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Előszó
Manapság, ha a TSK nevét halljuk, szinte azonnal a labdarúgás ju t eszünk

be: egy valaha neves klub, amely a sportág fanatikus rajongóinak vasárnap 
délutáni örömére egykor országos hírű klasszisokat adott, ám amelynek hí- 
re-neve az idők során jócskán megkopott. A TSK-t, pontosabban elődjét, a 
Temerini Torna Clubot (TTC) valóban a bőrlabda szere te te hozta létre, nem 
kis mértékben annak az új őrületnek a hatására, amely az 1896-os athéni olim
piaijátékok nyomán indult el világhódító útjára, s hamarosan tömegesen csá
bította maga köré a hagyományosabb és unalmasabb játékoktól elpártoló, a 
városi kültelkeken, grundokon és a faluszéli legelőkön, szérűskertekben he
lyét kereső, csellengő ifjúságot. A football, vagy ahogyan első magyarországi 
apostolai (és a játékszabályok magyarra fordítói) nevezték, az angol rúgósdi a 
századforduló Budapestjének közvetítésével terjedt, legelőször a vidéki váro
sokban, majd idővel a kisebb településeken is. Szabadkára, Újvidékre Pesten 
tanuló diákok hozták el az új divatot, összhangban az egészséges életmódot és 
testkultuszt hirdető korszellemmel. Nem véletlen hát, hogy a futball-láz első 
temerini prófétái is a tanulóifjúság soraiból kerültek ki: elszánt, de kispénzű, 
távoli városokból a vakációt itthon töltő gimnazisták, leendő tanítók, pelyhe
ző bajuszú, tettre kész inasok az új sport hirdetői, akiknek kezdetben még a 
marhabőr labda megvásárlása is komoly anyagi gondot okoz...

így jön  létre a TTC, e vidék egyik első labdarúgócsapata, amely fokozato
san komoly, több szakosztályt (futball, ökölvívás, birkózás, sakk, asztalitenisz, 
tenisz, kerékpározás) működtető, sok fiatalt megmozgató egyesületté válik. 
Ma már teljesen szokatlan, de az első világháborút követő időkben természe
tesnek számított, hogy a sportegyesületek ne csak a test, de a lélek nemesíté
sével is foglalkozzanak, s e cél érdekében zenekarokat, énekkarokat, színját
szó csoportokat működtessenek. Eredetileg az olimpiai eszme sem csupán az 
izmok fejlesztését tűzte ki célul, de az emberi szellemét is, ám vidékünkön a 
sportegyesületek vigalmi és műkedvelői tevékenységének ennél sokkal hét
köznapibb okai is voltak. Mindenekelőtt az állandó pénzhiány. A pályát biz
tosítani, rendben tartani, a szertárat folyamatosan újítani, a sportolók utazá
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sát finanszírozni nem kis feladatnak bizonyult, különösen ha tudjuk, hogy 
mindehhez az állam támogatásra sosem, a községére is csak a legritkább eset
ben számíthattak. A TTC egyre sikeresebb színjátszó tevékenységét kezdetben 
egyértelműen az motiválta, hogy a sporttevékenységet űző szakosztályokat el 
kellett tartani. A másik, talán még ennél is nyomosabb okot a kisebbségekkel 
szemben örökösen gyanakvó korabeli nacionalista állampolitika szolgáltatta, 
amely a Délvidéken lehetetlenné tette a hivatásos magyar színjátszás megte
remtését, sőt, még az amatőr tevékenységet is lépten-nyomon gátolta. A ma
gyar kisebbség ez ellen úgy védekezett, ahogy tudott: mivel egy ideig nem le
hetett művelődési egyesületeket alakítani, a művelődési tevékenységet vitték 
be az egyéb céllal létrehozott civilszervezetekbe, többek között a sportegyesü
letekbe is. Abban tehát, hogy a TTC (majd névváltoztatása után a TSK) ren
des sporttevékenységén kívül színjátszással is foglalkozott, a kor vajdasági em
bere számára semmi rendkívüli nem volt, mások is így cselekedtek.

Mai szemmel nézve a rendkívüli inkább az a nagyfokú elhivatottság és ügy
szeretet, amellyel az egyesület művelődési életét irányították és fenntartották 
a XX. század első felének példátlanul mostoha, nemegyszer kifejezetten em
bertelen körülményei között is.

A TTC megalakításakor választott klubszínek (piros-fehér-fekete) a gyorsan 
változó élet sodrásában sajátos szimbolikával telítődtek: számunkra egyszerre 
jelentik a sikert és a diadalt, a tisztaságot és az emberi tragédiákat, mindazt, 
amiben hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel tarkított történelme során az 
egyesületnek éppúgy, mint publikumának, folyamatosan része volt.

Adám István, az által, hogy összegyűjtötte, átbogarászta és feldolgozta 
mindazokat a jegyzőkönyveket, korabeli újságcikkeket, sajtókritikákat és visz- 
szaemlékezéseket, amelyek részben vagy egészben a nagyhírű egyesület műve
lődési tevékenységére vonatkoznak, ismét fontos hely- és művelődéstörténeti 
alkotást hozott létre. Könyve méltó koronája annak a gyűjtőmunkának, amit 
néhány évvel ezelőtt a Helytörténeti Múzeum megbízásából Okrész Károllyal 
éppen ő végzett, s amely akkor a helyi művelődési élet bemutatását szolgáló, 
gazdag anyagot megmozgató plakát- és fényképkiállításban csúcsosodott ki. 
Most megjelenő munkája ugyanakkor szerves folytatása a temerini iparosság 
művelődési szerepéről 2009-ben írt kismonográfiájának is.

CSORBA Béla



Zöld gyep és kocsmai pódium
A századfordulón hódító futball-láz 1912 nyarán Tem erint is elérte. Vi

déki városokban tanuló helybéli fiatalok Bács-Bodrog megyei viszonylatban 
az elsők között szerezték be a csapatjátékhoz szükséges bőrlabdát, ami akko
riban szinte fölbecsülhetetlen értéknek számított. Kovách Agostonéknál a 
lelkes társaság a maga köréből elnököt és intézőt választott Kovách Ágoston 
és Vermes Tibor személyében, Benedek Ernőt pedig megbízták, hogy csa
patkapitányként vezesse az újonnan alakult futballcsapatot. A vezetőség töb
bi tagja: Gőbel Lajos, Gőbel János, Gállfy Miklós, Zséli Illés, Bischoff György 
(Tiszaistvánfalva), M enhardt László (Tiszakálmánfalva), Bálint István, Szalai 
István, Michels Antal. A formai dolgokat nyomban tett is követte. A falu vé
gén, a Fero-telepi legelőn, megfelelő nagyságú területet alakítottak át pályá
nak, majd megszervezték az első, nem hivatalos futballmérkőzést, mégpedig 
az újvidéki UAC ellen. (Az Újvidéki Atlétikai Club 1910-ben alakult, neves 
sportegyesületnek számított, a harmincas évektől NAK-ként szerepelt, ami a 
Novosadski atletski klub rövidítése.) A temerini csapat összeállítása a követ
kező volt: kapus- Gőbel Lajos, bekkek (hátvédek) -  Bischoff és Vermes Tibor, 
halfok (középpályások j -  Kozma József, Bálind Pista és Gállfy Miklós, csatárok 
-  Zséli Illés, M enhardt, Benedek Ernő, Balogh József és Szabó Feri.

Gőbel Lajos 1933-ban a TTC jubileum án az alakulásról a következőket 
mondja: ” Az iskolaév vége felé a fiúk már azon törték a fejüket, hogy hogyan juthat
nának egy futballhoz, s miképen lehet megszervezni az ő kis alkalmi csapatukat. Sok 
és hosszú vita után abban mindannyian megegyeztek, hogy egy futballt kell venni. De 
honnan vegyék erre a pénzt!... Végül is szigorúan kimondották, tekintettel arra, hogy 
mindannyian akarnak futballozni, majd közösen vásárolnak egy futballt, s abba csak 
az rúghat, aki a rá eső részt megfizeti. Csakhogy a pénzzel némelyiknél egy kis baj volt. 
Részben a gyenge bizonyítvány miatt, részben pedig nem mindegyik szülő akart és bírt 
ilyenre pénzt áldozni. Erre azután kitört a diákravaszság és furfang. Összeszedték az 
ócskavasat, orvosságos üvegeket, bodzavirágot, kamillát, és eladták. No meg a boldo
gult jó harangozó János bácsi -  a sekrestyés -  is adott minden harangozásért egy pár 
krajcárt, s így a végén mégis összejött az a hatalmas nagy összeg, amin azután egy 
nagy valódi futballt vehettek.

Mikor a futballt megvették, akkor jöttek ám csak az igazi nagy gondok. Hogy kinél 
is aludjon a futball! Mindenki magánál akarta tartani, volt, aki azt mondta, őnála 
a külső, a másik meg azt, hogy őnála a belső, a harmadik meg a pumpához ragasz
kodott, s csak nagy nehezen lehetett megegyezni, hogy ki fogja egy éjszakán keresztül a 
közös nagy kincset megőrizni... ”
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A következő évben (1913) Szalay 
István középiskolás tanuló kezdemé
nyezésére az egyesületet Temerini 
Torna Club (TTC) néven hivatalosan 
is bejegyeztették. Az elfogadott alap
szabály értelmében az egyesület élére 
elnököt választottak, éspedig a hely
béli takarékpénztár könyvelőjét, Laky 
Ferencet. Nacsa Mihály az alelnöki és 
pénztárosi, Gőbel Lajos pedig ajegyzői 
posztra lett kinevezve.

Sajnos a lelkesedés nem lehetett 
hosszú életű, mert időközben kitört az 
első világháború. Több száz odaveszett 
temerini hősi halotthoz hasonlóan az ^  Kalmár-féle vendéglő bejárata (a 
egyesület elnöke, Laky Ferenc zászlós, későbbi Ugled épületében) a század- 
a futballcsapat kapitánya, Benedek fordulón
Ernő zászlós, és az egyik választmányi tag, Bischoff Károly zászlós is örökre el
hagyta a csapatot.

1918 végén, a háború befejeztével Szalay hozzáfogott az egyesület újrain
dításához. Terve a községi elöljáróság támogatását is élvezte, hiszen rövidesen 
engedélyezték a Kálvária melletti Erzsébet-ligetben egy futballpálya kijelölését. 
A közgyűlés jól dönt, amikor a TTC élére Horváth Lászlót nevezi ki elnöknek. 
A lelkes takarékpénztári könyvelő érdeme a megújult egyesület talpra állítása 
és az egyesületi munka beindítása.

Nem sok időnek kellett eltelnie, s a focisták máris szembesültek a ténnyel, 
hogy hiába egyre népszerűbb a divatos labdajáték, pénzt bizony nem hoz a 
konyhára, csak kiadásokat. Az anyagiak biztosítása érdekében a vezetőség kény
telen szórakoztató műsorokat, kabarékat, bálokat, és egyéb rendezvényeket 
szervezni, melyek jövedelemből fölszerelést és egyéb nélkülözhetetlen kelléket 
vásárolhatnak a csapat részére. Csakhamar az egyesület keretein belül megala
kul a műkedvelő gárda is. Búzás András karnaggyal az élen színvonalas zene
kart alakítanak (Stuchlik Lajos földbirtokos, Bakos György kántor, Kern Zsig- 
mond tanító, Schmidt József, dr. Machmer Mihály orvos, Péter Mátyás, Péter 
Károly és Léh Fülöp kántortanító), majd a TTC köré csoportosult temerini if
júság színművel és kabaréval is előrukkol.

A TTC az első színdarabot, Molnár Ferenc A doktor úrját, 1918. május 
19-én, pünkösd napján mutaQa be Roosz Lajos segédjegyző rendezésében. A 
szereplők névsora: Gyenizse Károly újvidéki adótiszt, Bakos György kántor, 
Bakosné Nickelsbacher Ilona, Naszvagyi Krisztina, Szvacsek Jenőné és Laky
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Ferencné. A bevétel nem csak a kezdeti sporttevékenység támogatására ele
gendő, de a TTC nevéhez fűződik a háború alatt beolvasztott templomi orgo
nasípok helyett újak beszerzése is.

Az egyesület első, általunk ismertjegyzőkönyve 1919. április 10-én a Kalmár
féle vendéglőben megtartott közgyűlésről készült, s belőle megtudhatjuk, hogy 
az összesen negyvenhat főt számláló egyesület huszonhat jelenlevő tagja ismét 
Horváth Lászlót választotta elnöknek. A vezetőség további tagjai: Szvacsekjenő 
titkár, Gőbeljánosjegyző, Gőbel Lajos pénztáros, ifj. Péter Ferenc és Móhr Fü- 
löp ellenőrök. A tíztagú választmányba a következő személyek kaptak helyet: 
Szalay István, Gálffy Géza, Klinec Mihály, Varga Antal, Kozma József, Skrabán 
András, Bálind János, Brachtl Károly, Péter Károly és Majoros János. Póttagok: 
Úri Péter és Balázs Pál. Két nappal később összeül a választmány, és a közelgő 
húsvétra egy kabaré színrevitelével bízza meg Horváth Lászlót. A belépőjegy 
árát 6 koronában határozzák meg. A magyar pénznem használata mintegy azt 
is jelzi, hogy a Szabadka fölött meghúzott katonai demarkációs vonal ellené
re a helyi szintű közigazgatás és a közélet ekkor még alapvetően magyar. En
nek tudható be, hogy az 
egyesület alapszabályát is 
magyar nyelven vetették 
papírra.

Az április 23-ai jegy
zőkönyv a húsvéti mulat
ság anyagi és erkölcsi si
kerét hangsúlyozza, de 
hogy pontosan mi került 
színre, azt megállapítani 
nem tudjuk. Ezen az ülé
sen alakítják meg a vigal
mi bizottságot, elnöke 
Skrabán András (End
re), aki a későbbi évek
ben, különféle feladato
kat ellátva, egyik megha
tározó tényezőjévé válik 
a község művelődési éle
tének.

Szeptemberi ülésén 
a választmány külön na-
pirendi pont alatt keresi a  TTC 1919. április 10-étől 1937 október 7-éig veze- 
a megoldást a műkedve- tett jegyzőkönyvének első oldala
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A valamikori Kaszinó vendéglő napjainkban

lő csoport tevékenységének zökkenőmentes biztosítására. Mivel a Kalmár-féle 
vendéglő tánctermének padlózatát a tulajdonos többszöri felszólításra sem ja
vította meg, valamint hogy az ott működő tamburazenekart a műkedvelő gár
da nem cserélheti fel a Búzás karmester által vezetett saját fúvószenekarával 
-  a jegyzőkönyv szerint „nincs olyan gálant ember aki a tamburások zsebeit elégé meg 
tudná tömni”-, a vezetőség nem találja megfelelő székhelynek a főutca sarkán 
levő szórakozóhelyet. Új otthon után kutatva végül sikerült egyezséget kötni 
a Kastély utca és a mai Kossuth utca sarkán álló Kaszinó vendéglő bérlőjével, 
Haller Jakabbal. Egyedül a helyiséget már használó Magyar Katolikus Polgári 
Körnek volt kikötése az új lakó iránt, nevezetesen, hogy a TTC minden egyes 
tagja iratkozzon be a Katolikus Körbe is, amit a sportklub ugyan elfogadott, de 
megvalósítása nem ment minden zökkenő nélkül.

Szeptemberben, az új környezetben megrendezett első szüreti bál után, az 
elnök kénytelen fegyelemre inteni a tagság egy részét. Felrója, hogy a Kaszinó
ban a TTC tagjai közül egyesek nem úgy viselkedtek, ahogy azt az egyesület te
kintélye megkívánja. Hamarosan kidolgozzák, majd elfogadják az alapszabályt 
és a házszabályt is.

Az alapszabály bevezető része megállapí^a, hogy az egyesület neve („címe”) 
Temeríni Torna Club, székhelye Temerin, hivatalos nyelve magyar, a klubév a nap
tári évvel megegyezik, az egyesület monogramja T.T.C., színei a vörös, a fekete és 
a fehér. A klub feladatait az alapszabály első és második paragrafusa határozta 
meg, melyet fontosságára való tekintettel nem árt idéznünk, hiszen ezek szel
lemében folyt az egyesület sport- és művelődési tevékenysége a későbbi évti
zedekben:
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1.§
A T. T. C. feladata tagjainak megfelelő eszközökkel alkalmat nyújtani arra, hogy ma

gukat a testgyakorlásban és a vele rokon gyakorlatokban kiképezhessék, mely célból mérkő
zéseket, versenyeket rendez és a versenyzők ösztönzésére érmeket és tiszteletdíjat ajánl fe l

2 .§
A T. T. C. az előbbi pontban meghatározott sporttevékenységen kívül feladatának 

tekinti, hogy tagjainak társas érintkezésre teret nyújtson, működési köréből azonban 
minden politikai tevékenységet kizár.

Ebben az időben, m int a 45. paragrafusból megtudhayuk, az egyesü
let sportélete az atlétikai, valamint a futballszakosztály kereteiben formáló
dott. A művelődési tevékenységet általában a vigalmi bizottság, de -  m int a 
jegyzőkönyvekből kiderül -  gyakran maga a választmány irányítja, amely azt 
bizonyítja, hogy ennek a kérdésnek a TTC (később TSK) vezetői nagy fon
tosságot tulajdonítottak, olyannyira, hogy voltak évek, amikor az egyesület 
kulturális tevékenysége elhalványította a sportsikereket.

A tagságra vonatkozó belső viselkedési normákat, jogokat és kötelessége
ket a házszabály rendezi négy, kézzel sűrűn teleírt oldalon. Megalkotói kitér
nek a vigalmi bizottság feladataira is. A bizottságot legalább tíz tag, a vigalmi 
elnök és a vigalmi jegyző alkotta, és a választmány nevezte ki. Feladatai közé 
tartozott „az egylet vigalmait (táncmulatság, cabaret, műkedvelői színi előadás stb.) 
rendezése és az azzal járó összes munkálatok elvégzése vagy elvégeztetése. ”

A házszabály értelm ében fegyelmi megrovásban részesül az a tag, aki kö
szönés nélkül, vagy fején kalappal lép be az egyesület helyiségébe. Az egye
sületben a hazárd kártyajáték nem engedélyezett: „Kártyázni csak szórakozás
ból és nem haszonlesésből szabad ”. Hogy mi a hazárd és mi szórakoztató kártya
játék  a vezetőség a következőképen regulálja:

Az első kategóriába tartozik a ruf a talon, a pincér-máriás, a lórum, a felsős, amit 
legfeljebb 10 filléres alapon lehet játszani. A tartlit (dardli) és az alsóst pénzben 
nem szabad játszani, csak feketében vagy fröccsben, ám mindössze 3 játszmát. A 
kis-és nagy durák, és általában azok a játékok nincsenek tiltva, amelyeket egyéb
ként sem szoktak pénzben játszani, viszont a huszonegyezés, a ramslizás, a rabolás, 
a ferbli, a makaó, a nasivasi és minden más hazárdjáték szigorúan tilos.

