 4 .)

A július 5-i koncert műsorán kizárólag a két nagy barokk zeneszerző, Bach és
Vivaldi müvei szerepeltek. A számos szólista közül a legfőbb szerep Lévai Aksin
Laurának jutott.
Ugyancsak ő volt az egyik szólistája az 1999. március 15-én megtartott hang
versenynek, amikor is Mercadante Fuvolaversenyét szólaltatta meg, Jasminka
StančuL a zeneiskola másik valamikori büszkesége pedig Mozart C-dúr zongo
raversenyét (K. 415) játszotta el. Ezen az esten volt egy vajdasági szerző, Verebes
Ernő Ludus in seria c. müvének ősbemutatója.
A zenekar az alapszabályzatban oly bonyolultan hosszúra megfogalmazott
nevét sohasem viselte. Már az első plakátokon úgy szerepelt, hogy A Szabadkai
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Zeneiskola Kamarazenekara (Kamerni orkestar Muzičke škole Subotica), ami a
tájékozatlan polgárokban könnyen támaszthatta azt a gondolatot, hogy egy
diákzenekarról lehet szó. Az 1999/2000. évad műsorfüzeteiben azonban már
hiába keressük a „zeneiskola” szót, az együttes ugyanis időközben gazdát cserélt
s új nevet vett fel: A Szabadkai Filharmónia Kamarazenekara. A változás titok
ban történt, velünk zenészekkel sem közölték. Sokunknak talán fel sem tűnt,
hogy valaki átkeresztelt bennünket.
A következő szezon első hangversenyén - 1999. november 22-én - ismét két
szólistát kísértünk. Baráth László, a zeneiskola tanára, Weber Esz-dúr klarinét
versenyét adta elő, a japán Negumi Teshima pedig Mozart D-dúr hegedű
versenyét (K. 218) tolmácsolta.
Kerekes Tibori nagy tapssal köszöntötte szülővárosában a közönség.
Ljubljanából jött haza, hogy a Szabadkai Kamarazenekar kísérete mellett
eljátssza Neruda trombitaversenyét, valamint Lordan Skenderovié társaságában
Manfredini kettősversenyét. A 2000. március 27-én megtartott koncertjéhez
hasonló műsorral vendégszerepeltünk Kotorban, az Adriai-tenger partján,
ugyanazon év novemberében.
Jovan Kolundiija már évtizedek óta kedvelt előadóművésze a hazai közön
ségnek. Az ő tolmácsolásában hallhatták 2001. április 2-án a komolyzene szabad
kai kedvelői Vivaldi Négy évszak c. hegedűverseny-ciklusát. A népszerű mű és a
népszerű művész találkozása garantálta a biztos sikert.
Ezután egy teljes évnek kellett elmúlnia mire újra pódiumra állhatott a
kiszenekar. A 2002. március 18-i koncertünk műsorán kizárólag ma élő vajdasá
gi magyar komponisták
Megyeri Lajos, Hartig Tibor, Molcer Mátyás. Füstös

K o to rb a n (M o n tegro). a S zen t T ripu n -tem plom e lő tt (2000. n o v e m b e r 29.)
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Dénes, Verebes Ernő, Király Ernő és a
Budapesten élő, de N agybecskereken
született Petrovics Emil - vonószenekarra
írott művei szerepeltek. A koncertet a
Jugoszlávaiai Magyar Művelődési Társaság
szervezte, míg a többi fellépésünk
szervezője, a zeneiskolától való elszakadá
sunk óta, a Berislav Skenderović igazgatása
alatt álló Zenei Központ volt.
***
Évente egy-két koncert a kam a
razenekarral, két-három a szim fonikus
zenekarral - nem valami sok. De ha egy
szer nem telik többre! Sokkal többre talán
nem is lenne igény. A hangversenyeink
szépen látogatottak, és vannak annyira
nívósak, hogy felkeltsék az egyes tévéál
K ir á ly E rn ő
lomások érdeklődését is. Kevés számú
próbával jó minőséget úgy érünk el, hogy karmesterünk mindig kitűnő muzsiku
sokat hozat Újvidékről és Belgrádból. A közönségnek meg nem muszáj
okvetlenül tudnia, hogy a zenekarban szabadkaiból van a legkevesebb. A hallgató
a pénzéért a maximumot kapja, s ezzel az ügy be is van fejezve.
Vagy mégsem?
A helyzet ugyanis a következő:
Szabadkának semmilyen néven nevezhető zenekara nincs! Azokat az együtte
seket, amelyek Szabadkai Filharmónia vagy Szabadkai Kamarazenekar néven
komolyzenei hangversenyeket adnak olykor-olykor, mindig csak arra az egy
alkalomra verbuválják össze a kicsiny hazánkban fellelhető éppen szabad
zenészekből. A zenekar anyagi ügyeibe a karmester senkit sem enged betekinteni.