A kártya háttérbe szorítása végett a sportegyesülethez méltóbb játék meg
honosításának ötletével áll elő az elnök: azt ajánlja, hogy inkább sakkozza
nak. Gőbel Lajos elvállalta a sakk oktatását, de időközben szereznek egy cso
mag dom inót is. Később megalakult a TTC sakkszakosztálya is.

Esténként Skrabán Endre tánctanfolyamot tart, többek között azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy annak segítségével a jövőben lehetővé tegye a szín
darabokhoz szükséges női szereplők toborzását és felkészítését . A választ
mány döntése, melynek értelmében ezentúl a hölgyek is tagjai lehetnek az
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egyesületnek, részben ugyanezt a célt szolgálja. Kezdetben mutatkoztak ne
hézségek. Vermes Tibor választmányi tag egyik alkalommal panaszt emelt a 
táncosokra, m ert voltak hölgyek, akik este 11 órakor anélkül mentek haza, 
hogy táncoltak volna, ezért a választmány tagja -  mint a jegyzőkönyv írja -  „a 
táncosokat beidézi és figyelmeztetni foga, hogy ez többé ne forduljon elő”.

A pódium hiánya egy időre megoldódik. A helybéli Iparos Dalárda saját szín
padát 1921. május Tjéig díjmentesen felkínálta a TTC-nek, azzal, hogy a szín
pad elszállításáról, felállításáról és karbantartásáról a sportklub gondoskodik.

November 25-én, Katalin napján, bállal egybekötött kabaréestet szervez 
a TTC egyik alapítója, Kovách Ágoston. A műsoron fellép Vujkovics Ica, 
Nickelsbacher Ilona, Skrabán Annus, Majoros Boriska, Léh Anci, Kohut 
Elza, Rutonity Kató, Rutonity Böske, Kovách Ágoston, Nickelsbacher Ká
roly, Skrabán Endre és Gőbel Lajos. December végén még egy kabaré be
mutatásáról van tudomásunk. A tagság napról napra növekszik. Az egyesület 
az évvégén 104 rendes férfi, 52 női, 54 pártoló, 2 alapító tagot és 2 dísztagot 
számlál. A közgyűlésről készült jegyzőkönyv elégedetten állapiba meg: „ Vi
galmi bizottságunk 5 ízben rendezett tánccal egybekötött mulatságot igen szép anya
gi és erkölcsi sikerrel. -  Szép eredményt értünk el az egyesületünk kebelében felállított 
tánciskolával is, mely szintén a vigalmi bizottság érdeme. Dalárdánk még csak rövid 
idővel ezelőtt lett felállítva, és ezt Bakos alelnök vezeti. ”

1920 a konfliktusok éve. Az év elején a Magyar Katolikus Polgári Kör állt 
elő panasszal amiatt, hogy különösen vasár- és ünnepnapokon a TTC tagjai a 
Katolikus Kör helyiségében túl nagy számban jelennek meg. Az összes ülőhe
lyet elfoglalják, viszont az ígéretüket megszegve nagyon kevesen iratkoztak be 
a Katolikus Körbe. Ugyanebben az évben a TTC-n belül az iparos tagság köre
iben mind kifejezettebb agitáció indul, hogy az egyesület „ne úri, hanem iparos 
club legyen”. Ennek hátterében feltételezhetően az Iparos Dalárda és a TTC 
közötti rivalizálás húzódik meg. A két egylet közötti konfliktus miatt a TTC 
végül eláll az iparosoktól kölcsönzött színpad megnagyobbításától, mondván, 
hogy pénzét az egyesület nem hajlandó más tulajdonába befektetni, inkább 
a maguk részére új színpadot fognak építeni. Figyelembe véve a rohamosan 
emelkedő árakat, a színpadépítésre kölcsönt vesznek fel.

Az 1920. június 9-ei jegyzőkönyv több tag kilépését regisztrálja. Az elnök 
„... bejelenti, hogy a helyben megalakult M.T. E.-be a következők léptek át: Kohanec 
Pál, Szőllősi András, Gráf József, Gavran Béla, Pásztor István, Pászti István, 
Milinszki István, Temovác Pál, Pásztor Péter, Varga Ferenc, Moritz István, Kal
márJózsef, Úri János és Fogarasi Pál. Tekintettel arra, hogy ezek már a formálisan ki
állított kilépési nyilatkozatot egyesületünkhöz beküldték, a tagok soraiból törültettek. ” 
Augusztusban újabb tagokat töröltek (Kovács András, Kovács Dezső, Kozma 
József és Szőllősi Antal), mert, noha a TTC-ben leigazolt játékosoknak szá
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mítottak, az MTE színeiben játszottak, és anyaegyesületük ellen agitáltak. A 
rivális sportegyesületről (MTE vagy TMTE), egyelőre szinte semmilyen adat
tal nem rendelkezünk, tiszavirág rövidségű létezésének emlékét -  a húszas 
években szűnt meg -  tudtunkkal csupán a TTC jegyzőkönyvei őrzik.

Ebben az évben a szüreti mulatság megszervezése mellett, a TTC karitatív 
célokra is áldoz. A háború utáni ínséges napokban a szegény iskolás gyere
kek felruházását 100 koronával és egy kabaré tiszta bevételével támogatják.

Az aláírási fázisába került trianoni békediktátum által előállt impérium- 
változás következményeit jó l szemlélteti a június másodikai választmányi 
ülés, melyen tudomásul veszik, hogy az alapszabályt szerb nyelvre fordítva 
jóváhagyás végett be kell terjeszteni az illetékes minisztériumhoz, október 
3-án pedig „a választmány megbízza Vermes Tibort egy szerb-magyar kerek club bé
lyegző elkészíttetésével ill. beszerzésével ”

1921. január 8-án a választmány Horváth Lászlót megbízza a Házasod
junk c. bohózat újbóli bemutatásával, februárban pedig a Tem erinben tar
tózkodó orosz emigránsok rendeznek műsoros estet, melyen a TTC műked
velői is felléptek három  kabarészámmal. Március 19-én anyagi helyzetük 
rendezése érdekében újabb rendezvényt szerveznek, ezúttal hangverseny
nyel kedveskednek a temerinieknek. A korabeli sajtó szerint az oroszok be
mutatkozása mind művészileg, mind anyagilag jó l sikerült. A krónika emlí
tést tesz egy a futballpályán tartott parádés kozák lovasbemutatóról is.

A helybéli németség sem nézi tétlenül a TTC úttörő szerepét községünk 
kulturális életében. A választmány jóváhagyásával mind többen tagosodnak 
be. Számuk az év végére eléri a 44-et. Azonban a kilépők száma is jelentős: 
az 1921. április 13-ai választmányi ülésen 41 rendes és 7 póttag kilépésétje- 
lentik be, közöttük magyarokat és ném eteket egyaránt találunk (sőt még egy 
szerbet is), tehát a távozás oka aligha a ném etek korábbi csoportos beiratko
zása lehetett, inkább egyfelől az iparosokkal, másfelől a rivális helyi magyar 
futballcsapattal kiéleződött ellentét.

A gazdasági válság is megtette a magáét. Az egyesületet teljesen koldus
botra jutott. A hitelezők követeléseinek csak úgy tudtak eleget tenni, hogy 
áruba bocsátották az újonnan felépített színpadot. Az emelvényt végül négy
ezer koronáért Stuchlik Lajos, az egyesület pénztárosa vásárolta meg. A te
hetős földbirtokos ily módon segített egyesületén, hiszen a színpad díjmen
tesen továbbra is a TTC rendelkezésére állt.

1922. január 14-én újabb színdarabbal rukkolnak elő a műkedvelők. A 
betegeskedő Horváth László elnök helyett Kiss Mihály rendezésében kerül 
bemutatásra a Túri Borcsa, amit -  tekintettel a nagy érdeklődésre -  egy hét 
múlva megismételnek. A szereplők közül a sajtó külön foglalkozik a Mexi
kóból hazalátogatott Brachtl Károly játékával, aki kiválóan alakította a bíró
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szerepét. A választmány határozata 
értelmében, a jövőben azok a hölgy
szereplők, akik nem tagjai a klubnak, 
mint vendégszereplők részt vehetnek 
a darabban, a férfi szereplőknek vi
szont be kell tagosodniuk a TTC-be.

Horváth László elnök, aki 1919- 
1921-ig nagy odaadással és szakér
telemmel állította színpadra többek 
között a Csizmadia mint kísérlet
et, a Próbaházasság-ot, a Gyimesi 
vadvirágok-at és a Kósza Jutká-t, be
tegségére való tekintettel kénytelen 
lemondani az elnöki posztról. He
lyére a közgyűlés Kiss Mihályt választ
ja, az alelnök Bakos György, a jegyző 
Gőbel Lajos, a titkár pedig Szvacsek 
Jenő lett. Beszámolójában Bakos al
elnök -  ahogy a jegyzőkönyv fogalmaz -  „megemlékezik a műkedvelőkről is, ami
nek eredményeit csak Kiss Mihály-ban fedezte fel, és csak neki köszönhetjük.(...) Em
lítést tesz továbbá a zenekarunkról is, aminek fényes előrehaladását Búzás András 
karnagynak köszönhetjük... ”

Községünkben továbbra is az ínség az úr. A közállapotokra jellemző, 
hogy ellopják a futballkapukat, s a pálya melletti egyik házban fészert ké
szítenek belőlük. Márciusban a választmány kilátásba helyezi a futballmér
kőzések beszüntetését, amennyiben a tevékenységük ezentúl is ráfizetéses 
lesz. A műkedvelők és a zenekar keresményét rendre a futballmérkőzések 
emésztik fel.

Pünkösd napján a Mozgóképek című három  felvonásos bohózatot mu
tatják be a sportklub színészei, melyre a sajtón keresztül meginvitálják a kör
nyékbeli színházlátogatókat is.

A novemberi Katalin-bál ezúttal sem marad el. Kiss Mihály elnök a mu
latságon tánccal egybekötött kabarét rendez. A következő darabok szerepel
nek a műsoron: A jöttment, A végrendelet, Piroska, és A nagy tánc.

Decemberben Weber újvidéki hipnotizőr kérte az egyesülettől a fellépési 
lehetőséget tiszteletdíj ellenében. A választmány előtt reklámként bem uta
tott mutatványait a legnagyobb meglepetésre másnap a helybéli Erős Mátyás 
sokkal nagyobb sikerrel adta elő. A választmány végül úgy határozott, hogy 
egy előadás keretében mindkettőjüket fölléptetik.

A műkedvelő program az év végi szilveszteri műsorral fejeződött be, ben

*TEMEBMTORmCLUB
január hó 14-én (szombaton) a mozlteremhen táncczal egy
bekötött műkedvelő előadást rendez. S Z ÍN R E  K E R Ü L -

T Ű R I B O R C S ü
QERŐ KÁROLY 

3 fe lv o n ás os népszínm űve, a kővetkező szereposztásban:

Kezdete este fél 8 órakor.

Az énekszámokat a T  T. C vonós zenekara kisén. HOZÁS ANDRÁS 
karnagy személyes vezriésével.

HELYÁRAK: I., ||., |||. sor 30 korona, IV VIII. sor 24 korona, 
IX. XVIII. sor 20 korona. PáholyUlés: I Vl.-lg 30 korona. 

VII XXIV-lg 24 korona.

14



ne a szokásos kabaréval, amit ebben az évben Nickelsbacher Károly rende
zett.

Az igényesebb művelődési élet iránti vágyat a mostoha körülmények sem 
pusztítják ki a temeriniek értékrendjéből.

Példaadó magyar nagyközség alcímmel je len t meg egy írás 1922. december 
14-én a Délbácska c. napilapban. Innen az alábbi részlet: „Amikor társadalmi 
akciót kezdeményeztek a Növi Sad-i Szerb Nemzeti Színház felsegítésére, Temerin köz
ség áldozatkész magyarsága több mint hétezer dinárt áldozott erre a célra. Ugyanakkor 
Növi Sad, amelyet előszeretettel neveznek szerb Athénnek, ugyanerre a célra alig két
ezer dinárt adott. A Növi Sad-i színház szerb kulturális törekvések szolgálatában áll, 
annál elismerésre méltóbb az áldozatkésség, amellyel Temerin magyarsága a színház 
támogatására sietett. Temerin község nem gazdag, és azok, akik adták nem részesültek 
a földreform áldásaiban. A temerini földnélküli magyarokra senki sem gondolt, ami
kor az agrárreform-törvény alapján parcellázták a temerini Fembach-féle uradalmat. 
Ok semmit sem kaptak, de amikor adni kellett, akkor adtak. A napokban jelent meg 
a Vajdasági Magyar írók Almanachja, a Vajdaságban élő magyarság kulturális ösz- 
szefogásának első igazi összefogása és ennek bizonyítéka. És Temerin amely támogat 
minden kulturális törekvést, jelentkezett akkor is, amikor a maga kultúrájának istá- 
polásáról volt szó. Temerin község magyarsága között körözött gyűjtőíven közel hetven 
ember neve szerepel. Temerin magyarsága többet vásárolt ebből a könyvből, mint Növi 
Sad és Sombor magyarsága együttvéve. Ez sem nagy szám, de nekünk magyaroknak 
nagyon sokatmondó. Növi Sad és Sombor politikába és politikátlanságba fulladt ma
gyarsága tanulhat Temerintől. Magyarságot is, kultúrszomjat is, becsületes áldozat- 
késséget is. Mert Temerin jó példa lehet mindháromra”.

Aránylag kis erőbevetéssel igen szép jövedelmi forrásnak mutatkoznak 
a táncmulatságok. A kassza feltöltése céljából 1923. február 10-én a sporto
lók ismét, immár harmadik éve megszervezik kiváló hangulatú álarcos bál
jukat.

Februárban, a szokásos évi tisztújító közgyűlésen a megjelentek hangos 
felkiáltással és éljenzések közepette ismét Kiss Mihályt válasz^ák elnöknek, 
aki meleg hangon megköszöni az újabb megbízatást, majd közli a tagsággal, 
hogy júniusig nem tudja ellátni elnöki feladatát, mivel tanulmányait szeret
né befejezni. Az elnök távollétében a húsvétra tervezett előadás rendezését 
Schmidt József vállalta magára, de arról, hogy a népszínmű bemutatásra ke
rült-e, nincs tudomásunk.

1923. május 27-én hosszú betegség után elhunyt Horváth László, a TTC 
alapítója és volt elnöke, több darab sikeres színpadra állítója. Újvidéki te
metésén a TTC képviseletében a vezetőség és tizenegy játékos kísérte utol
só úyára.

A korabeli jegyzőkönyvből kitűnik, hogy ez évben a művelődési aktivitás
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jelentősen visszaszorult. Az első félévben csupán a TTC tízéves jubileum a 
alkalmából a nyárfaligetben tartottjuniálisra kerül sor, melyre a környékből 
is számos vendég érkezett. A lampionokkal és acetilén lámpákkal kivilágított 
ligetben, amely a sajtó szerint egy tündérkerthez hasonlított, szórakoztató 
játékokra és kabarészámokra került sor. Ajegyzőkönyv alapján azt is tudjuk, 
a feladatok megszervezése kikre hárult:

1. Dühöngő konyha -  Péter Mátyás
2. Tem erini halászat -  Schmidt és Lindauer
3. Értéktárgyak sorsolása -  Szvacsek Jenő
4. Szépségverseny, levéllap, virágárusítás -  Gőbel Lajos
5. Kabarészámok -  Skrabán Endre
6. Konfetti és szerpentin -  Bari Illés

A húszas években a falu életében meghatározó eseménynek számított a 
villanyvilágítás bevezetése. Temerin, bácskai viszonylatban elég későn, csak 
1926 végén ju to tt áramhoz, addig a Kaszinóban székelő mozi (Lichton- 
kino) tulajdonosai, Stuchlik Lajos és Bernhard Nándor áramfejlesztővel 
üzemeltették vállalkozásukat. Annak köszönhetően, hogy a színpad is 
abban a terem ben volt fölállítva, ahol a mozi működött, három  évvel a 
községi közvilágítás bevezetése előtt Stuchlik Lajos jóvoltából a színteret 
villanyvezetékkel és megfelelő számú villanyégővel látták el, ezenkívül az 
emelvény elé bádogból készült, leszerelhető lámpaernyőt is szereltek.

A műkedvelők tevékenysége az év második felében is igencsak pangott. 
Szeptemberben, búcsú napján a TTC szalonzenekarának hangversenye volt

a műsoron, amit tánc követett. Évzá
róként szilveszterestén Kiss Mihály 
tanító rendezésében a műkedvelők 
színre vitték a Mihály bácsi mulat, a 
Borosné bolondja, Az asszony sorsa 
és A végrendelet című rövid je lene
teket. Az ügyeletes Milinszky István, 
a kellékes Ikotin József, a súgó Móhr 
Fülöp volt, „a rendezőség elintézésé
vel” Müller Mihályt, a színlap meg
rendelésével pedig Gőbel Lajost bíz
ták meg, a zenét Búzás karnagy együt
tese szolgáltatta.

Az akkori temerini élet érdekes 
színfoltja volt, ezért a kései krónikás 
sem hagyhatja említés nélkül, hogy a 
TTC 1923/24 telén a kastélykertben,

TEMEPHHCKH IHMHACT. KilYB
npupehyje t. *i. h í CH.i*ccTfpo«o aene 

y cuih OHOCKima aaflaay CKoniaHy

A TEMERINI TORNA CLUB
lolyó év Szilveszter estéjén tlnccal 

egybekötött

c ’ M rPA H K O M
n aiuicTaHCKO* npe.icTaHOH, Ha Kojy

SZ|N1ELŐADÁST
tlPHPLÜ. OUBOP. RL'DEZOSÉG.

Miisor
1. M ihály bácsi m u la t 3. A v ég ren d ele t
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egyelőre szigorúan a tagok részére, korcsolyapályát is működtetett.
A farsang még napjainkban is a bálok ideje. Nem volt ez másként 1924- 

ben sem, amikor is az idény a hagyományos álarcos bállal kezdődött, ame
lyen ezúttal is csak a tagok vehettek részt, illetve vidéki vendégeik. A zárt
körű mulatságon megjelent a község és környék intelligenciája, Zentárói és 
Szabadkáról is sokan eljöttek. Kiss Mihály főrendező ügyelete alatt kilenc 
órakor vonultak be a jelmezesek a Búzás zenekar csárdásritmusára. Ezt kö
vetően a civilek is beálltak a hajnalig tartó táncmulatságba. A legszebb je l
mezre kitűzött díjat Halmos Esztike nyerte meg.

A klub műkedvelői február második felében gyermek jelmezbált szervez
nek a hat éven aluli csemeték részére, melynek bevételét a szegény gyerme
kek megsegítésére fordítják, a TTC ugyanis ekkorra már nemcsak a község 
testnevelésének élharcosa, de zászlóvivője a község szociális és kulturális 
mozgalmának is. A kortársak szerint a legbájosabb Tóth Edike balerina je l
meze volt, de katonának öltözve ott találjuk Zelmánovics Gyurikát is, a ké
sőbbi nemzetközi hírű újságírót és Krleza-kutatót, akinek karrierje, immár 
Dorde Zelmanovic néven, Zágrábban teljesedett ki.

A böjt beállta előtt a TTC szervezésében a szokásos bőgőtemetésre került 
sor. A bőgő felett a halotti beszédet Gőbel Lajos mondta, a zenei aláfestést 
pedig a TTC zenekara szolgáltatta.

Egy év kihagyás után újra összeáll a színjátszó gárda. Ezúttal a Vöröshajú 
színdarabbal rukkolnak elő Schmidt József rendezésében. Az állami ün
nepnek számított Vidovdánkor (június 28-án) bem utatott darabról így ír a 
Délbácska: „ A nagyszabású népszínművet nagy apparátussal kitűnő kidolgozásban 
adta elő a TTC. ... Van a TTC műkedvelőiben színiképesség annyi, hogy a magyar 
színházat vidéki szereplésükkel a népszínművek terén bátran helyettesíthetnék. . . .Az  
előadást számtalan vidéki, köztük újvidéki, zsablyai, jutaki, óbecsei s más vendég 
nézte végig... A zsúfoltságig megtelt moziteremben mintegy hatszáz hallgató szoron
gott. ”

A vidéki vendégszereplések fontosságát nem véletlenül emlegeti a cikk
író. Az állami szervek ugyanis szemmel láthatólag félnek egy állandó magyar 
színháztól, ugyanakkor az anyaországi társulatok délvidéki tájolását sem en
gedélyezik. A helyzet annyira abszurd, hogy még a kiváló szerb vígjátékíró, 
Branislav Nusic is bírálja:

„Nusic nyilatkozata rávilágít arra a fájdalmas tényre, hogy a magyar szín
ház engedélyezésének egyedül politikai akadályai vannak. Vajdaságban elegen
dő számban magyar színészek nincsenek, azokat a magyar színház megszületése 
esetén Magyarországról kellene importálni. !A kultúra nemzetközi szabad forgal
mát meggátolni, az ország határaira kultúrhatárőröket állítani, és a kultúr- 
kapcsolatok keresőit a határokon feltartóztatni annyit jelent, mint a kultúrá-
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tói elvonni a levegőt és a napfényt, mint útját állani a kultúra fejlődésének 
(Dr. Hesslein József: Politika és kultúra, Vajdaság, 1924. február 17.)

A politikai okok miatt mesterségesen terem tett állapotokon azonban a 
bácskai és bánáti műkedvelő egyesületek a legjobb jóakaratuk mellett sem 
tudtak változtatni, pedig ötletben és munkakedvben nem volt hiány.

A darabbal a tem eriniek júliusban már Szenttamáson vendégszerepei
nek. A nagy sikerrel megismételt előadás m inden egyes je lenete  után a 
szenttamási közönség óriási tapsvihara kényszeríti megállásra a szereplő
ket. Az előadás bevételét a helybéli műkedvelők a szenttamási vöröske
resztnek utalták át. A Délbácska tudósítója nem  fukarkodik a dicséretek
kel: „... A Srbobranban aratott dicsőségnek egy vaskos részét (...) Horváth Böske 
vitte el a novisadiaknak. Temerinnek azonban így is bőséges rész jutott, mert Kiss 
Mihály a darab komikai részét még a temerini előadásnál is fényesebben domborí
totta ki. A Bakos házaspár a magyar lélek mélységét s a magyar szív igaz érzületét 
tudta nagy rutinnal kifejezésre juttatni. Jól játszottak a többi szereplők is mind, s a 
játéknak legeklatánsabb elismerése az a sűrű tapsvihar, mely minden egyes jelenet 
után megismétlődött, s az a rengeteg virág, csokor, mely minden szereplő elé hullott 
szokatlan áradattal. ” (A Tem erini Torna Club szinielőadása Srbobranban. 
Délbácska, 1924. augusztus 30., 4. oldal) A TTC elnöksége Horváth Bös
ke újvidéki vendégszereplőnek jegyzőkönyvileg is megköszönte a szívessé
get, hogy elvállalta az egyik főszerepet, de úgy dönt, hogy a darabot nem 
ismétlik meg, inkább, ahogy fogalmaznak, „a 20-án megtartandó majálisra” 
tesznek „nagyobb előkészületeket”.

Stuchlik Lajos indítványozza, hogy a klub július 20-án, Illés napján, nagy
szabású majálist rendezzen, éspedig „Illés-napi népünnepély” cím alatt.

A pályagondnok munka közben (1924. augusztus 10.)
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Stuchlik elvállalta a rendezvény lebonyolítását, sajnos a július 18-ai éjszakai 
nagy esőzés következtében a terv meghiúsult. Mivel a nyárfaligetet, ahol a 
rendezvényt megtartották volna, a víz elöntötte, a résztvevők kénytelenek 
voltak szerény körülmények között a mozi udvarában ünnepelni.

A Búzás karmester által vezetett Club zenekar a zenés és táncos rendez
vények lekísérése mellett önálló koncertsorozatba kezd. Az együttes tagjai 
a nyár folyamán Óbecsén lépnek fel, ahol viharos taps közepette számos di
cséretet és köszönetét kapnak. A siker megtette a magáét, s meghívásra a 
tizennégy tagra bővült zenekar novemberben Balfe, Waldteufel, Wagner és 
Révfy műveivel a törökbecsei közönségnek mutatkozik be. A következő meg
hívásuk a ném etek lakta Torzsára (ma Savino Selo) szólt.

1924. augusztus Í jé n  elnök és titkár nélkül m aradt a TTC. A közoktatá
si miniszter rendelete értelmében Kiss Mihály és Szvacsek Jenő kénytelen 
megválni az egyesülettől.

A szenttamásiak búcsú szombatján a TTC meghívásának eleget téve, elő
adták Herceg Ferenc A Gyurkovics lányok című vígjátékát, s bevételét a 
tem erini római katolikus templom orgonájának javítására fordították. A 
helybéli műkedvelők sem tétlenkednek, novemberben még egy darabot ál
lítanak színpadra. Ezúttal Az uzsai gyöngy c. három felvonásos népszínmű
vet mutatják be nagy sikerrel. A korabeli sajtókritika szerint a mély erkölcsi 
tanulságot rejtő színdarab szereplői várakozáson felül, meglepő ügyesség
gel alakították szerepeiket. Dicséret kapott dr. Mandl Endre rendező, m ert 
„tartalmatlan, üres darabok helyett erkölcsnemesítő darabot választott”. Különösen 
a cigányok föllépése váltott ki derültséget a közönség körében. A bevételt 
ezúttal is az orgonajavításra költötték, am iért Bakos György kántor, a TTC 
alelnöke, s egyben a római katolikus egyháztanács titkára, az egyháztanács 
nevében köszönetét fejezi ki a klubnak.

Az év végén újabb szakosztállyal bővül az egyesület: a huszonnégy tagot 
számláló birkózók csoportja Illés Imre vendéglősnél megkezdi edzéseit. A 
TTC vezetősége, m iután jóváhagyta a szakcsoport megalakítását, pénzössze
get különít el birkózószőnyeg vásárlásra.

Az 1925-ös esztendő rossz hangulatban indul. A január 9-ei választmányi 
ülésen „ az alelnök bejelenti, hogy az összes tanítók felsőbb rendeletre a Club sorai
ból kilépnek.” Mindez ismételt csapást mér a műkedvelő tevékenységre, s ta
lán ez az oka annak is, hogy a szilveszterei kabaré próbái is elhúzódnak, így 
a műsoros est dr. Mandl Endre rendezésében csak 1925 januárjában kerül 
színpadra. A hagyományos farsangi álarcos bál után hívja össze az elnök a 
közgyűlést, amely a hatalmi kényszer kiváltotta letargiában csak másodszor
ra határozatképes. A m egüresedett posztra Nickelsbacher Károlyt választ
ják  meg elnöknek, a titkár Rózsa János lesz. A tagság ugyanakkor jegyző
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könyvileg fejezi ki háláját a leköszönni kényszerült Kiss Mihály elnöknek és 
Szvacsekjenő titkárnak.

Ismét fél évet kell várni az újabb bemutatóra. Május végén Abonyi La
jos három felvonásos népszínművét, A betyár kendőjét láthatja a közönség, 
majd júniusban dr. Szegő Jenőné rendezőként mutatkozik be a közönség
nek egy kabaréval. Stuchlik pénztáros jelentése szerint az első 1845 dinár és 
25 para, a második pedig 1712 dinár tiszta bevételt eredményez. Az anyagi 
vonatkozások korántsem voltak mellékesek, ugyanis az államhatalom tuda
tos diszkriminációs gyakorlatot folytatott a magyar egyesületekkel szemben. 
A kor jugoszláviai magyar társadalomtörténetét feldolgozó Mészáros Sándor 
mindmáig sajnos csak szerb nyelven olvasható munkájában ígyjellemzi az ál
talános vajdasági helyzetet: „Amíg a szerbhorvát nyelvű előadások fel voltak ment
ve az adó alól, sőt, támogatást is kaptak, addig a magyar nyelvű előadások bruttó 
bevételét 45 % (később 33 %) adóval sújtották, annak ellenére, hogy a törvény értel
mében a kulturális rendezvények fel voltak mentve az adó alól ” (Polozaj Madara 
u Vojvodini 1918-1929., Növi Sad, 1981., 231. oldal)

A középiskolás diákok búcsúra Az iglói diákok színrevitelét tervezik. A ta
nulók megállapodást kötöttek a TTC-vel, miszerint az előadás bevételének 
ötven százaléka a klubot illeti meg, a másik ötven százalékot pedig a fiatalok 
a diákmenza-alap támogatására fordítják. A második előadás tiszta bevétele 
pedig teljesen a TTC-t illetné, azzal a kikötéssel, hogy a szereplők kapnának 
egy-egy vacsorát. A bem utatóra már augusztusban sor is került.

Az uzsai gyöngy szereplői. Az első sorban Zsiga cimbalmos szerepében Kozma 
József.
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Az illetékesek júniusban azzal a záradékkel küldték vissza a TTC alapsza
bályát, hogy az egylet hivatalos nyelvként csak a szerbet, horvátot és szlovént 
használhatja, a magyart nem.

1925 augusztusában a klub keretén belül hivatalosan is megalakul az ed
dig csupán vigalmi bizottságként létező műkedvelő szakosztály. A nagyobb 
önállóságot élvező tagozat a moziterem renoválásakor fél méterrel megna
gyobbítja a színpadot, valamint fél évre előfizet a Pancsován megjelenő Mű
kedvelők Lapjára. Az egyesület jegyzőkönyvéből arról is tudomást szerezhe
tünk, hogy a titeli műkedvelők felkínálták temerini vendégszerepelésüket, 
de kérelmüket a választmány elutasította.

A kultúrm unkára a föltételek, ha mostohák is, de adottak, viszont a mű
kedvelők tevékenysége ismét alábbhagy. A harangszentelésre tervezett színi
előadást időszűkében búcsúra halasztották, végül csak nem került színpad
ra. A november 21-ére beharangozott Vadgalamb című népszínmű bem uta
tása annak ellenére marad el, hogy az előkészületek megtörténtek. Sajnos a 
harmadik próbálkozás is kudarcba fullad. Szilveszterre az egyesület vezető
sége a Kovácsné három  felvonásos vígjátékot szerette volna előadni Reiter 
Miksa rendezésében, de időközben a szerepet többen visszaadták, így ez a 
bem utató is elmaradt. Az egyesületben egy időre a testületi munkafegye
lem is alaposan fellazulhatott, ugyanis 1925. december 22-e és 1926 márci
us 30-a között egyetlen jegyzőkönyv sem készült. A több sikertelen színpa
di próbálkozás alapvetően arra vezethető vissza, hogy a tanítók kényszerű 
visszalépésével az egyesület egy időre szinte teljesen értelmiségiek nélkül 
maradt, de részben abból is adódott, hogy a korábbi években divatos nép
színművek iránt általános érdektelenség vette kezdetét. A nyolcszázas évek 
végén beindult folyamat a századfordulóra eléri a falusi am atőr társulatokat 
is. Schöpflin Aladár jeles magyar műkritikus 1908-ban így ír a népszínmű
ről: „ Talán mégis legjobb lenne bevallani, hogy a népszínmű örökre meghalt s úgy, 
ahogy siratói értik, kár is volna feltámasztani. .. Nincs se írója, se színésze, se pub
likuma. Az egész népszínmű-kérdés csak üres frázis. Mért ne hagyhatnánk fel vele ? 
Marad még frázisunk bőven. ”

Stuchlik Lajos, szembesülve az előállt helyzettel, a divatos operettek be
mutatását javasolja az elnökségnek. Tekintettel arra, hogy a mind népsze
rűbb zenés műfaj színpadra vitele jóval több szaktudást igényel, mint az ed
dig bem utatott népszínműveké, az elnökség négytagú bizottságot nevez ki a 
feladat elvégzésére. A műkedvelő gárdát dr. Mandl Endre és Stuchlik Lajos, 
a zenekart pedig Búzás András, és az újonnan megválasztott elnök, Bakos 
György fogja irányítani.

Kezdetnek egy egyszer már bevált darab felújításába fogtak. A menyecs
kebállal egybekötött bőgőtemetés után megkezdődnek Szirmai Albert ko-
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A Mézeskalács szereplői

rábban, 1923-ban, már bem utatott daljátékának, a Mézeskalácsnak a pró
bái. A bem utatóra viszonylag gyorsan, április 24-én sor is került. A TTC mű
kedvelői a műfaj váltással nagy élményt nyújtottak a közönségnek, különö
sen Bakos Györgyné brillírozott színpadi játékával. Az előadást dr. Mandl 
Endre rendezte, a zenét a TTC vegyes zenekara szolgáltatta Benedek Márta 
közreműködésével, a táncokat Rutonity Kató tanította be, a díszletet pedig 
Skrabán Endre tervezte és festette. A nagysikerű előadás után az újvidéki

katolikus gazdakör képviselői egy ba
bérkoszorút adtak át a szereplőknek. 
Május 8-án az előadást megismétlik.

1926. július 26-án elhunyt Bakos 
György, az egyesület elnöke. A mind
össze harmincnégy éves római kato
likus kántort és okleveles tanítót az 
egyesület tagjai kísérik utolsó útjára. 
Temetés után a TTC tagjai a falut jár- 
va gyűjtenek a népszerű elnök sírem
lékére, amit később fel is állítanak.

A tornaklub vezetősége keserű száj
ízzel veszi tudomásul, hogy a futball 
felemészti az egylet keservesen össze
gyűjtött pénzét. Az anyagiak gyarapítá
sa céljából a tagság nagyszabású szüreti 
bált szervez a Kaszinó összes termében. 
A jövedelmező táncmulatságon volt 
konfetticsata, amerikai árverés, világposta,
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A TEMERINI TORNA CLUB
junlus 26-án, vasárnap d. u. 3 órai kezdettel a 

nyárfa ligetben nagyszabású

Juniálist
rendez, melyre mindenkit szivesen lát.

A kővetkező szenzációs1 mókákkal: 
Tom bolát Minden második szám nyer; ér

tékes tárgyak.
11*ot rúg*»: Mindenki rúghat gólt; 3 érté

kes dij a legtöbb gólt rugónak.
K acM holáuat: l dinárért 1 sütni való kacsa 
C élbadobés palackos borra s Garantált 

fajborok.
Saéjbad ob iss Minden találat nyer.
Este asép ségvarson y: 3 nagyon értékes dij 

Fúvós zene; villany világítás; kitűnő ételek és 
italok; fagylalt; szerpentin; konfetti.

Reggelig tánc.
Belépő jegy, mely úgy a délutáni, mint az esti 

belépésre jogosít, csak 5 dinár. 
Kedvezőtlen idő esetén a juniális a

féle vendéglőben lesz megtartva.

Hirdessen a

paprikaverseny, őzfuttatás, szarv asűzés és seregély hajsza is. Hogy ezek a szórakoztató 
játékok pontosan mit fedhettek, ma már nehéz volna megállapítani.

A műkedvelők munkájába az év 
végén nagy szakavatottsággal és buz
galommal kapcsolódik be Kohut Já
nos, aki ebben az évben költözött 
Temerinbe, s még május 28-án az 
egyesület rendes tagjának jelentke
zett. Kohut 1916-ban a budapesti Tö
rekvés színpadán szerepelt, majd a vi
lágháború után Újvidéken játszott és 
rendezett. Első tem erini rendezésé
re Katalin napján kerül sor, amikor 
színpadra állítja A 72. számú őrház, a 
Bevásárol a feleségem és a Tíz eladó
lány c. népszerű egyfelvonásosokat.

Az 1926-os évad kabaréval egybe
kötött szilveszteresttel zárul.

1927-ben, Bakos György helyére a 
közgyűlés a 207 tagot számláló egyesü
let élére dr. Mandl Endrét választja meg 
elnöknek. Az alelnök Milinszky István, 
a titkár Rózsa János, a jegyző Kiss Dezső, a pénztáros pedig Stuchlik Lajos.

A klub keretein belül ekkorra megszilárdul a bálok hagyománya. A far
sang álarcos bállal kezdődik, ezt követi a húshagyókeddi menyecskebál. Osz- 
szel szüreti bált tartanak, majd megszervezik a temerini németség körében 
igen népszerű Katalin-bált is. Sajnos a színjátszás ismét mélypontra jut. Miu
tán a pünkösd vasárnapjára tervezett előadás szereplők hiányában elmarad, 
április 2-án az újvidéki Beltéri Katolikus Kör műkedvelőit látja vendégül a 
TTC. A városi gárda ezúttal A Noszty fiú esete Tóth Marival c. vígjátékkal 
lepi meg a temerini közönséget. A színészek a vasúti költségen kívül egy-egy 
vacsorát kapnak, kivéve azt a nyolc női szereplőt, akik már délután megér
keztek autóbusszal, és el is lettek szállásolva.

Ajuniálisra a községi akácosban került sor. A délután háromtól éjfél utá
nig tartó vigalmi program pontjai: tombola, 11-es rúgás, kacsahalászat, célba do
bás és szájba dobás. A zenészek 850 dinárt kapnak, amiért kötelesek délután 
négy órától reggelig szolgáltatni a zenét. Arról, hogy a vezetőség okosan gaz
dálkodik, nem szórja a pénzt, tanúskodik a muzsikusokkal kötött szerződés, 
melyben többek között ez áll: „Ha esetleg a körülmények úgy adják, hogy a zené
szek nem bírnak vacsorára hazamenni, akkor vacsorát is kapnak.”