Isten tudja, hogyan számol el azokkal, akik a pénzt adják neki. Mindenesetre
„zsoldos zenészekkel” - ha megvan a rávaló - bármikor össze lehet hozni egy
zenekart, csakhogy attól még Szabadkán nem lesz több zenész. A zeneiskola
hiába neveli ki őket. Ha be is fejezik növendékeink az egyetemi tanulmányaikat,
nem fognak hazajönni amiatt az évi néhány hangverseny miatt. Olyan testületet
kell létrehozni, amely állandó megélhetést biztosít a zenészeknek!
Nem igaz, hogy ekkora város, mint Szabadka, nem tudna eltartani egy 20-25
fős zenekart!
Ha lenne színházunk, s annak egy rendes zenekara, akkor ezt a problémát könynyebben meg lehetne oldani. De hát nincs. (De még lehet!)
Az egyetlen megvalósíthatónak tűnő elképzelés a következő: meg kell
duplázni a zeneiskolában a vonós tanszakon tanító tanárok számát s meg kell
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felezni a munkaidejüket s elosztani az iskola és a zenekar között. (Nem új ötlet.)
Ez a megoldás sem kivitelezhető máról holnapra, de az első lépés megtétele
nélkül nem juthatunk előbbre. Skenderovié karmester elsősorban azért lett alkal
mazva 1997-ben, hogy talpra állítsa Szabadka zenei életét - azon belül is
legfőképp a városi zenekart.
Hol van hát az a zenekar?
A kétszáz éves múlt kötelez - vagy nem?!
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A SZABADKAI KAMARAZENEKAR ÁLTAL ELŐADOTT MŰVEK
(1979-2002)

Asié, Milán (1917-1986)
Táncszvit régi stílusban - 1983. X. 31.
- 1983. XI. 3., Valjevo
- 1983. XII. 15., Kanizsa
- 1983. XII. 16/17., Vác
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
G-moll mise - 1979. V. 30.
- 1979. VI. 7., Belgrád
- 1979. IX. 26., Eszék
- 1979. IX. 19., Újvidék
- 1979. XII. 26.
- 1980. VIII. 13., Dubrovnik
- 1981. XI. 4., Zombor
- 1982. IV. 4.
- 1982. IV. 5., Újvidék
- 1982. V. 8., Kecskemét
- 1982. V. 9., Kalocsa
- 1985. XII. 15.
H-moll szvit - 1980. I. 13. (Lévai Laura)
- 1980. II. 15., Kikinda (Lévai Laura)
III. Brandenburgi verseny - 1980. X. 15.
-1 9 9 8 . VII. 5.
A i r - 1981. XII. 7.
- 1982. III. 5/6.
- 1982. XII. 14/18/21.
- 1988. III. 12., Feketics
D-moll zongoraverseny - 1987. X. 25. (Kinka Rita)
- 1987. X. 26., Zombor (Kinka Rita)
Magnificat - 1988. XII. 17.
- 1989. II. 6, Újvidék
- 1990. VI. 6.
A-dúr mise - 1995. VI. 1.
- 1995. VIII. 29., Kragujevac
- 1995. IX. 8., Kiskunmajsa
II. Brandenburgi verseny - 1998. VII. 5.
IV. Brandenburgi verseny - 1998. VII.'5.
Bar bér, Sámuel (1910-1981)
Adagio - 1997. XI. 24.
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Bellim. Vincenzo (1801-1835)
Esz-dúr oboaverseny - 1982. XI. 3. (Drágán Lazić)
Britten, Benjámin (1913-1976)
Simple Symphony - 1979. XI. 19., Kanizsa
- 1979. XI. 21/24.
- 1980. II. 15., Kikinda
Buxtehude, Dietrich (1634-1704)
Befehl dem Engel dass er komin - 1979. V. 30.
- 1979. VI. 7., Belgrád
- 1979. IX. 19., Újvidék
- 1979. IX. 26., Eszék
- 1979. X. 19.
- 1980. 11.20., Zenta
- 1980. II. 27., Palánka
Charpentier, Marc-Antoine (1634-1704)
Te D e u m - 1990. VI. 6.
Corelli, Arcangelo (1653-1713)
Concerto grosso op. 6/8 - 1979. XI. 19., Kanizsa
- 1979. XI. 21/24.
- 1990. XII. 24.
-2 0 0 2 . XII. 24/25.
Concerto grosso op. 6/9 - 1981. V. 11.
-1982. XII. 14/18/21.
Concerto grosso op. 6/12 - 1983. VI. 13.
Concerto grosso op. 6/3 - 1987. VI. 10.
Sarabande, Gigue. Badinerie -1986. XI. 26.
Csajkovszkij, Pjotr Ilyics (1840-1893)
Vonósszerenád - 1980. X. 15.
- 1980. XI. 1.
- 1986. XI. 26.
- 1997. XI. 24.
Dvorák, Antonin (1841-1904)
E-dúr szerenád - 1982. III. 1.
- 1999. XI. 22.
Elgar, Edward (1857-1934)
Szerenád - 1985. VI. 24.
- 1985. VIII. 30.
Erié, Zorán
Cartoon - 1998. III. 30.
Farkas Ferenc (1905-2000.)
Hat tánc - 1985. VI. 24.
- 1985. VIII. 30.
- 1988. III. 12., Feketics
Piccola musica di concerto - 1985. VI. 24.
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Füstös Dénes (1946- )
Kamarakoncert - 2002. III. 18.
Geminiani, Francesco (1687-1762)
Concerto grosso op. 3/1 - 1983. X. 31.
Concerto grosso op. 3/4 - 2001. IV. 2.
Giuliani, Mauro (1781-1828)
Gitárverseny, op. 30-1981. XII. 7. (Hrvoje Grgić)
Glazunov, Alekszandar Konsztantinovics (1865-1936)
Téma változatokkal - 1983. VI. 13.
Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907)
Az utolsó tavasz - 1979. XI. 19, Kanizsa
- 1979. XI. 24.
- 1980. III. 7.
- 1981. X. 31.
- 1982. III. 6.
- 1983. XII. 17, Vác
- 1983. XII. 24.
Herzwunden - 1980. III. 7.
Ase halála - 1980. IV. 9.
- 1980. XI. 1.
Anitra tánca - 1980. IV. 9.
Holberg-szvit - 1982. X. 31.
- 1982. XI. 3.
- 1983. II. 7.
- 1988. III. 12, Feketics
- 1999. III. 15.
Hándel, Georg Friedrieh (1685-1759)
Concerto grosso, op. 6/5 - 1980. IV. 9.
- 1980. XI. 1.
B-dúr hárfaverseny - 1980. IV. 9. (Szabó Márta)
Trombonverseny - 1981. V. 11. (Kiril Ribarski)
Concerto grosso, op. 6/2 - 1982. III. 1.
- 1982. IV. 21, Belgrád
Concerto grosso, op. 6/1 - 1982. X. 31.
- 1982. XI. 3.
- 1982. XII. 14/18/21.
- 1983. II. 7.
Concerto grosso, op. 6/6 - 1985. VI. 15/24.
- 1985. VIII. 30.
Concerto grosso, op. 6/4 - 1988. VI. 30.
Hartig Tibor (1934)
Pajkos jelenetek vonósokra - 2002. III. 18.
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Haydn Joseph (1732-1809)
C-dúr hegedűverseny - 1979. XI. 21. (Fern Rašković)
Ivančić, Amando
I. szimfónia - 1981. V. 11.
Janćiček, Leoš (1854-1928)
Vonós-szvit - 2000. 111. 27.
- 2000. XI. 30., Kotor
Karaklai iá. Dór de (1912 - ?)
Pašona kolo - 1983. XII. 17., Vác
- 1983. XII. 24.
Király Ernő (1919- )
Zingarella, rapszódia vonósokra - 2002. III. 18.
Locaíelli, Pietro Anlonio (1695-1764)
Concerto grosso, op. 1/1 - 1987. X. 25.
- 1987. X. 26., Zombor
Logar, Mihovil (1902-1998)
C-dúr szimfonietta - 1980. IV. 9.
- 1981. X. 31.
- 1981. XI. 4., Zombor
- 1983. II. 7.
- 1983. XII. 15., Kanizsa
- 1983. XII. 16., Vác
Manfredini, Francesco (1680-1748)
Versenymű 2 piccolo trombitára - 2000. III. 27. (Kerekes Tibor és
Skenderović Lordan)
- 2000. XI. 30., Kotor (Kerekes Tibor
és Skenderović Lordan)
Megyeri Lajos (1935- )
Adagio vonósokra - 2002. III. 18.
Mercadaníe, Giuseppe Saverio Raffaele (1795-1870)
Fuvolaverseny - 1999. III. 15. (Lévai-Aksin Laura)
Mozart, Leopold (1719-1787)
Trombitaverseny - 1988. VI. 30. (Saša Dragović)
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Kis éji zene - 1979. XI. 24.