IDélbácskában!
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Augusztus elején Kohut János táncos kabarét rendez. A táncok betanítá
sára az elnökség Magyar Zoltán írót, zeneszerzőt, a pécsi Nemzeti Színház 
volt tagját kéri fel. A bem utatót követően a szabadkai műkedvelők is kínál
koznak temerini vendégszereplésre, azonban kérésüket, tekintettel a nagy 
kiadásokra, a vezetőség elutasítja.

Az év folyamán újabb tevékenységgel bővül az egyesület profilja: a klub 
vezetősége jóváhagyja a kerékpáros szakosztály megalakítását is.

1928januáijában a plébános és a községi orvosok kezdeményezésére mozga
lom indul szegény munkáscsaládok segélyezésére, ugyanis az ínséges tél következ
tében sok nincstelen betevő falat nélkül maradt. A Vöröskereszt helyi szervezete 
által kezdeményezett összejövetelre, melynek napirendjén a sürgős segélynyújtás 
szerepelt, meghívták az egyesületek közül a TTC és az Ipartestületet képviselőit 
is. A két műkedvelő egylet elvállalta, hogy mielőbb előadásokat fog szervezni, s 
azok jövedelmét humanitárius célra fordítják. Az első ilyen jellegű bemutató A 
kisasszony félje c. „kacagtató vígjáték” volt, amit az Ipartestület műkedvelőinek 
bevonásával állították színpadra. Kohut János rutinos rendezőnek nagy segítségé
re volt dr. Szegőjenőné, aki a korabeli vélemények szerint előkelő ízléssel rendez
te be és díszítette fel a szintért. Az előadást februárban, majd márciusban meg
ismételték. Annak ellenére, hogy a bevétel Temerin szegényeinek megsegélye- 
zésére volt szánva, a produkció csak szerény anyagi sikerrel dicsekedhet. Sokan, 
különösen a gazdatársadalomból, nem csak, hogy nem jöttek el az előadást meg
nézni, de még jegyet sem vásároltak. Ekkoriban minden jóra irányuló akciónak 
legnagyobbrészt az úgynevezett kaputos osztály a leghathatósabb támogatója. Az

előadás tiszta jövedelmének kiosztása fe
lett a TTC vezetősége dr. Mandl Endre 
községi orvos felügyelete alatt döntött 
oly értelemben, hogy azok a szegény ín
ségesek kapják, akik addig semmilyen 
segélyben nem részesültek. A segélyt, 
ami összesen 2.244,50 dinárt, tett ki dr. 
Mandl Endre és Rózsa János az elöljá
róság előtt elismervény ellenében átad
ta a községi bírónak. Az iskola is kiveszi 
részét a segélygyűjtésből. Hrobács Ilona 
tanítónő a diákokkal humanitárius célú 
műkedvelő előadást rendez a TTC szín
padán.

A TTC hagyományos álarcos bálja 
ezúttal tematikus volt. A mulatság al
kalmával a jelmezbe öltözöttek felvo-
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nulásos magyar lakodalmat mutattak be. A mókás rendezvény menyasszonya 
Majoros Boriska, vőlegénye pedig Rutonity Katóka volt. A legszebb jelmezt 
ezúttal is Halmos Kató viselte.

Az 1928 márciusában megtartott közgyűlésen a tagság újra Kiss Mihály 
tanítót választja elnöknek. (Visszatérését -  akárcsak a többi tanító esetében 
is -  az tette lehetővé, hogy az oktatásügy egy időre a Horvát Parasztpárt irá
nyítása alá került, s Radic, a párt elnöke, enyhíteni kívánt a kisebbségek
re nehezedő nyomáson.) Az alelnökök Skrabán Endre és Milinszki István, 
a titkár Bódy Géza, a jegyző Rózsa János, a pénztárnok Stuchlik Lajos és 
Szvacsek Jenő, a háznagy Bernhard Nándor és Döme Ferenc, a szertárosok 
Zimmerman Jakab és Lahos Károly, a pályagondnok Radatovits István, a kar
nagy Búzás András, az ellenőrök Flórián Ödön és Gőbel János, az orvos dr. 
Szegő Jenő, az ügyész dr. Fehér Mihály az intéző pedig Kiss Dezső. Az egye
sület ekkor összesen 207 tagot számlál.

Vécsey Károlyné és Görbe Veronka becsei műkedvelők, miután a TTC 
műkedvelőivel egyezséget kötöttek, május 20-án Tem erinben is bemutatták 
a Debrecenbe kéne menni című darabot. Tudomásunk van arról, hogy sza
badkai színjátszótársulat is kínálkozik temerini vendégszereplésre. A temp
lom egere című darabot szerették volna községünkben bemutatni, de pró
bálkozásuk ismét kudarcba fulladt.

Stuchlik indítványozza, hogy június végére, Péter-Pálra hozzák színre a 
Süt a nap c. népszínművet. Rendezőnek Kiss Mihályt kérik fel, ám ő valami 
okból kifolyólag végül az Iparos Dalárda műkedvelőivel állítja színpadra a 
darabot.

Szeptember elején K ohutjános rendezésében kisasszonynapi, „búcsú es
télyre” kerül sor. A programban előadják Török Rezső „kacagtató paraszt
komédiáját”, A testamentum-ot, és A lóvásár-t, valamint Szőke Szakáll bo
hózatát, A vonósnégyes c. jelenetet. Az előadást reggelig tartó tánc követte. 
Muzsikált a Jambrik-féle tamburazenekar.

Az egylet vezetősége csakhamar szembesül azzal a ténnyel, hogy a közönség 
igényeit nem elégítik ki a rövid, alkalmi műsorok, ezért indítványozzák egy szín
darab bemutatását. Leszögezik, hogy amennyiben a színészek a jövőben sem 
vállalják a szereplést, kénytelenek lesznek az újvidéki amatőröket vendégsze
repeltetni. A havonta megtartott összejövetelen döntés született arról is, hogy 
gyermekjegyet kizárólag gyermekek és inasok kapjanak, ám segédek és 16 évnél 
idősebb személyek ne. Elfogadták a hirdetőoszlopok és táblák mielőbbi felál
lításának ötletét, valamint engedélyezték Horváth Károly cukrászmesternek az 
előadások alkalmával felállított kisebb cukrászdaszerűség működtetését.

A színészek lassan, de biztosan verbuválódnak -  általában női szereplők
ből van hiány -, a próbák javában folynak, ellenben a tervezett bem utatót
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meghiúsítja az újabb miniszteri rendelet, melynek értelmében a közeljövő
ben műkedvelő előadás nem rendezhető. A tilalom decemberig tart, így az 
óév utolsó napján Kohut irányítása alatt a közönség újabb három egyfelvo- 
násost láthat, A cég arájá-t, A motor-t, és A nyul-at.

Az 1928. december 12-ei jegyzőkönyvben ismét olvashatunk az emlékezet 
rostáján azóta teljesen kihullott egykori MTE sportegyesületről. „Sztuchlick (sic!) 
Lajos előadja, hogy a T. T. C. részéről ő és Szvacsek Jenő, az Ipartestület részéről Milinszky 
István és Simonyi István megjelentek özv. Döme Ferencznénél s átvették tőle az M. T. E. 
tulajdonát képezett 4084 dinárról szóló betétkönyvet, mely összeg fele része, vagyis 2042 
dinárt a T. T. C. javára bevételeztetett, míg a másik felét az Ipartestület kapta. ”

Operettek évtizede
Az 1929-es év elején nem történt jelentősebb személyi változás az egye

sület élén. Négy szakosztály tevékenységéről szerezhetünk tudomást. A fut- 
ballszekció elnöke Kiss Dezső, a műkedvelőket Kohut János vezeti. A „ping
pongozok” m entora Bódy Géza, míg a teniszé dr. Fernbach Péter, egészen 
addig, míg meg nem alakul hivatalosan is a huszonkét tagot számláló te
niszszakosztály. Ekkor a teniszezők elnöknek dr. Hesz Ágostont, titkárnak 
Bernhard Olly-t választják, míg a választmány tagjai a következők: dr. Szegő 
Jenőné Hrobács Inci, dr. Uvalic Bogdán állatorvos, Nickelsbacher Károly és 
Kiss Mihály A községi elöljáróság is támogatja a szakcsoport létrejöttét, hi
szen a teniszpálya kialakítása céljából rendelkezésükre bocsátja a nyárfaliget 
melletti akácost. A sakkozó, a birkózó és a kerékpáros tagozat tevékenységé
ről ezúttal a jegyzőkönyv nem tesz említést.

A TTC tagsága kezdi kinőni a Kaszinó mozitermét. Egyik alkalommal ké
réssel fordulnak a Katolikus Körhöz, amellyel más ügyből kifolyólag az utób
bi időben igencsak elmérgesedett a viszony, hogy vasárnap, ünnepnapokon 
és gyűlések alkalmával engedje át a könyvtárszobát, minek fejében a Kato
likus Kör tagjai is igénybe vehetik a TTC helyiségeit. A gond nem oldódott 
meg, m ert kérelmüket a Kör elutasítja.

A község másik műkedvelő csoportjával, az Iparos Dalárdával a TTC 
ekkoriban egészen jó  viszonyt ápol. A közösen bem utatott hum anitárius 
célú előadás után a TTC vezetősége Illés napján örömmel tesz eleget az 
Iparos Dalárda serlegavató ünnepélyére szóló a meghívásnak, s egy TTC- 
monogrammal ellátott selyemzászlót adományoz a kórusnak.

1929. január 6-án, a királyi diktatúra bevezetésekor a politikai pártok mel
lett a civil szervezeteket is feloszlatták, viszont a helyi műkedvelés terén fél 
évig nem történt semmilyen szigorítás. A hatóságokjúnius 8-án engedélyezik 
Kálmán Imre operettjének, A hollandi menyecské-nek a színpadra állítását.
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A meglehetősen nehéz operett 
nagy erőpróbát je len te tt a TTC-nek.
Kohut János rendező a táncok beta
nítására vendégrendezőt alkalma
zott, a mesteri tudású Magyar Zoltán 
személyében. A jelenetekhez először 
használnak fényeffektusokat, me
lyek irányításával az újvidéki színház 
főkellékmesterét bízták meg. A be
m utatón a negyven szereplőn kívül 
még mintegy ötven személy jeleske
dett. Az énekszámokat Ollinger Kár
oly római katolikus kántor irányítása 
alatt harminctagú kórus adta elő, míg 
a zenei aláfestést a Búzás András ve
zette tizenöt fős zenekar szolgáltatta.
Az előadás egyik külön érdekessége 
Horváth Sándornak, a zenekar egyik 
prímásának ez alkalomra komponált TTC „megnyitó indulója”, melyhez a 
zongorakíséretet Bernhard Olly, a zenekarra való átdolgozást pedig Búzás 
karnagy készítette. A díszlet ezúttal is Skrabán Endre keze munkáját dicsé
ri. Mind a zeneszámok, mind a szerepek tökéletes kidolgozása hónapokig 
eltartott, minek következtében a szereplők a darab címét a móka kedvéért 
„Hollandi nagymamára” keresztelték. A kulisszák mögött mind a próbák, 
mind az előadás alatt történnek előre nem  látott események, amiket a sze
replők sokáig emlegettek. A bemutató alkalmával az egyik „glücksburgi mi
niszternek” elveszett a szmokingja, amit a színfalak mögött azonnal lázasan 
keresni kezdtek. Az utolsó pillanatban az ügyelő kétségbeesett tekintete rá
vetődött „Nepomuk kocsmáros” feltűnő gömbölyűségére. A gyanú beiga
zolódott, ugyanis Nepomuk tényleg a glücksburgi miniszter szmokingjával 
imitálta kocsmárosi pocakját.

A befektetett m unka nem  volt hiábavaló. A műbírálók szerint az elő
adás nívója megütötte a hivatásos színelőadások mértékét. Sok volt a vidé
ki látogató, ajegyek az előadás előtt néhány nappal m ár mind elkeltek. A 
sikeres bem utatót követően a TTC Stuchlik Lajos indítványozására Kohut 
Jánosnak, Ollinger Károlynak, és Búzás Andrásnak a műkedvelés terén ki
fejtett önzetlen m űködéséért köszönetét mondott. Az előadást még egyszer 
megismételték, azonban a harmadik temerini előadás a kormányrendelet 
miatt elmaradt, akárcsak a Wighard Sándor meghívására tervbe vett kúlai 
vendégszereplés.

$ TEMEPHHCKM rMMHACTHHKH K/WE
Á niMiin-hvir > cy.Wy. 8. Jyn« 1020. rojl. T.vino y 8 c.hii y»e-.e y npo, i.>pi,|n»a finoCKoiia e 
d im.inpiiiimy npcnirmoy rip.iKnaaho te f

» XOJIA HJICKA ?KEH HIIA r g í g . l ’r a g ;  I
j 0 -áU Andrá'í
í A TEM ERINI TORNA C L U R m e r in

I'I.I-I ,-vi jmiiiis ln> H .111 s/nmlulnn este H órai kertiedéi a nin/.ittremh.-i. s/ime hozza

IA Hollandi Menyecske

El Pelhíi lajoi 
Riizm János Ifj.

. Hal.?« László

Suviri« ».itvky. í  
Wcltcrle

l -ainnk, Az I. Idvnr...; a glú. LshniRi fejedelmi lumlcreinhcii, a II. Iclvonüs Wicl 
.1 hnlLind tengerparton. .1 III. I1 lv.1n.is Julta hercegnő villájában .1 (..város közelében. I

\ R-intező: KOHUT JÁNOS Sugtl: SKRABAiM ENDRE. Ugyrlii • nopv orz
1 I IC 15 tagú vegyes zenekai a szolgáltatja BUZAS karnagy vizelésivel 

A Mncnkal MAGYAR ZOLTÁN, az énekekéi OLLINGER KÁROLY umíIoiu ¡-i 
_______________A üiszlelckct tervezte és tcslclle: SKRABAn ENDRE______________
n r ' i  1 1  í  r t  > • /  Zenekari Ólén és I. sor páholy 30 dinár, I hely rs. H inh-'l.- .’ > 

. f l E L Y A K A K :  dinár. Il hely és 111 IV sor páholy 20 dinár Alá heh I ’ 'b»ar. 
legyek clAvelelli. 11 június .1 - tói kezdve Hnrválh Kai oly cukrászdái d'." k..pliai..k_____

E lő ad ás u tá n  tánc  reg g e lig . ___
JCrtjáaz.U, tagyUli a ív..-miien.

27



A politikai visszarendeződés hamarosan érezteti a hatását: a tanfelügye
lőség átiratban értesíti a tanítókat, hogy számukra nem engedélyezett az 
egyletekben való részvétel. Kiss Mihály elnök ez okból kifolyólag immár má
sodízben kénytelen lemondani. Hasonlóan cselekszik Tóth Pál, Szalay Ist
ván, és Szvacsek Jenő is. A szigorításoknak még nincs vége. Augusztusban 
Bódy Gézajelenti, hogy az egyesület nem kapott engedélyt sem előadás, sem 
bankett tartására. Kohut megkérte Bódy-t, az újonnan megbízott elnököt, 
hogy érdeklődjön, a jövőben milyen formában lehet darabot rendezni. A 
következő választmányi ülésen -  nyilván összefüggésben az egyesület m un
kájának hatósági ellehetetlenítésével szembeni tehetetlensége miatt -  Bódy 
levélben lem ond az elnöki posztról, távozását sajnálattal fogadják, s helyet
te Nickelsbacher Károlyt bízzák meg az elnöki teendőkkel. Ugyanezen az 
ülésen „Kohut János jelenti, hogy miután ez idő szerint csak csupán mulatságokra 
kapható engedély [tudniillik a helyi szerveknél -  A. I. megjegyzése], újból kér
vényezte afőszolgabíróságnál színielőadásra az engedélyt, melyhez kéri a választmány 
hozzájárulását. A választmány hozzájárul. ” A színdarabok bemutatása azonban 
továbbra sem engedélyezett.

A TTC 1930 januárjában tartja meg a hagyományos álarcos bálját, ezút
tal Pokol bál címmel. A következő farsangi táncmulatságon, a menyecske
bálon a legszebb hölgy egy selyemruhát, a második helyezett pedig egy pár 
női papucsot kap ajándékba.

*  I t V h P i M  U S A G  _ »030. m ire. 2

p g y selyemruhát és egy pár papucsot nyerhet • 
L  a T T C keddi Menyecske bálján «

A tilalom ideje alatt sem tétlenkedik a vigalmi bizottság. A rendezői gár
da irányítása alatt, utánpótlás-nevelés céljából, tánctanfolyamot tartanak a 
fiataloknak, miközben továbbra is elsődleges célnak tekintik a bem utatók
hoz szükséges jóváhagyás beszerzését. Először helyben fordultak engedé
lyért a főbíróhoz, aki ígéretet tett, hogy a zárlat a legrövidebb időn belül 
feloldódik. Miután a helyzet júniusban sem fordult jobbra, az egyesület ve
zetősége kinevezett egy küldöttséget, azzal a feladattal, hogy a TTC jubileu
mának megünneplése érdekében forduljon a bánhoz. A bán részéről ugyan 
a fogadás elmaradt, de az irodafőnöktől olyan utasítást kaptak, hogy a klub 
engedély iránt forduljon a főszolgabíróhoz. A sok kilincselésnek ez alkalom
mal sem lett foganatja, mint a klub választmányának június 28-ai jegyzőköny
ve megörökítette, „ afőszolgabíróságjunius 17-én kelt Pov. 629/1930 szám alatt 
értesítette a községi elöljáróságot, hogy az ünnepségre az engedélyt nem adja meg, amit
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a község az átirat felolvasásával adott a 
titkár tudomására. ”

1930 nyarán az egyesület ismét kér
vénnyel fordul az újvidéki járási főszol- 
gabírósághoz. A magyarokkal szem
beni gyanakvást és rosszindulatot jó l 
szemlélteti dr. Laza Popovic főszolga
bíró („nacelnik) 1930. július 23-ai kel
tezésű, 7653/1930-as iktatószámmal 
ellátott átirata a Királyi Báni Igazga
tóság Igazgatási Osztályához, melyben 
utasítást kér arra vonatkozóan, hogyan 
járjon el, tekintettel arra, hogy a klub 
jubileumának megünneplését jún i
us 12-én rendeletileg megtiltották. A 
TTC iránti hivatali packázás ekkor ke
letkezett dokumentumait Csorba Béla 
dolgozta fel és adta közre (Miért tiltot
ták be a TTC táncrendezvényét? Temerini 
Újság, 1993. június 24.) írása alapján 
idézünk egy jellemző részt a főszolga
bírói véleményből:

„Antic Petar temerini jegyző' mint a

Temerini Torna Club vándorser
leg 1929-1932 díjul adta Varga Ist
ván, Hering János, Stuchlich Lajos, 
Leich Károly, dr. Fembach Péter, 
dr. Uvalic Bogdán, Widrich Károly, 
Nickelsbacher Károly, Klinkó Sándor, 
Kovách Ágoston, Amann Antal, Michls 
Mihály, Balázs testvérek

mellékletből látszik, az én hangsúlyozott kérésemre is azt felelte, hogy az engedély ki
adásának akadálya nincsen, és ajánlja a klub kérvényét, úgy bemutatva a tervezett 
táncot, mint a falvakban szokásos táncrendezvényt.

Ellenben én úgy gondolom, hogy ebben az esetben az államrendőri hatalom az en
gedélyt megadva ténylegesen elősegítené, hogy nyilvánosan, kompakt, szervezett tár
saságban kifejezésre jusson a magyar társalgás, a magyar muzsika és a magyar tánc, 
és hogy szavakkal felszítsák és lángra lobbantsák a magyar szellemet. ” A járási fő
szolgabíró, mintegy a gyöngébbek kedvéért, tintával utólag még hozzáírta 
a soviniszta indokot is: „ami bizony semmiképpen sem válik e vidékek nacionali- 
zálásának javára. ”

Ilyen ajánlás után a báni főhivatal örömmel utasította el a klub kérvényét. 
A hivatalos válasz ugyan nem maradt fenn, de -  mint Csorba Béla cikkéből 
tudjuk -  kézzel írt, cirill betűs II/2 . 76851 iktatószámra készült fogalmazvá
nya előkerült a tartományi levéltárból:

„A Bánsági Igazgatás elfogadta a járási főszolgabíróság véleményét (...) és nem 
engedélyezi a Temerini Torna Clubnak e hó 26-án Temerinben Sztuhlik Lajos kocs
májában a tánc megtartását. ”
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A Szent Anna-napi táncmulatság, mely méltó záróakkordja lehetett vol
na a Tem erinben akkoriban igen népszerű tekiai búcsú megünneplésének, 
az államhatalmi szándék sandasága miatt elmaradt.

De elm arad mindkét szeptemberi rendezvény, a búcsúbál és a szüreti 
mulatság is, és leáll a beindult tánctanfolyam. Miután a Kaszinó helyiségé
ben a művelődési élet teljesen megbénul, a táncterem ben pingpongaszta
lokat szerelnek fel, és elkezdődik az asztaliteniszezők házibajnoksága. A ver
seny végső táblaállása a következő:

férfi egyes: 1. Elek Sándor 2. Puskás Tivadar 3. Pfau János; női egyes: 1. 
Eichard Baba 2. Samu Boriska 3. Gőbel Szerénke.

Október végén az egyesület nevében Stuchlik Lajos, Kohut János és Láng 
György jelentést küld a tanfelügyelőségnek, hogy a klub nagyon rossz anya
gi helyzetbe került azáltal, hogy sem előadásokat, sem mulatságokat nem 
tarthat. A közbenjárás után a szigor annyiban enyhült, hogy a hatalom le
hetővé tette a novemberi Katalin-bál, a szilveszteri mulatság és a Pokol-bál 
megszervezését. A klubélet fejlesztésére elhatározzák, hogy ezután m inden 
szombaton „tea-estélyeket” rendeznek.

Az 1931. március Í jé n  tartott évi közgyűlésen történik meg először, hogy 
a jelenlevők nem  klubtagot javasolnak az elnöki székbe, hanem  magát a 
községi jegyzőt, név szerint Antic Petart. Nem valószínű, hogy Antic jelölé
se felső utasításra történt volna, mivel a jelö lt megköszönte a bizalmat, de 
elfoglaltságára hivatkozva nem vállalta el a jelölést. A TTC vezetősége ezzel 
a gesztussal m inden bizonnyal meg kívánta hálálni a jegyző eddigi jó indu
latát, ugyanakkor bizonyára a közbenjárását is meg szerette volna nyerni a 
műkedvelő szakcsoport tevékenységének újraindításához. Helyette ezután 
hasonló okból jelölhették Uvalié Bogdán állatorvost -  nyilván az államha
talom bizalmatlanságát is oldani kívánták a délszláv jelöltekkel -  de ekkor 
még ő is nem et mondott. Végül a jelenlevők Wirtz János korábbi választmá
nyi tagot választották meg elnöknek.

Humanitárius célokra a TTC továbbra is képességeihez m érten adako
zik. A vezetőség először a májusban elhunyt Kováts Antal költő síremlék
ének felállításához járul hozzá anyagilag, majd az épülő iparos otthon cél
já ra  szavaz meg támogatást. Később pedig a helybéli szerb futballcsapatot, a 
Soko-t ajándékozza meg 15 pár cipővel, 8 dresszel, és 12 pár lábszárvédővel, 
mondván, hogy az újonnan (1928-ban) alakult sportegyesület nem  rendel
kezik elegendő anyagiakkal.

Húsvéthétfőn a vigalmi bizottság szépségválasztással egybekötött táncmu
latságot szervez. A Miss TTC címet Samu Boriska érdemelte ki, míg az ud
varhölgyek Ackermann Rózsika és Schneider Nusika lettek. Persze mindez 
csak pótcselekvés, s mint a vigalmi bizottság megállapítja, „mivel műkedvelő
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előadások rendezése nélkül az egyesület anyagi gondokkal küzd, oda kell hatni, Aogy 
valamely úton az engedélyt erre megkaphassuk. ”

Az újonnan bekerített futballpálya nagyszabású felavatását Vidovdánra tervez
te a választmány, azonban a tűzijátékkal egybekötött mulatság Temerin fogadott 
ünnepére, Illés napjára tolódott. Nem tudjuk, hogy a munkálatok voltak-e késés
ben, vagy a vezetőség szándékosan odázta el az átadást a fogadalmi ünnepre.

A szeptemberi búcsúra tervezett darab, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
engedély hiányában elmarad, helyette négy szerb és három  magyarnyelvű 
kabarészámmal kénytelenek lámpa elé állni a műkedvelők.

Októberben a szomszéd település, Zsablya szerb dalárdájának temerini 
vendégszerepelését a hatalom már lehetővé tette. A TTC a siker biztosítá
sa érdekében a fellépésre meginvitálta az Iparos Dalárdát, a temerini Né
m et Dalárdát, a községi elöljáróságot, a Katolikus Olvasókört, a Gazdakört, 
valamint a Soko sportegyesületet. Ekkor már érezhető a kedvező politikai 
széljárás. Kohut János nyomban kiosztja a Mágnás Miska szerepeit, Skrabán 
Endre pedig elkezdi a táncok betanítását és a díszletek elkészítését. A pró
bák zökkenőmentesek, s mire a tilalom feloldódik, jöh e t a premier. A várva 
várt eseményről így ír a Temerini Újság 1932. január 10-ei száma:

„Majd három év pihenő után Szilveszter estéjén ismét kigyulladtak a TTC rivaldá
jának lámpái. A temerini mozi hatalmas terme zsúfolásig megtelt magyar szó, magyar 
nóta, magyar kulturmegnyilvánulás és színház után áhítozó közönséggel. A közönség 
már este hét órakor megrohanta a pénztárt, hogy a még korlátolt számban kapható je
gyek birtokába jusson.. .Kilenc óra. Csengetés. A türelmetlenség által kiváltott tapsok 
elhallgatnak. Búzás karnagy jellegzetes alakja felemelkedik, vezénylőpálcája ütemre len
dül, s elhangzik a nyitány. A függöny szétválik. Piros frakkos szereplők csoportja, gyö
nyörű díszletektől övezve. A nézőtéren a meglepetés moraja hullámzik át. Megkezdődik
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az előadás. Megkezdődik és folyik zökkenő nélkül, hibátlanul. Mi ez ? Színház, égy 
falusi összeverbuvált műkedvelő társaság? Nem! Ez a kultúra és haladás szerelmeseinek 
egy csoportja, a tó  most fonnak egy újabb babérlevelet abba a koszorúba amelyben már 
ott díszük a Túri Borcsa a Mézeskalács, a Hollandi menyecske stb. hervadhatatlan em
léke. S fonják a koszorút, amely mindig csak fényesebb és fényesebb... ”

A bem utatóra a vezetőség hálából ingyenjegyet küld dr. Nikolic Branko 
országgyűlési képviselőnek, valamint Lambic Jovan községi jegyzőnek, majd 
a közgyűlés is nyilvánosan köszönetét mond a két elöljárónak, hogy lehető
vé tették a műkedvelő szakosztály újbóli működését, ezáltal a klub erkölcsi 
és anyagi nívójának emelkedését.

A hosszú szünet utáni bem utató nem zajlott le incidens nélkül, ezért az 
elnök benyújtotta a lemondását. A választmány ezt nem fogadta el, hanem  
arra szólította fel a főrendezőt, hogy a rend fenntartása érdekében kötelez
ze a rendezőket, hogy legalább két órával az előadás elkezdése előtt megje
lenjenek a teremben.

Az 1932-es farsangi mulatságok az előbbi évekhez képest rosszabbul si
kerültek, amit a vezetőség a rossz gazdasági viszonyoknak tulajdonít. Az ál
arcosbál ezúttal a Mágnás Miska jelmezeiben lett megszervezve. A siker ér
dekében olyan döntés született, hogy a maszkás felvonulásban résztvevők a 
belépőjegynek csak a felét fizetik.

Mivel a táncmulatságokon megszaporodtak a rendbontások, a TTC veze
tősége a továbbiakban nem engedélyezi a tánc közbeni párcserét. Az újabb 
rendeletre két plakát és a rendezők hívják fel a bálozók figyelmét. Az inci
denst kiváltó okról a választmányi ülés alkalmával vezetett jegyzőkönyv nem 
tesz említést.

1932. január 6-án a Mágnás Miskát másodszor adják elő, majd február 
27-én harmadszor is láthatja a temerini közönség. Tekintettel a nagy érdek
lődésre a negyedik temerini bem utatót április 24-re tervezték, de a hatóság 
ismét akadályt gördít az előadás elé. Csak május közepén történik meg a 
jóváhagyás.

A nagysikerű darabnak Bácska-szerte híre ment. Februárban a 
bácsföldváriak hívták vendégszereplésre a társulatot, de az egyeztetések fél
beszakadtak, m ert a TTC kikötését, ami, az ezernyolcszáz dináron felül, öt
ven fős vacsora és húsz liter bor volt, a földváriak nem tudták elfogadni. A 
topolyai, az újvidéki és a verbászi vendégszereplés viszont a nagy útiköltség 
miatt nem  jö tt össze.

A tavasz folyamán az újvidéki Kraxner vendéglő tulajdonosa a Mágnás 
Miska bemutatása céljából saját vendéglőjét kínálja föl az temerini együttes
nek. A tervet az elnökség elvben elfogadta, de a bem utatóról nincs tudom á
sunk. Júniusban azért csak összejön egy vendégszereplés is. A csoport Szent
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tamáson telt ház előtt játssza a darabot. Mint a jegyzőkönyv megörökítette, 
„...nagy virágeső s hatalmas taps orkán kísérte a jól játszó szereplőinket”.

Az előadás költségvetését nehéz előre megállapítani, m ert adódnak nem 
előrelátott kiadások is. Egy ilyen tétel volt a vezetőség által megszavazott 
száz dináros kártérítés Jakubec Franci szereplőnek, m ert a második előadás 
után az öltözőből eltűnt egy pár új cipője. Ugyancsak száz dinár lett kifizet
ve Malcsity újvidéki szabócégnek javításra, mivel a TTC-nek kölcsönadott 
frakkja elszakadt. A kölcsönkért jelm ezek nehezen kerülnek vissza gazdá
jukhoz. Kovács Guszti Pethő Lajostól a cilindert, a verbásziak a kölcsönkért 
ruhát, Dietrich újvidéki kereskedő pedig az egyesülettől a lovaglópálcáját 
kéri vissza.

Miután a színészgárda túl van az utolsó előadáson, kölcsönadják vagy 
áruba bocsátják a megvásárolt partitúrákat, kottákat és egyéb kellékeket. A 
topolyai Atléta Klub a TTC-nek ezer dinárt fizet a Mágnás Miska partitúrá
jáért, hét női és négy férfiruháért, valamint három csizmaszárért. A török
becsei Polgári Kör szintén ezer dinár ellenében kapja meg a Mágnás Miska 
szövegkönyvét, a kottákat és a meglevő ruhákat.

Kohut indítványa, hogy húsvétvasárnapjára újítsák fel a Mézeskalácsot, 
végül nem lett megvalósítva, mivel a helybéli Ipártestület műkedvelői hús- 
vétra a Tépett rózsa c. színmű bemutatójával rukkoltak elő.

Az újabb darab kiválasztása sem mindig zökkenőmentes. Kohut rendező 
a hatezer dinár költségvetésű Kék postakocsi próbáit kezdi el, de már a sze
reposztáskor adódnak nehézségek. Nehéz megfelelő számú női szereplőt
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toborozni, ezenkívül az egyesületen belül akad egy csoport, aki bojkottálja 
a rendező munkáját. Ok a Csárdáskirálynő című operett színpadra állításá
ért szállnak síkra.

A pünkösdi kabaréra a színjátszók megkapják a jóváhagyást, de az illeté
kesek a kérvényben feltűntetett néhány szerb szám előadását nem tartják 
megfelelőnek, helyette a műsorba új szerb számok beiktatását kérik. Leira
tukban az áll, hogy mindaddig, míg az új darabokat nem jelölik ki a szerve
zők, a folyamodványt nem adhatják be.

Márciusban a választmány Rosenberg táncmester azon levelére válaszol, 
melyben a szakember táncestélyek rendezésére vállalkozik. Az oktató által 
felkínált kurzus ideje alatt az érdeklődők tíz dinár ellenében elsajátíthatnák 
a rumba és a spanyol tangó tánclépéseit. A választmány úgy döntött, hogy 
egy körívet bocsát ki, s ha elegendő jelentkező lesz, akkora a fenti ajánlatot 
elfogadja.

A vezetőség jóváhagyja Lahos Károly szertáros azon kezdeményezését 
is, hogy a sportpályán pártoló tagok toborzására érdekében, nyári rendez
vényeket kell szervezni. Kezdetben ezek az események sportversenyekből 
álltak. Volt felállított kuglipálya, céllövölde, de kerékpárverseny is. Egyik 
alkalommal az újvidéki NAK kerékpározóinak huszonöt fős csoportja mu
tatkozott be, amit ösztönzésül szántak a bicikliszakosztály esetleges megala
kítására.

1932 augusztusában elköltözik Temerinből a népszerű Bakos Györgyné, 
aki, m int az őt méltató jegyzőkönyv megállapítja, mindig telt ház előtt sze
repelt.

A kék postakocsi próbáival egyidőben Kohut tervbe vette a Csók a pusz
tán című darab betanítását is, azonban a templombúcsúra tervezett előadás 
szereplők hiányában meghiúsult. Kárpótlásul a közönség egy kabarét lát
hatott.

A kék postakocsi bem utatójára szilveszterestén kerül sor, amit még két 
ismétlés követ. Kohut János, aki ekkor harmadízben rendez operettelőadást 
Tem erinben, a tőle megszokott hozzáértéssel állítja színpadra a darabot. 
Neki köszönhetően a TTC színészgárdája igen előkelő helyet foglalt el az 
akkori Jugoszlávia területén tevékenykedő magyar műkedvelő egyesületek 
között.

A tizenöt tagú zenekart -  Benedek Márta zongoristával az élen -  a bete
geskedő Búzás karmester távollétében Stuchlik Lajos vezényelte. Az új kar
mester agilitásával, szervezőképességével és fáradhatatlan munkájával nagy
mértékben hozzájárult a darab sikeréhez. A díszletet ezúttal is Skrabán End
re készítette, míg a táncokat, amelyek a korabeli sajtó szerint az eddigieket 
művészileg fölülmúlták, Hrabovszkyné Divild Irén tanította be.
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„A szereplőkről kritikát írni igazán nehéz. ..Nem tudjuk mit mondjunk róluk, hogy 
kifejezéshez jutassuk azt a meleg szeretet, azt a határtalan lelkesedést, amellyel a világ 
elé szeretnénk őket állítani, hogy ismét itt vannak ők, nem kíméltek fáradságot, mun
kát, az utolsó két hétben éjt nappallá téve minden igyekezésüket egybetették, hogy egy 
estére elfeledtessék velünk mindent ami fáj, bút, bajt, bánatot, egy estére kiragadjanak 
bennünket a sivár, komor, gondterhelt hétköznapokból, piros ünnepnapot varázsol
tak elénk, egy estére megtanítottak bennünket ismét szívből örülni és gondtalanul ka
cagni. Azért nehéz kritikát írni róluk, mert egymás után kell velük foglalkozni, holott 
együttesen zártuk őket szívünkbe. ” (Temerini Újság 1933. január 8.)

Az 1933-as év sem mentes kisebb vitáktól. Bernhard Nándor, a mozi tu
lajdonosa kártérítést kér a TTC-től, mivel a színdarabok bemutatása nagy
ban akadályozza a mozielőadásokat. Végül a két fél abban állapodott meg, 
hogy amennyiben a jövőbeni mozielőadásokon nagyszámban jelenek meg 
a TTC választmányának tagjai és a tagság, akkor a vállalkozó eltekint a kö
vetelt elégtételtől.

Részben a szükség, részben az új állampolitikához való igazodás szülte az 
ötletet, hogy indítsanak szerb nyelvtanfolyamot, amelynek megszervezésével 
az indítványtevő Kohut Jánost bízzák meg. Az egyesülettel szembeni állami 
bizalmatlanságot azonban az ilyen gesztusok sem szüntetik meg. Lambic 
Jovan községi jegyző hivatalos úton értesíti Wirtz elnököt, hogyjött egy báni 
rendelet, s abban a TTC további működését felfüggesztik. Egyben felszólítja 
a választmányt, hogy döntse el, hajlandó-e a klub jelenlegi vezetősége más 
név alatt, új alapszabályokkal egy tisztán „sportegyesületet” alakítani. Wirtz 
elnök fenti bejelentést a választmány mély hallgatással vette tudomásul. Mi
vel az erre vonatkozó rendeletet Lambic nem volt hajlandó írásban kiadni, 
Bódy Géza indítványozta, hogy egy küldöttség keresse fel a sport alszövetség 
elnökét, Hadzi Kostát. Kérjenek tőle tanácsot, tudják meg, hogy a névválto
zás beleütközik-e a „Sokol-törvénybe”.