- 1 9 8 0 .1 .1 3 .
- 1980. XI. 1.
- 1998. III. 30.
Esz-dúr zongoraverseny, K. 449 - 1980. X. 15. (Basch Mária)
F-dúr divertimento, K. 138 - 1981. XII. 7.
- 1982. III. 6.
- 1983. VI. 13.
- 1983. XII. 15., Kanizsa
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F-dúr divertimento. K. 138 - 1983. XII. 16/17, Vác
- 1983. XII. 24.
- 1988. III. 12., Feketics
A-dúr zongorav.. K. 414-1982. III. 1. (Dusán Trbojević)
Serenata notturna - 1983. VI. 13.
A-dúr hegedűverseny. K. 219-1985. VIII. 30. (Mateja Marinkovié)
Zenés tréfa, K. 522-1988. VI. 30.
D-dúr divertimento, K. 136 - 1997. IX. 1/14/16.
- 1998. III. 30.
A-dúr szimfónia, K. 201 - 1997. XI. 24.
C-dúr zongoraverseny. K. 415 - 1999. III. 15. (Jasminka Stančul)
D-dúr hegedűverseny. K. 218 - 1999. XI. 22. (Negumi Teshima)
Nerucla. Jiri ( T 08- r 80)
Trombitaverseny - 2000. III. 27. (Kerekes Tibor)
Pergői esi, Giovctnni Buti ista (1710-1736)
C Stabat Mater - 1981. III. 8.
Petrovics Emil (1930 - )
Sirató és Tűnődő - 2002. III. 18.
Purcell, Henry (1659-1695)
The Fairy Queen, I. szvit - 1981. V. 11.
- 1 9 8 1 . X .31.
- 1981. XI. 4., Zombor
- 1982. III. 6.
- 1982. XII. 14/18/21.
- 1983. II. 7.
The Fairy Quenn. II. szvit - 1988. VI. 30.
Reget: Max (1873-1916)
Lírai Andante - 1983. X. 13.
1983. XII. 16, Vác
Respighi, Ott őri no (1879-1936)
Antik táncok és dalok, III. szvit - 1983. X. 13.
- 1983. XII. 16., Vác
Rossini, Gioacchino ( 1792-1868)
Bevezetés és téma változatokkal - 1983. X. 31. (Nikola Srdié)
Schiitz, Heinrich (1585-16 72)
III. Bibliai jelenet - 1985. XII. 15.
Sibelius, Jean (1865-1957)
C-dúr románc - 1981. XII. 7.
Skovran, Dusán (1923-1975)
Dubrovniki kontratáncok - 1980. I. 13.
- 1980. II. 15, Kikinda
- 1980. XI. 1.
- 1988. III. 12., Feketics
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Stam itz, K arel Fii ip (1745-1801)
Orchester-Quartett, op. 4 /4 - 1 9 8 1 . XII. 7.
Strauss, Johann (1825-1899) és J o se f (1827-1870)
Pizzicato-polka - 1982. III. 5/6
-1988. III. 12., Feketics
Verebes Ernő (1962- )
Ludus in s e r ia - 1999. III. 15.
-2 0 0 2 . III. 18.
Vivaldi, Antonio (1678-1741)
Magnificat - 1979. V. 30.
- 1979. VI. VI. 7., Belgrád
- 1979. Ix. 19., Újvidék
- 1979. IX. 19., Újvidék
- 1979. IX. 26., Eszék
- 1979. X. 19.
- 1980. VIII. 13., Dubrovnik
A-dúr concerto - 1980. I. 13.
- 1980. II. 15., Kikinda
- 1980. II. 20., Zenta
- 1980. 11.27., Palánka
- 1980. III. 7.
Tél - 1980. XI. 1. (Pékár Tibor)
- 1981. III. 6/8. (Pékár Tibor)
- 1982. III. 6. (Pékár Tibor)
- 1982. XII. 14/18. (Pékár Tibor)
- 1984. V. 7. (Pékár Tibor)
- 2 0 0 1 . IV. 2. (Jovan Kolundžija)
Concerto grosso, op. 3/11 - 1981. V. 11.
II gardellino - 1981. X. 31. (Lévai Laura)
- 1981. XI. 4, Zombor (Lévai Laura)
- 1982. I. 14. (Lévai Laura)
- 1982. IV. 21. (Lévai Laura)
- 1990. VI. 1, Zombor (Višnja Kosanovié)
Laudate pueri - 1982. IV. 4.
- 1982. IV. 5., Újvidék
- 1982. V. 8., Kecskemét
- 1982. V. 9., Kalocsa
Credo - 1982. IV. 4.