Az elnök javaslatára már ugyanezen a választmányi ülésen a vezetőség az 
egyesület új nevére kívánt javaslatot tenni a közgyűlés számára. A névváltoz
tatás egyértelműen azt a nagyszerb hatalmi akaratot tükrözte, amely még 
az emlékét is el akarta törölni a magyar időknek. Ezért zavarta az egyesü
let magyar neve: Tem erini Torna Club. A választmány tagjainak ugyancsak 
főhetett a feje, hogy milyen új ötlettel álljanak elő. Végül több javaslat szü
letett, s az ajánlott nevek a következő számú szavazatot kapták: Viktória: 9, 
Vitéz: 2, Spárta: 2, Jugoszlávia: 2. Concordia: 1. A választmány többi tagja 
(összesen hatan) nem  szavaztak, így egyik javaslat sem kapta meg a jelenle
vő választmányi tagok többségének (12) a voksát. Miután az eredményhir
detést követően nagy lárma, zaj és elégedetlenség vette kezdetét, egy újon
nan kinevezett három tagú bizottság (Bódi Géza, Döme Ferenc és Kohut
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János) a következő új nevekkel rukkolt elő: Obilic, Jugoszlávia és Jegricska. 
(A politikai döntési kényszer tehát szült egy pro-szerb, egy pro-jugoszláv 
és egy lokápatrióta javaslatot.) A név szerinti szavazáson a következő ered
mény született: az Obilic-ra 2-en (Pásztor Vince és Döme Ferenc), a Jugoszláviá
ra 9-en ( Wirtz János, Fogarassy Pál, Pethő Lajos, Grísza András, Homyík Mihály, 
Bedekovics Lajos, Bódy Géza, Kohut János és Ábel Mátyás) a Jegricskára 11-en 
(Radatovics István, Brachtl Aladár, Milinszki Imre, Lőrinc János, Szvacsek Jenő, 
Klinkó Sándor, Wiedrich László, Gőbel Ottó, Mohr Fülöp, Varga István és Láng 
György) szavaztak. Vagyis ismét patthelyzet keletkezett, amit a jegyzőkönyv 
szerint végül -  nyilván belefáradva a vitába -  egy rossz kompromisszummal 
gondoltak megoldani: „Minthogy a legtöbb szavazatot kapott Jegricska nevet a töb
biek el nem akarták fogadni, a választmány új szavazást kér, amit az elnök elrendel 
Az új szavazást követően a választmány tagjai megállapodnak abban, hogy a közgyű
lésnek elfogadásra a Temerini Torna Club helyett a Gradanskit fogják javasolni. ”

Február 4-én aztán sor került a rendkívüli közgyűlésre, melyen megjelent 
Hadzi Kosta ügyvéd, az alszövetség elnöke is. Az egyesület legfelsőbb fóruma 
a megnyitó után megemlékezett Sándor királyról, a sport „legfőbb” védnö
kéről, majd Wirtz elnök elfogadásra előterjesztette a választmány által java
solt nevet, a Sport Klub Gradanski Temerin-t. A szavazás előtt Láng György 
egyesületi tag az alapszabályra hivatkozva engedélyt kért arra, hogy a név- 
változtatással kapcsolatban újabb indítványt tegyen, mégpedig a Tem erini 
Sport Klub-ot. Láng, a Tem erini Újság tulajdonosa, kellő taktikai érzékkel 
oldotta meg a gordiuszi csomót: javaslatával kielégítette a paranoiás állam- 
hatalom elvárásait, hisz az egyesület nevéből és nevének rövidítéséből eltűnt 
a magyar „torna” kifejezés, de nem alázta meg a magyar klub tagságát és pár
tolóit sem, hiszen egy közkeletű nemzetközi eredetű jövevényszóval helyet
tesítette a magyart. Neki köszönhető, hogy a szavazás alkalmával hetvenöt 
szavazattal négy ellenében az egyesület a Temerini Sport Klub nevet vette 
fel. (Tudni kell, hogy a délszláv államban megjelenő magyar sajtótermékek 
-  köztük a temerini hetilap -  kapcsán a belgrádi minisztertanács sajtóirodá
ja  által végzett egyik elemzés Láng Györgyről kedvezően fogalmaz, ami ért
hető, hisz szerkesztéspolitikáját a nagyfokú politikai óvatosság jellemezte.)

A TSK bejegyzése mégsem m ent simán. Wirtz elnök, mint mondja, Gőbel 
titkárral „cca. 14-szervolt bent a hatóságoknál, s végre március 10-én sikerült meg
kapnunk az alapszabályt”.

Az áprilisban m egtartott 20. (jubileumi), egyben tisztújító közgyűlésen, 
Princip Dusán hatósági kiküldött jelenlétében a következő személyek let
tek megválasztva. Az elnök Uvalic Bogdán, az alelnökök Skrabán Endre és 
Jambrik Lajos, a titkár Bódy Géza és Pfau János, a pénztárosok Stuchlik La
jos, Klinkó Sándor és Grísza András, az intéző Wirtz János, Drvár Péter és
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Jankovics Ferenc, a háznagy Tényi János, Princip Dusán és Fogarassy Pál, a 
pályagondnok Radatovics István, az ügyész dr. Fehér Mihály, az orvosok dr. 
Machmer Mihály, dr. Mandel Endre, dr. Szegő Jenő és dr. Trauer László, 
a szertárosok Brachtl Aladár és Ábel Mátyás, a számvizsgálók Flórián Ödön 
és Bernhard Nándor.

Az új elnök, dr. Uvalic Bogdán megköszöni a közgyűlésnek a bizalmat, a 
megválasztást elfogadja, s ígéri, hogy törekedni fog az egyesület ügykezelé
sével mielőbb megismerkedni, és azt úgy vezetni, hogy az az állam érdeke
inek is megfeleljen.

Gőbel titkár beszámolójában elmondja, hogy a nyomasztó gazdasági 
helyzet az elmúlt év alatt különösen éreztette hatását. Az előadásokra az en
gedély megszerzése mindig nagyon nagy nehézségekbe ütközött, majd így 
folytatja: „A nagy vigalmi adó miatt jövedelműnk nagy részét oda kellett fizetnünk. ” 
Az egyesület életképességét egyedül a műkedvelő gárdának köszönheti. A 
futball a nagy útiköltségek folytán ráfizetéssel gazdálkodik. Az elmúlt év fo
lyamán a pingpong és a teniszszakosztály nem fejtett ki tevékenységet, a fut
ball mellett még a birkózó a boksz-, és sakkszakosztályban folyt munka.

A TSK keretében m űködő szakosztályok és vezetőik: 
futball -  Stuchlik Lajos majd Bódy Géza, pingpong -  Bódy Géza majd Döme 

Ferenc, tenisz -  Schossberger Magda majd Treuer László, műkedvelő -  Kohut Já
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nos, sakk -  Varga István majd Kmetovics József, boksz -  Bujdosó Illés.
Fennállásának 20 évfordulóját a TSK pünkösdkor ünnepelte meg. A ju 

bileum keretében került sor az egyesület új zászlajának felszentelésére is. 
Az előkészületek nem voltak zökkenőmentesek, mivel a rossz gazdasági vi
szonyok m iatt a kiadással já ró  zászlóanyaságot senki sem vállalta. Végül a 
kétezer-háromszáz dinár értékű zászló anyaságágával Stuchlik Lajos javas
latára a választmány nős tagjainak feleségei lettek megbízva, ám e feladatot 
közülük is csak négyen vállalták: Skrabánné, Radatovicsné, Jankovicsné és 
Drvárné. A zászló költségének fedezésére elsőként 300 dinárral Stuchik já 
rult hozzá, amit a következő tagok követtek: Tóth 100, Gőbel 50, Skrabán 
300, Grísza testvérek 100, Drvár 100, Hornyík 50, Klinkó 200, Döme 50, 
Lahos 50, Kmetovics 200, Révész 50, Kohut 100, Varga 100, Ábel 50, Tényi 
100, Uvalic 100, Lőrinc 50, Jankovics 100 dinárral. Egy kis ízelítő a szombat 
estétől kedd hajnalig tartó jubileum i rendezvény programjából:

Szombat este gyülekező a klub helyiségében, majd fáklyás m enet mellett 
ünnepi szerenád a zászlóanyáknak.

Vasárnap reggel hat órakor zenés ébresztő, hét órakor gyülekező a klubhe
lyiségben, fél nyolckor indulás a templomba díszfelvonulással, ahol Kopping 
Gáspár plébános megszenteli az új zászlót. Elöl a tűzoltózenekar, a tűzoltók, 
a zászlóvivők (oda Gőbel Lajos, vissza Milinszki Imre) a koszorúslányok, a 
zászlóanyák férjükkel, a választmány, az Ipartestület, az Iparos Dalárda, a 
temerini Radnicki Sport Klub teljes számban (ennek a rövid életű klubnak, 
szerb neve ellenére, zömmel magyar földmunkások voltak a tagjai), végül a 
TSK tagsága a vendégekkel.

Az ünnepi szentmise után a Kaszinóban m egtartott díszülésen az elnök, 
dr. Uvalic Bogdán üdvözölte az egybegyűlteket, majd indítványára hódoló 
táviratot küldtek az ország első emberének, a jegyzőkönyv szerint az alábbi 
szöveggel:

„ Őfelsége Aleksander királynak -  Beográd.
Temerini Sport Klub 20 éves jubileuma alkalmával, mint hű polgárok kérik Őfel

ségét, engedje meg; hogy a Haza urát és Királyi házát a legmelegebben üdvözöljék. ” 
De, a korabeli szokásoknak megfelelőn, táviratban üdvözölték a testne

velésügyi minisztert és a dunai bánt is. Az Iparos Dalárda elénekelte a him
nuszt, ezt követően dr. Nikolic Branko országgyűlési képviselő m éltatta az 
ünnep jelentőségét, majd Rajkov Dorde jegyző a község képviselőtestüle
te és a hatóságok nevében kívánt eredményes munkát, s buzdító beszédé
ben ehhez megígérte a támogatást. A jubileum  alkalmából Gőbel Ottó tit
kár magyar nyelven felolvasta az egyesület részletes történetét egészen a 
kezdetektől, s ez bekerült a jegyzőkönyvbe is, fontos tám pontokat nyújtva 
mindazoknak, akik az egyesület tevékenysége iránt őszintén érdeklődnek.
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Skrabán Zsófia a zászlóanyák nevében üdvözölte ajelenlevőket, majd ünne
pélyesen átadta az egyesület zászlaját. Az ünnepség végén a dalárda magyar 
népdalokat adott elő, miközben a vidéki egyletek küldöttei zászlószegeket
adományoztak.

Az egy órakor m egtartott bankett 
után délután futballmérkőzésekre 
került sor a sportpályán. Este pedig 
a Marica grófnő c. operett került be
mutatásra Kohut János rendezésé
ben. A prem iert megelőzően a színé
szek a Kijavica c. bohózatot adták elő 
szerb nyelven.

„Az előadást oly zsúfolt ház nézte vé
gig, amilyenre Temerinben még nem volt 
példa...A rendkívüli sikernek örvendő 
előadásnak egyetlen szépséghibája a késői 
kezdet volt, úgy hogy az fél három óráig 
elhúzódott, ami a közönségre rendkívül 
fárasztóan hatott9 olyannyira, hogy az 
utolsó felvonás már nem váltotta ki hatá
sát, amit pedig joggal megérdemelt volna. 
Az előadás reggelig tartó tánccal zárult. ” 
(Temerini Újság 1933. június 11.)

TEMEPMHCKM CÍ10PT KJ1YB 
A TEMERINI SPORT CLUB

4-or |y«a 1933. rojtHHe, na npBM aaii 1933. junius hó 4-un pfinkösd vasárnapién
ÜyxoBa y ac3H jyőMnapHe npoaiaae y a Temerini Tonkíno termében este 8 órai
caJiH TeMepwHCKOr Tohkhi«  y neue y kezdettel a 20 éves jubileumi ünnepsé-

8 cam npMpeljyje jlMJIETAHCKy gekket kapcsolatban

n p e f l d a B y  színi e lőadást
Ha KOjy n. nyŐ/lHKy 08HMC n03HBa. rend«/, melyre a t. MiitfnMiget tis/teletlel ratghivi.i.

npeaasatie ce; —  Spinre kerül:

1. K H J A B N U A ""v; | g

A ■IBBpt SK venyĉ /vnrkai« s/nl̂ aHaip. > .tu.tl IVm-iOSc Mániái. .... ..
Helyárak: %É$Hjfcrtoit hely es I. sor páholy 20 ti. i. hely i - ií. sor 
páholy 15 M T u . hely és 3. sor páholy 10 din. állóhely 0 dinár.

________ jr.rvc'» clovi-u-lln n jumus M.,| 1 oiy-nym: o .O.itt K.ipt' O.-V

" titán tánc rc^e iio .

m ?  ___________________

A Marica grófnő szereplői
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A mindössze egy hónap alatt betanult darabot az év folyamán még egy
szer megismételte a társulat.

A nyár folyamán (június 21-én) Búzás András karnagy, a TSK zenekarve
zetője örökre letette a karmesteri pálcát.

Említést érdemel még a Jugoszlávia körüli kerékpártúra, melyen a TSK 
színeit képviselve Hemrich Misi és Mayer Endre biciklizők is részt vettek. 
A 2360 km-es utat kilenc nap pihenéssel huszonhét nap alatt tették meg a 
résztvevők. A két temerini az útra 2 dresszt és 3 zászlót kapott az egyesület-

A kerékpártúra útvonala
A hagyományos Katalin-bált követően a műkedvelők A narancs c. kaba

réval teszik színesebbé a Katolikus Kör ötven éves jubileum át, miközben egy 
újabb, a Szökik az asszony c. operett próbái vannak folyamatban.

A Szilveszter-napi bem utató előkészületei az alábbi forgatókönyv szerint 
zajlottak:

„A pénztárnál: Láng és Klinkó
Rendezők: Tóth, Wirtz, Grísza /., Grísza II. Mohr, Druár 
Bakoséknak egy tiszteletjegyet visz: dr. Uvalics 
A kellékeket összeszedik: Klinkó, Radatovics és a szolga 
A villanyfelszerelést beszerzi: Kohut
Villanykörtét adnak kölcsön: Lakos -5, Widrich -5, Kmetovics -5, Stuchlik-2 
A maszkírozó kellékek beszerzése: Kohuth 
Színpadrendezés: Skrabán /., Skrabán II. és Ábel”

tői.
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Az eseményről a helyi hetilap cikkírója így írt:
„Szilveszterkor ismét megmutatták derék műkedvelőink, hogy tudnak, Aogy 

Aogy nemhiába pazarolja rájuk a közönség a szeretetét és ragaszkodását. Ennek 
tudatában minden egyes tagja az egyesületnek derekasan megállta a helyét, tudásá
nak legjavát adva, sokszor magasan kiemelkedve a sablonos műkedvelői átlagból 
már-már a tiszta tökéletes művészetet is elérve és annak nyomdokain haladva... A 
közönségnek kellemes meglepetés volt a pontos kezdet, ami az eddigi előadások egyetlen 
szépséghibája volt. ” (Temerini Újság 1934. január 7.)

A gazdasági válság folytán 1934-ig a munkabérek 60-70 százalékkal visz- 
szaestek. A mezőgazdasági munkások mindössze 12 dináros, a női munká
sok pedig 7-8 dináros napszámért dolgoznak. A válság éveit az egyesület is 
megsínylette. A taglétszám apadásának okát egyesek a gazdasági válságban 
keresik, mások a propagandahiányra hivatkoznak. Míg a TSK-n belül mű
ködő sportszakosztályok a csőd szélén állnak, addig a műkedvelők továbbra 
is jobbnál jobb darabbal rukkolnak elő.

Az év végi előadáson sokan helyszűke miatt nem jelenthettek  meg, így 
a Szökik az asszony című operettet 1934. január 21-én megismétlik. A har
madik ismétlésre március havában került volna sor, miután Bódy kérésére 
a színpadról az ökölvívók szorítóját (ringet) leszerelték. Sajnos a hatalom 
részéről az engedély megadása ezúttal is elmaradt.

Áprilisban az Ipartestület műkedvelői is műfajt váltanak. Tapasztalat hi
ányában első operettjük, a Mit susog a fehér akác színpadra állításához fel
kérik a TSK rutinos színészeit is.

A Szökik az asszony szereplői
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Pünkösdre a Stuchlik által javasolt János vitéz bemutatása elmarad, he
lyette megismétlik a Marica grófnőt, s majd, miután a becsei Legényegylet
tel megszületik a megállapodás, június 23-án Becsén is bemutatják a dara
bot az Ipartestület nagytermében, mégpedig olyan sikerrel -  írja a korabeli 
sajtó -  amilyet falusi műkedvelők városban igen kevesen értek el. A közel 
ötven főnyi szereplőt, a zenekart, és a kísérőket három  autóbusz szállította 
a Tisza menti városba.

A Katolikus Kör, az Illés-napi napi rendezvény főszervezője, a szervezés
ben való részvételre kéri fel a TTC tagságát.

Miután júliusban a vigalmi bizottság elnöke, Kohut bejelenti, hogy a bú
csúra tervezett kabaré nem lesz színpadra állítva, mivel az nem felel meg a 
helybéli közönség ízlésének, Döme Ferenc és Blázer Fülöp elvállalja a régóta 
húzódó kérdés végleges megoldását. Augusztusban Kohut érdektelenségre hi
vatkozva törli a búcsúra tervezett programot. Szerinte céltalan minden igyeke
zet, ha senki részéről nincs támogatva. Az elmondottak ellenére Blázer átadja 
Kohutnak a megígért kabarészámot, Döme pedig sajnálkozását fejezi ki ami
att, hogy nincs módjába eleget tenni előbbi ígéretének. A következő összejöve
telen a rendező a búcsúra tervezett végleges programról elmondja, hogy egy 
szerb monológot követően csak tánc és énekszámok lesznek műsoron, mivel 
egyes személyek nemtörődömsége folytán nincs módjában jobb programmal 
előállni. Ezt követően Stuchlik és több választmányi tag síkraszáll az egyesüle
ten belüli nagyobb összetartásért, megemlítve a múltban történt néhány saj
nálatos dolgot is. Közvetlenül a faluünnep előtti ülésen Kohut bejelenti, hogy 
a legnagyobb akarata ellenére sem ígérhet a bemutatásra kerülő kabarénak 
sikert, mivel nem törődik vele senki. Ezenkívül sajnálattal közli a vállasztmányi 
tagokkal, hogy a színpadi próbák, valamint az előadás alkalmával Bernhard 
mozi tulajdonos megvonta a társulattól a villanyvilágítást.