- 1982. IV. 5., Újvidék
- 1982. IV. 21., Belgrád
- 1982. V. 8., Kecskemét
- 1982. V. 9., Kalocsa
- 1983. IV. 18.
- 1983. VI. 1., Ruma
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F-dúr versenymű 3 hegedűre - 1982. X. 31.(Pékár Tibor, Pékár Lilla,
Vlašić Ivó)
- 1982. XI. 3.(Pékár Tibor, Pékár Lilla,
Vlašić Ivó)
- 1983. II. 7. (Pékár Tibor, Pékár Lilla,
Vlašić Ivó)
A-moll fagottverseny - 1983. VI. 13. (Oláh György)
- 1983. XII. 15., Kanizsa (Oláh Gyögy)
- 1983. XII. 16/17., Vác (Oláh György)
-1983. XII. 24. (Oláh György)
- 1986. XI. 26. (Damir Huljev)
C-dúr szimfónia - 1984. V. 7.
Tavasz - 1984. V. 7. (Pékár Lilla)
- 2001. IV. 2. (Jovan Kolundžija)
Nyár - 1984. V. 7. (Pékár Tibor)
-2 0 0 1 . IV. 2. (Jovan Kolundžija)
Ősz - 1984. V. 7. (Pékár Lilla)
-2 0 0 1 . IV. 2. (Jovan Kolundžija)
E-moll fagottverseny - 1985. VI. 24. (Szöllősy Vágó Janka)
Glória - 1987. VI. 10.
- 1990. VI. 1., Zombor
Versenymű 4 hegedűre, op. 3/1 - 1987. X. 25.
- 1987. X. 26., Zombor
A-moll hegedűverseny, op. 3/6 - 1987. X. 25. (Emil Gabrić)
- 1987. X. 26., Zombor (Emil Gabrić)
- 1988. III. 12., Feketics (Emil Gabrić)
- 1 9 9 8 . VII. 5. (Irina Jasvili)
Versenymű 2 gordonkára - 1988. VI. 30. (Nagy Teleki Mónika és Zeke Anikó)
A-moll versenymű 2 hegedűre - 1984. V. 7. (Pékár Tibor és Lilla)
- 1997. XI. 24. (Irina Jasvili és Manana
Dugladze)
H-moll gordonkaverseny - 1998. III. 30. (Kálmán Imre)
La Nőtte - 1998. VII. 5. (Lévai-Aksin Laura)
Concerto per archi, e-moll - 2001. IV. 2.
Weber, Carl Mciria von (1786-1826)
Esz-dúr klarinétverseny -1999. XI. 22. (Baráth László)
Weiner Leó (1885-1960)
II. Divertimento - 1981. XII. 7.
I. Divertimento - 1983. X. 31.
- 1983. XI. 9., Valjevo
- 1984. III. 6.
Zipoli, Domenico (1688-726)
Elevazione - 1986. XI. 26.
-2 0 0 0 . III. 27.
- 2 0 0 0 . XI. 30., Kotor
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Ez a könyv Szabadka művelődéstörténetének eddig teljesen
feltáratlan szegmentumával foglalkozik. Egy olyan szerző kutató
munkájának gyümölcse / Pékár Tibor Szabadkán született 1943-ban /, aki
már gyermekkora óta hivatásszerűen foglalkozik zenekari muzsikálással és
szülővárosa zenei életének is évtizedek óta aktív részese. A könyv magvát a
város szimfonikus zenekarának, a Szabadkai Filharmóniának a története
képezi. Sok sikert ért meg, s nem kevés viszontagságon ment keresztül az
együttes, míg eljutott a mai állapotáig, amit egyesek csúcspontnak, mások
mélypontnak ítélnek meg. Szerzőnk a zenekarnak negyed évszázadon át volt
koncertmestere, tehát a filharmonikusok újabb kori sorsát mintegy belülről
nézve láttatja velünk. A könyv első fejezete a füharmónia száz évig elhúzódó
előéletéből tár fel sok érdekességet, az utolsó fejezet pedig a Szabadkai
Kamarazenekar sikerekben gazdag, ám kérészéletű pályafutását írja le igen
részletesen.
Az egyes fejezetek végén található jegyzékekből az olvasó
megtudhatja, hogy mely zeneművek mikor hangzottak el, mely művészeket
kísért a szóban forgó zenekar, és hogy kik voltak a koncertek dirigensei.
A gazdag képanyag igen színessé teszi a könnyed stílusban írott
művet, amelynek párja a szerző S z a b a d k a z e n e i é l e t e 1 9 0 0 - 1 9 1 8 . címen
megjelent könyvének / Életjel, 2002 /.