Adódnak azonban egyéb gondok is. Például az utóbbi időben a maszkí
rozó ládából is mind többen kölcsönöznek az egylet tudta nélkül. A választ
mány végül úgy döntött, hogy a nagyobb fokú ellenőrzés végett szükség mu
tatkozik a szakosztályon belüli feladatok elosztásra. Kohut János vigalmi bi
zottsági elnök ajánlatára Skrabán Andrást díszlettervezéssel, Blázer Fülöpöt 
a titkári teendők végzésével, Stuchlik Lajost a zene szervezésével, Jam brik 
Lajost anyagbeszerzéssel, Skrabán Károlyt színpadmesteri teendőkkel, Var
ga Istvánt ruhaüggyel, Ábel Mátyást a szertárral, Lajkó Jánost a villannyal, 
Tóth Szilvesztert a társadalmi ügyekkel, Lahos Károlyt pedig a kellékek fel
ügyeletével bízzák meg.

Szilveszterre Kohut a Lehullott a rezgőnyárfa című operettet ajánlja be
mutatásra. Végül Kmetovics József javaslatára a Szabad a csók kerül elfoga
dásra, m ert az egyesek szerint talán újból megnyerhetné a publikum tetszé
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sét. A választmány megbízta Kohutot, hogy utazzon fel Szabadkára a Szabad 
a csók szövegkönyvének beszerzése érdekében.

Vasárnaponként a tagság családi összejöveteleket szervez tamburazene 
mellett, két hivatásos zenész bevonásával. Az esti összejövetel alkalmával elő
adott operettrészletek kíséretéhez pedig felkérnék saját fúvószenekarukat.

1934 januárjában Stuchlik pénztáros ismerteti az egyesület mérlegét. 
Eszerint a futballra ráfizettek kb. 12.000 dinárt, és a kiadások terén a jövő
ben a legnagyobb óvatosságot ajánlja. Ismerteti, hogy 189 rendes tagja van 
az egyesületnek, ebből 21 futballista és 22 női tag. A tagdíjat egyelőre még 
csak 81-en fizették be. Ugyanakkor javasolja, hogy azokat a nőket, akik az 
egyesületben dolgoztak és dolgoznak, válasszák meg tiszteletbeli tagoknak, 
akárcsak a focistákat, ezáltal mentesítve őket a tagdíjfizetés kötelezettsége 
alól. A javaslat, amit hosszas vita után elfogadtak, jelzi, hogy a gazdasági vál
ság okozta elszegényedés hatása elérte a TSK-t is. Az asztaliteniszezők leállá
sa után Bujdosó Illés bejelenti, hogy az ökölvívó szakosztály tevékenységére 
sincsenek meg a feltételek. A kesztyűketJambrik visszaveszi a kereskedésbe, 
a kötelet pedig az egyesület a Gazdakörben értékesíti.

1934. október 9-én Marseilles-ben usztasa emigránsok megölték Sándor 
jugoszláv királyt. A jugoszláv állami propaganda azonnal Magyarországot 
nevezte ki legfőbb bűnbaknak, mivel a horvát merénylők korábban való
ban jártak az országban, de hogy a magyar kormány tudott volna a merény
let előkészítéséről, az sohasem bizonyosodott be. Kihatásaiban mindez igen 
kedvezőtlenül érintette a délvidéki magyarságot, ugyanis a politikai légkör 
a rövid ideig tartó enyhülést követően ismét hisztérikussá és kisebbségel
lenessé vált. Természetesen mindezt a bőrükön érezték a temerini magya
rok is, ezért igyekeztek elébe menni a dolgoknak. Október 28-án a Katoli
kus Kör helyiségében a temerini társadalmi egyesületek kegyeleti közgyű
lést tartottak, amin a klubtagok teljes számban megjelentek. A gyászülést 
Kopping Gáspár helybéli plébános nyitotta meg, majd Kiss Mihály tanító 
m éltatta az elhunyt király érdemeit. Később a gyászra való tekintettel az 
egyesület úgy dönt, hogy hat hónapig szünetel a bemutatókkal. Előadás hí
ján  Kohut a nehéz anyagiakra való tekintettel szilveszterestre tombolajáté
kot vagy hozzá hasonlót ajánl. A tervek szerint a zenét a helyi tamburaze- 
nekar (Tizesbanda) új jazz-zenekara szolgáltatná. A választmány az ötletet 
jónak  találja, azonban a hatóság nem engedélyezi a lebonyolítást. (A gyász 
ellenére egy kabaré kerül bemutatásra!)

Közben, karácsony napján, az Amerika vendéglőben nem kívánt incidens
re kerül sor, aminek mibenlétéről ennél többet a jegyzőkönyvekből nem tu
dunk kihámozni, csak azt, hogy ez a klub erkölcsi tisztaságának a meghur- 
colása -  mint vélik egyes választmányi tagok. Stuchlik szerint ajánlatos vol-
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A Tizesbanda egyik csapata
na, ha a klub helyiséget cserélne, mivel a klub tagjai jobban érzik magukat 
minden más helyiségben, mint a sajátjukban, amit a megtörtént eset is igen 
jellemez. Klubhelyiségnek -  kellő malíciával -  a jövőben az Amerika ven
déglőt ajánlja, mint „legjobbat, legalkalmasabbat”, s így véget érhet a sokévi 
súrlódás. A választmány megköveti Stuchlikot a személyét ért sérelem miatt,

TEMEPHHCKH CnOPT KJ1YB 
A TEMER1N1 SPORT KLUB
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de ajánlatát, m int tárgytalant, elveti. 
Az incidenst a választmány magánjel
legűnek minősíti.

Az 1935-ös évaddal a színjátszás te
rén a legtermékenyebb időszak veszi 
kezdetét.

„A Temerin egy kissé távol esik a 
nagyforgalmú kultúrközpontoktól, nem is 
vetnek sok ügyet arra, hogy kulturális tevé
kenységüket nagydobra üssék. Dolgoznak 
olyan kitartással, hogy példaképül állhat
nak a magyar kultúra munkásai előtt”-  
olvashatjuk a Reggeli Újság 1935 jú 
nius 27-ei számában.

A kulisszák mögött az események 
azonban koránt sem zajlanak ilyen 
gördülékenyen. Kora tavasszal Kohut 
levelet intéz a választmányhoz, amely-
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A Csárdáskirálynő szereplői; felső sor, balról jobbra: Lőrincz János, Metzinger 
Imre, Szilák János, Kubej József, Zóni Mihály, Suiján Ferenc, Kothay András, 
Pethő Mihály; középső sor: Kohut János rendező, Kiss Pál tűzoltó, Hajdú Erzsébet, 
Titz Rózsa, Papné Povázsán Katalin, Schlachter Mária, Skrabán Endre, Bújdosó 
Margit, Szkenderovics Imre, Povázsán Katalin, Ökrész Margit, Lahos Károly, Ko
vács Piroska; ülnek: Döme Ferenc, Ürmös Manci, Schneider Nusi, Blázer Fülöp, 
Morvái Tényi Teca, Pethő Lajos, Fischer Erzsébet, Kovács Katalin
ben közli, hogy összehívta a szereplőket a Csárdáskirálynő bemutatására. 
A próbák elkezdődtek, ellenben Pethő Lajos és Skrabán Endre főszerep
lők előző ígéretükkel szemben a sze
repeiket a továbbiakban nem hajlan
dók vállalni. Időközben megromlik a 
viszony a konkurens Iparos Dalárda 
színjátszó csoportjával is. Az ok, hogy 
az Iparos Dalárda, akárcsak a TSK, 
csökönyösen ragaszkodik a húsvétva- 
sárnapi premierhez. Egyik fél sem en
ged a negyvennyolcból, és a TSK úgy 
dönt, hogy húsvétvasárnapján csak 
be fogják m utatni Kálmán Imre hí
res operettjét.

A húsvétnapi bemutatóról, amely 
egy szerb nyelvű monológgal kezdő
dött Kolinászy Aranka tolmácsolásá-

A Csárdáskirálynő szereplői -  Szabó 
Sípos Ferenc karikatúrája (Reggeli 
Újság, 1935. július 2.)
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bán, így ír a korabeli sajtó: „A TSK műkedvelői hatalmas sikerrel öregbítették az 
egész Bácskában elismert rátermettségüket. A színvonalra való tekintettel a műked
velő gárdát bátran be lehetne sorolni a hivatásos színészek soraiba. A színjátszó cso
port megmutatta, hogy ha akar tud is, és méltán írhatják róla, hogy jobb úttörője a 
magyar kultúrának szűkebb hazánkban nem igen akad. ” (Reggeli Újság 1935. 
április 25.)

Magáról az előadásról tudni kell, hogy Kohut János rendezte, a táncbe
téteket Magyar Zoltán koreografálta, a színpadfestés pedig Frei Antal szoba
festő keze munkáját dicséri. A tizenöt tagú zenekart Stuchlik Lajos tanította 
be és vezényelte. A sajtó külön kitért Benedek Márta művészi zongora- és 
Bedekovics Lajos csellójátékára.

A főszereplő, Tényi Teca, régi előadások ünnepelt primadonnája, négy 
év kihagyás után lépett újra a közönség elé. Annak ellenére, hogy az egyik 
próbán tánc közben kificamodott a lába, közvetlenül az előadás előtt pedig 
belázasodott, játékával elnyerte a közönség tetszését.

A darab ismétlésére május 19-én, pünkösd első napján került sor.
A siker fokozása érdekében a társulat elhatározza, hogy a Csárdáskirály

nőt bem utatja nyári szabadtéri szín
padon is. Az elképzelés megvalósí
tása az eddigieknél sokkal nagyobb 
szervezést igényelt, ezért a szervezés
ből minden választmányi tag aktívan 
kivette a részét. A feladatok elosztá
sa a következőképpen történt: A fut- 
ballpályán levő színpad felállítását 
Skrabán Endre alelnök, míg a virá
gok beszerzését Pfau János vállalta 
el. Stuchlik biztosította a reflektoro
kat, Lajkó János pedig a megvilágítás 
felszereléséről gondoskodott. Lukács 
Andor és Reiner Gyula fakereskedők 
támogatásképen felkínálták a szín
padhoz szükséges faanyagot. Ülőhe
lyeket, székeket és padokat az aláb
bi vendéglősök biztosítottak: Csikós 
Ferenc, Kalmár István, Michlsz Mi
hály, Vida Mihály, Ökrész Józsefné 
és Guszman Albert. A villanyégők az 

A közönség kedvencei: Tényi Teca és újvidéki villanytelepről lettek kölcsö- 
Pethő Lajos nözve.
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Péter-Pálkor, a bemutató napján, a TSK sportpályája m entén valóságos 
autótábort alkottak a vidékről érkezett vendégek gépkocsijai. A Tisza mente 
csaknem minden községéből érkezett látogató, de megjelentek a délvidéki 
magyar politikai elit képviselői is, amire a községben addig még nem volt pél
da. Többek között eljött a becskereki magyar közművelődési egyesület szá
mos vezetője dr. Váradi Imrével az élen. A neves közéleti személyek mellett 
az előadást megtekintette a Reggeli Újság teljes szerkesztősége is. A produkci
óval a TSK a műkedvelés terén nagy lépést tett előre, ugyanis az akkori Jugo
szláviában a temeriniek voltak az elsők, akik szabadtéri előadást rendeztek.

Az újságíró lelkes szavakkal dicséri a rendezést, mely úttörő lendülettel és 
lelkesedéssel elsőként vállalkozott szabadtéri előadás rendezésére, a szereplő
ket és a zenekart, akik pompás tehetséggel alkalmazkodtak a szabadtéri szín
játszás, hivatásos színészre is hatalmas feladatotjelentő követelményeihez és a 
közönséget, amely Temerinből, de messzi vidékről is eddig nem látott tömeg
ben jö tt el és tapsolta végig a ragyogó előadást. (Reggeli Újság 1935. 7. 2.)

Ezt követőn szinte naponta folynak vendégszereplésre vonatkozó egyez
tetések.

Augusztus 3-án este 9 órakor Újvidéken a Református Olvasókör kert
jében  szabadtéri színpadon ismételték meg a darabot -  irigylésre méltó si
kerrel -  áll az egyesület jegyzőkönyvében. „Múlt szombaton este a kör udvarán 
felállított szabadtéri színpadon előadták a temerini műkedvelők a ’Csárdáskirálynő’ 
c. Kálmán-operettet, oly nagy sikerrel amilyenre a vajdasági magyar színjátszás te
rén még nem volt példa. A TSK derék műkedvelőit 2500 néző tombolva ünnepelte, 
akik a rendes műkedvelői átlagot messze felülmúló teljesítést nyújtottak. ” (Temerini 
Újság 1935. augusztus 11.) Nem m aradt el az anyagi siker sem, a tiszta bevé
tel 4.280,00 dinár. A szerződés a következő feltételeket foglalta magában: Az 
előadás tiszta jövedelm ét egyenlő arányban osztották el a szervezők és a ven
dégtársulat között azzal, hogy a TSK számára a költségek fedezésére 2000 
dinárt különítenek el. A TSK adja az előadáshoz a szereplőket a zenekari és 
műszaki személyzetet, a városiak pedig a segédszemélyzetet, gondoskodnak 
a rendőri engedélyről, a színpadhoz szükséges anyagokról, kivéve a színfa
lakat, a nézőtér felállításáról, a reklámról, ajegyek eladásáról, a színpadról 
és a zenekari emelvényéről.

A következő vendégszereplés létrehozásában oroszlánszerepet vállalt 
Andreé Dezső, a Reggeli Újság szerkesztője. Közvetítésével a darab eljut 
Bezdánba is. A Bezdáni Sport Klub az egyezség szerint a temerini sportklub
nak 3.600,00 dinárt adott útiköltség fedezésére, 1.000,00 dinárt pedig kifize
tett mint tiszta jövedelmet. Ezen kívül valamennyi szereplőknek dukált egy- 
egy ebéd és vacsora is. A Csárdáskirálynő bemutatójára szeptemberben, a 
bezdáni szüreti napok keretében került sor. A temeriniek sikere ezúttal sem
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maradt el. A mintegy ötezer em ber előtt bemutatott előadás majdnem éjfélig 
tartott, ugyanis a szűnni nem akaró tapsviharra való tekintettel minden egyes 
számot meg kellett ismételni. Az előadás végén Ruff István helybéli kántor 
Bezdán egész lakosságának nevében Tényi Tecának, a Csárdáskirálynőnek át
adta a szüreti koronát. Utána hajnalig tartó mulatság vette kezdetét. Ezt köve
tően a szereplők részesei lehettek a kárlátónak is, amikor helyi szokás szerint 
a legények hajnalban házról-házra járva csirkéket gyűjtenek, hogy paprikást 
főzzenek belőle. A temeriniek egyöntetű véleménye, hogy ilyen jó l még se
hol sem érezték magukat.

A bemutató után egy Balázs vezetéknevű bezdáni festőművész ajánlatot tett 
emlékkép megfestésére is, de a választmány a javaslatra nemet mondott.

Voltak azonban sikertelen egyeztetések is. A topolyai Iparos Kör és Dalár
da csereelőadást ajánlott fel a TSK-nak. Eszerint a temeriniek a Csárdáski
rálynőt vinnék Topolyára, ők pedig viszonzásul a Mágnás Miskát m utatnák 
be. A választmány az ajánlatot elvetette, mivel a helybéli egyesület a Mágnás 
Miskát már többször bemutatta. Ezt követően a topolyaiak újabb levéllel for
dulnak a TSK-hoz. Ezúttal 3.000,00 dinár tiszta jövedelm et biztosítanának 
a Csárdáskirálynő bemutatására, ráadásul m inden szereplő kapna egy-egy 
vacsorát. A TSK a vendégszereplésért 3.500,00 dinárt kért vacsorával, amit 
a topolyaiak nem tudtak elfogadni. Hasonló okok miatt fulladt kudarcba az 
óbecsei Katolikus Legényegylettel folytatott tárgyalás is.

A sikernek köszönhetően a színészgárda növeli aktivitását. Az év folya
mán a Csárdáskirálynő bem utatója mellett felújították a Mágnás Miskát is. 
Régebbi előadások újbóli színrevitele általában nehézségekbe szokott ütköz
ni. Most is ez történt. Kezdetben aggályok merültek fel a szereposztás körül, 
mivel a kiszemelt főszereplő eltávozni készült a községből, majd az egyik elő
adás előtt Döme Ferenc súgót kellett lecserélni, mivel elutasította a megbí
zatását. Az asztaliteniszezők is mind hevesebben tiltakoznak amiatt, hogy a 
próbák miatt a teremből teljesen kiszorulnak a pingpong-asztalok.

Szeptemberben, a falubúcsú napján végül csak m egtörtént a bemutató, 
majd október 19-én és 20-án az újvidéki tűzoltózenekar meghívására igen 
nagy sikerrel előadták az újvidéki Kraxner vendéglőben is. A városi előadás 
egyben jubileum  is volt. Stuchlik Lajos, Benedek Márta, Pethő Lajos, Blázer 
Fülöp, valamint KohutJános rendező ez alkalommal huszonötödször léptek 
fel operettben. Tiszteletükre a művészgárda bankettot szervezett.

Az Iparos Dalárda ismét levélben fordul a klubhoz egyeztetés végett. Ezút
tal a búcsúvasárnapi terminust kérik. Wirtz János, a TSK korábbi elnöke szor
galmazza, hogy ajánlatos lenne egy-egy egyletközi megbeszélést összehívni, 
ahol a helybéli érdekelt egyesületek közös megegyezés alapján megállapíta
nák a mulatságok megrendezésének dátumait. Javaslatát a választmány elveti,
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a búcsúra vonatkozó engedményt a tagok 10:1 arányban leszavazzák.
A község területén az Iparos Dalárdán és a Temerini Sport Klubon kívül

1932-től állandó jelleggel színdarabokat mutat be a Földmunkásszövetség 
helyi csoportja is. Stuchlik Lajos októberben arról számol be a választmány
nak, hogy tudomására jutott, Tem erinben újabb színtársulat van alakuló
ban, amely arra való tekintettel, hogy tagjai nagyobbrészt eddig a TSK mű
kedvelői voltak, a sport klubbot akarják maguknak reklámként felhasználni. 
A választmány a legkeményebben tiltakozik az ellen, hogy TSK nevét bárki 
is használja, ha az nem a klub érdekeit szolgálja.

Az állam iránt mindig vannak kötelességek. December elsején, az állami 
ünnepen, az iskola művelődési program megszervezésére kéri fel a TSK-t. A 
labdarúgók alszövetsége pedig a labdarúgókat kötelezi, hogy egyik barátságos 
mérkőzésük tiszta jövedelmét szolgáltassák be az I. Aleksandar (Sándor) Jugo
szláv Király Szobor Alap javára. Mivel az adott találkozón igen kevés látogató 
volt, a bevétel mindössze 58 dinárt tett ki, a TSK vezetősége furfangos lépéssel 
az alszövetség iránti tartozását kínálja föl, vagyis összesen 13.450,00 dinárt.

A műkedvelő csoport a Csárdáskirálynő és Mágnás Miska bemutatásával 
egyidőben újabb darab, a Viktória c. operett színpadra állításával próbálko
zik. A szabadkai partitúrakölcsönzést, ami három hónapra 300,00 dinárba, 
minden további hónapra pedig 100,00 dinárba került, a TSK-nak sikerült le
alkudni. Nem sokáig tartott az öröm, m ert a hat hónapra 300,00 dinárért és 
m inden további hónapra 50,00 dinárért elkapott vezérkönyvet hasznavehe
tetlen, hiányos állapotban kapták kéz
hez. Végül a komplett anyagot mind
össze 150 dinárért a budapesti Szín
házi élet boltjából sikerült megszerez
ni. A ruhákat a szabadkai Népkörtől 
kölcsönözte az egyesület.

A színészgárda olyannyira összeko- 
vácsolódik, hogy már az évvégén, szil
veszterkor a Viktória készen áll a be
mutatásra. A sikerhez nagyban hozzá
járulnak azok a helybéli támogatók is, 
akik főleg munkával segítik a csopor
tot. Radatovics Isvánné például négy 
kínai ruhát varrt meg ingyenesen.

A prem ier m inden tekintetben si
keres volt, legalábbis erre lehet követ
keztetni a Temerini Újság fellengzős 
hangú tudósításából.

TEMEPHHCKH CIIOPT KJIYB 
A TEMERINI SPORT KLUB
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„Abrahám Pál világsikert aratott operettjének előadása nehéz, majdnem megoldha
tatlan feladat elé állította úgy a szereplőket mint a rendezőt, díszletezőt és zenekart. De 
törhetetlen akaratával, mindent legyőző ambícióval sikerült nekik az eléjük tornyosuló 
nehézségeket legyőzni és Temerin megértő közönségét egy élvezetes s egyszersmind felejthe
tetlen művészi teljesítménnyel meglepni... Mindnyájuknak köszönet jár, úgyszintén a 
közönségnek is, amely szeretetével és áldozatkésségével lehetővé tette, hogy Temerin a ma
gyar színházi kultúra központjává fejlődhetett. ” (Temerini Újság 1936.1.5.) A be
mutató előtt Varga Imre tolmácsolásában az O te zene c. szerb nyelvű mono
lógot láthatta a közönség.

Akadtak azért problémák is. A bevétel például lehetett volna nagyobb, de 
néhány vezető mulasztásnak köszönhetően a pénztár csupán az előadás előtt 
negyed órával bocsátotta áruba a jegyeket. Ezenkívül az öltözőből hiányzott 
egy ügyelő, aki a szereplők ruháiról gondoskodott volna. így előfordult, hogy 
egyes szereplők a változások alkalmával ruháikat nem találták.

A darab három előadást ért meg. Az 1936. január 6-ai ismétlést a február 
9-ei követte, amikor az előbbi, rosszul sikerült plakátragasztás helyett röpla
pokkal invitálták színházba az érdeklődőket.

Az év elején a Topolyai Katolikus Nőegylet meghívást intéz a TSK-hoz két
napos vendégszereplésre. Szeretnék, ha február Í jé n  és 16-án Topolyán is be
mutatásra kerülne a Csárdáskirálynő és a Viktória. Az egyesület azon vélemé
nye, hogy az utazás horribilis összegét a topolyaiak aligha tudják megfizetni, 
beigazolódott. A TSK árajánlatát a topolyaiak nem fogadták el. Rábólintottak 
viszont az adaiak. Márciusban sor került a Tisza-parti vendégszereplésre.

A temerini Iparos Dalárda újból átiratban kéri a TSK-t, hogy az év fontosabb 
ünnepeit (tekintettel a bevételre), a két egyesület ossza meg egymás között. A 
sport klub végül úgy határoz, hogy a felsorolt ünnepekből a húsvétot, Péter- 
Pált és a Szilvesztert megtartják, a többit átengedik a dalárdának. Az Iparosok 
az ajánlatot nem fogadták el, újabb indítvánnyal álltak elő, amit a TSK elnöke, 
Uvalic, elutasított.

A februári tisztújító közgyűlésen vita alakult ki a szakosztályok között. Az 
ellentétet a szakcsoportok közötti erőviszonyok váltották ki. A műkedvelők 
Skrabán Endrét, míg a futballisták Jambrik Lajost szerették volna alelnöknek. 
A puskaporos helyzet lecsillapítása végett Stuchlik Lajos titkos szavazást ren
delt el. A párharcból a műkedvelők által támogatott Skrabán került ki győzte
sen, a másik alelnöki posztot Kohut János érdemelte ki. A titkárok Bódi Géza 
és Pásztor Vince, a jegyző Pap István, a pénztáros Stuchlik Lajos, Klinkó János 
és Lőrinczjános, az intéző Elek Sándor, a háznagyok Princip Dusán, Fogarassy 
Pál, Lahos Károly és Tóth György, a pályaorvos dr. Horváth József, az egyleti or
vos dr. Trauer László, az ügyész dr. Fehér Mihály, a pályagondnok Radatovics 
István, a futballszertárnok Hemrich Lajos, a színpadi szertárnok Skrabán Ká
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roly, a színpadi ruhaszertárosJambrik Lajos lett. A választmány tagjai: Kmetovics 
Mihály, Pethő Lajos, Wirtz János, Blázer Fülöp, Ábel Mátyás, Döme Ferenc, 
Varga István, Widrich László, Lajkó János, Jankovics Ferenc, Scheffer János, 
Gajó Vince, Pfau János, Schmiedtjakab. A felügyelő bizottság tagjai: Bernhard 
Nándor, Varga András és Gőbel Ottó. Póttagok: Schlachter Ferenc, Titz József, 
Scheer Leopold, Füstös János, Varga Imre, Fischler István és Pálinkás István.

Márciusban a Schneider Nusi - Blázer Fülöp táncduó a moholi izraelita nő
egylet meghívásának tesz eleget. Fellépnek az ottani purimbálon.

Miután húsvétra a János Vitéz bemutatását tűzi ki célul a műkedvelő társa
ság, megkérik a Budapestre utazó Schossberger Simon temerini kereskedőt, 
hogy a Bárd cégtől szerezze be a darab partitúráját. A vezérkönyv megérkezett, 
sajnos ez is hiányosan. A hiányzó részek pótlása ügyében dr. Treuer Lászlót 
Pestre küldte föl az egylet.

A próbák elkezdésével egyidőben a TSK vezetősége levélben kéri meg az 
Iparos Dalárdát ajános vitéz kardalainak eléneklésére. A Dalárda válaszában a 
következő állt: „Nem jelölhetnek ki tagjaink közül senkit, és azokat nem küldhetik ki te
kintélyük felhasználásával“ Pethő Lajos saját egyesületét, a TSK titkárságát okolja 
a történtekért. Szerinte a sport klub képviselője nem olyan hangon kérte meg a 
Dalárda vezetőségétől a tagok kölcsönzését, mint amilyenre a választmány meg
bízta. Az újabb levélváltás után a Dalárda vezetőségétől már biztatóbb válasz 
érkezett, de miután ajános vitéz parti
túráit átadták Kiss Mihály karnagynak, 
újabb fordulat állt be. A Dalárda elkö
vetkező választmányi gyűlésén megvál
toztatta előbbi határozatát s visszalé
pett ajános vitézben való szerepléstől.
A visszatáncolás nem gátolta a bemuta
tót, mert a TSK soraiból ki tudtak állí
tani egy énekkart. Az esettel kapcsolat
ban a sport klub jegyzőkönyvében az 
alábbi, fölényes megjegyzést találjuk:
„Kérésükkel csak azért fordultunk a Dalár
da vezetőségéhez, mert reméltük, hogy ezál
tal sikerülni fog a két egylet között fennál
ló ellentétek elsimítása, azonban a Dalárda 
vezetősége egylethez nem méltóan utasította 
vissza békejobbunkat ”.

A TSK színészgárdája pünkösdva
sárnapján zsúfolt ház előtt bem utat
ja  Kacsóh Pongrác János vitéz c. ope- János vitéz szerepében Tényi Teca
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rettjét, amit pár hétre rá megismételnek. Az újvidéki Dán szerb nyelvű na
pilap elismerően ír a temerini műkedvelők tevékenységéről. A darab érde
kessége, hogy János vitézt ezúttal női szereplő, Tényi Teca alakította.

„Ezt a darabot választotta ki a TSK akkor; amikor igazolnia kellett, hogy nemcsak im
pulzust adott a vajdasági magyar műkedvelő színjátszásnak, hanem még mindig az élen 
halad. Nem csak tartani bírja az általa diktált tempót, a nívót, de még fokozni is. ”

A Temerini Újság 1936. június 7-án megjelent számának cikkéből ítélve 
megállapítható, hogy az erkölcsi siker ezúttal sem m aradt el, de anyagilag 
ráfizetéses volt a bemutató, amit többen a TSK egyes vezetőinek a rovásá
ra írtak. Fogarassy Pál főrendező kifogásolta a rendezők munkáját. Szerin
te amikor a legnagyobb dolog mutatkozott, akkor ültek le sörözni, s neki, 
mint főrendezőnek kellett a padokat 
kihordani. A vita során azonban kide
rült, hogy Fogarassy sem ártatlan ez 
ügyben, hiszen ő maga is közvetlenül 
az előadás előtt érkezett meg. A be
mutató elemzése során Stuchlik Lajos 
felrótta Blázer Fülöpnek, hogy mind 
Újvidéken, mind Temerinben leérté
kelte a szereplők munkáját, és ezáltal 
több színházlátogatót visszatartott az 
előadás megtekintésétől. Nem vádnak 
szánta az elmondottakat, mondja, ha
nem rámutatni szeretne a megfonto
latlan beszéd káros következményei
re. Varga István is tett meggondolat-
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lan kijelentést, hiszen illetéktelenek előtt kritizálta egyes szereplők játékát. 
Azt találta mondani az egyik szereplőre, hogy „ az kicsúfolása a már befutott színé
szeknek”. Bódy Géza indítványozására mindkettőjük fegyelmire terjesztették.

A Mézeskalács tem erini és bezdáni szabadtéri bem utatója után a TSK 
műkedvelői csöppet sem könnyű feladatra vállalkoznak. A János vitézt ter
vezik szabadtéren bem utatni. A feladat nem  könnyű, hiszen Magyarorszá
gon is majd csak a tem erini bem utató után adják elő szabadtéri színpadon, 
mégpedig a szegediek az Ünnepi Játékokon. A tem eriniek úgy tervezték, 
hogy a Katolikus Kör udvarában állítják fel a pódium ot, de, tekintettel az 
óriási érdeklődésre, kénytelenek a sportpályán színpadot ácsolni.

Az Illés-napi bem utatót szervezési tüsténkedések előzik meg. A fogadal
mi ünnep  főszervezőjével, a Katolikus Kör elnökével, dr. Fehér Mihállyal 
folytatott tárgyalások után a TSK vezetősége úgy határoz, ha történetesen 
nem  sikerülne egyezséget kötni a faluünneppel kapcsolatban, a János vi
tézt július 19-én m indenképpen be fogják mutatni. A tárgyalás folyamán a 
TSK három  ajánlattal rukkolt elő.

Az első ajánlat: A Katolikus Kör fizet a TSK-nak 1.500,00 dinárt és a vő
félyek által összeszedett összeg ötven százalékát, ennek fejében a TSK haj
landó lenne ajános vitéz c. operettet eladni egységes jegyként, vagyis a sza
badtéri előadásra váltott jegyek érvényesek lennének Illés-napra is.

A második ajánlat: A Katolikus Kör fizet a TSK-nak 2.000,00 dinárt az elő
adásért, azzal hogy az egész szervezés a Katolikus Köré.

A harmadik ajánlat: Az egész ünnepséget a két egyesület közösen szervez
né, ellenben, tekintettel a kiadásokra, a bevétel hatvan százaléka a TSK-t, 
negyven pedig a Katolikus Kört illetné meg.

A Katolikus Kör egyik ajánlatot sem fogadta el, hanem úgy döntött, hogy
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a TSK-tól teljesen függetlenül fogja az ünnepséget megszervezni. Még pla
kátügyben sem született egyetértés.

Tekintettel a nagyszabású előadásra a környékből ez alkalommal több 
vonat és autóbusz indult Temerinbe. A Becséről és Zombor felől vonattal 
érkezőket külön autóbusz várja Nádaljon. Helyben is megoldódni látszik a 
személyszállítás. Illés napján a temerini vasútállomástól minden vonatérke
zésnél autóbusz fuvarozza a vidéki látogatókat, az előadásra pedig a község
háza elől szállí j a  a színházrajongókat a sportpályára és vissza.

Az ünnep közeledtével a Katolikus Kör és a TSK között mégiscsak rende
ződnek a viszonyok. A két egyesület éjt nappallá téve munkálkodik. A legna
gyobb aprólékossággal kidolgozzák a vendégek fogadásának, elhelyezésének 
és elszállításának részleteit. Besegítenek a kocsmák is: Okrésztől 120 szék és 
80 pad, az Amerikából 40 szék, Schlaktertól 20 szék, Kalmártól 40 szék és 11 
pad, a Csillagból 5-6 pad, Kovácstól 10-15 szék, Klinectől 15-20 szék érkezik. 
Ezenkívül a Guszmann-mozi és a zsidó hitközösség székeit is igénybe veszik.

1936 Illés napjának előestéjén a sport klub műkedvelői szabadtéri szín
padon, új szereposztásban, eddig még nem látott sikerrel mutatták be a Já
nos vitézt. A belépőjegyek minimális áron keltek el, hogy mindenki számára 
hozzáférhető legyen a bemutató. Több ezer néző nézte végig az előadást. 
A zenekart ezúttal is Stuchlik Lajos tanította be és vezényelte. Érdemes fel
sorolni a zenészeket is: Benedek Márta -  zongora, Kiss Károly és dr. Uvalic 
Bogdán -  első hegedűsök, W olpert Ferenc -  második hegedű, Bedekovics 
Lajos -  cselló, Gero István -  bőgő, dr. Horváth József -  oboa, Hajdúk István 
és Péter Károly -  fuvola, Mészáros Mátyás -  klarinét, Danis János -  piszton 
és trombita, Csömör János -  bassz trombon, Schwager József -  dobok.

„Hatalmas emberkoszorú feketéllett az óriási nézőtéren. Talpalatnyi hely sem ma
radt üresen. Az autóbuszok és autók olyan tömege tömörült a pálya körül, aminőre 
Temerinben mégnem volt példa. Bácska, Bánát és Dunamente minden részből eljöttek 
a vendégek, mert úgy érezték, nem múlhat el nélkülük a János vitéz elsőJugoszláviai 
szabadtéri bemutatója... A zárt teremben bemutatásra kerülő előadás sikerének a taps 
a fokmérője, a szabadtéri előadásnak a csönd. A szinte dermesztő csönd, amely azt 
jelenti, hogy a hatalmas térség legtávolabbi zugában álldogáló szemlélő is kitűnően 
hall minden szót, szívét, lelkét lenyűgözi a darab. Száz vagy kétszáz méterről is együtt 
lélegzik a szereplőkkel.. .Az előadás közben sűrű villámok cikáztak az ég peremén, fé
nyes villogásukkal növelték az előadás misztikus részeinek érdekességét. Mert az égiek 
kegyesek voltak, a villámlást nem követte eső, s elejétől végig csillagkoszorú ragyogta 
be a szabadtéri színpad környékét. ” (Reggeli Újság 1936. július 21.)

Kerényi Imre az Uj Hírek 1936. július 26-ai számában a következőt írja:
„A sziklák között termő virágok, a havasi gyopár egyszerű, de mégis annyira fel

séges fehér bársonya jutott eszünkbe, amikor Temerin ünnepi áhítatba burkolt utcái
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feltünedeztek. Ahogyan a szegénységben is erőt és kitartást mutató falut és népét meg
láttuk, a kietlen sziklák szívós vegetációjára kellett gondolnunk, arra a vegetációra, 
mely annyira hasonlít és annyi közös vonást mutat fel Temerin népével. Mert ez a 
sziget percenként megújuló gigászi akarásával és az élnivaló lények leleményességével 
küzd és kapaszkodik meg száz viszontagság és ellennel szemben. Száz veszély és csapás 
ellenére nemcsak kapaszkodik, hanem gyökereit erősíti és koronáját terebélyesíti. Ha le 
is visz a szél egy-egy ágat, ha megsuhog felette néha-néha a gyilkos vihar, áll és büsz
kén dacol. Megtépázva, de új munkára készen kering benne a sűrű ősi vér".

A tomboló sikerről a kisebbségi napilapokon kívül hasábokat írtak a szerb 
nyelvű újságok is. Az újvidéki Dán példaképpen állította a temerinieket a 
városi műkedvelők elé. Azonban az is megesett, hogy az egyik újság hétfőre 
harangozta be a bemutatót. Azt, hogy a Tem erinbe látogatók félretájékoz
tatása véletlen volt-e vagy szándékos, csak találgatni lehet.

Néhány nappal a János vitéz sikere után a választmány megbízza 
Stuchlikot, „hogy Budapesten érdeklődjön a Háry János szövegének megszerzése után 
s azt kedvezőfeltételek mellett mégis veheti”. Erre azonban a partitúrák túl borsos 
ára miatt nem kerül sor.

Az egyesület színészei nem pihennek. Augusztus 15-ére kabarét tervez
nek, de m enet közben elhalasz^ák a szeptemberi templombúcsúra.

A János vitézt ebben az évben mások is bemutatták -  igaz, sokkal szeré
nyebb eszközök és lehetőségek birtokában -  mégpedig az Okrész-kocsma 
pódium án a földmunkások egy csapata. Ekkor kisebb nézeteltérés támadt. 
Stuchlik Lajos sajnálatát fejezte ki a Katolikus Kör igazgatójának, dr. Fe
hér Mihálynak a Földmunkásszövetség helyi csoportja által bem utatott 
Koperec-féle János vitéz előadásán tett kijelentése miatt, m ert többek kö
zött ezt mondta: „Ez kell nekünk, nem pedig a könyvből betanult és fölcicomázott 
előadások'’. Stuchliknak dr. Fehér kijelentése különösen azért fájt, mert állí
tása szerint ezzel leértékelte azt a munkát, amelyért a TSK évtizedekig küz
dött, és amelyre annyit áldozott. Dr. Fehér válaszában kijelentette, nem volt 
szándékában egyetlen egyesület munkáját sem alábecsülni.

Mind gyakoribb a színpadkölcsönzés a ném et dalárda, a Katolikus Kör, 
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület stb. részéről, melyből a TSK-nak csak anyagi 
kára származik. Az ingyenes színpadigénylők az előadásaik alkalmával a vil
lanyt a TSK terhére fogyasztják, a Katolikus Kör pedig egyik előadása alkal
mával teljesen tönkretette a „vörös szoba” kulisszát.

Ha nincs vendégszereplés, van ruhakölcsönzés. A bezdáni BSE kétszáz dinár 
ellenében kölcsön kapja a huszár- és az inasöltözetet, valamint a királyi palástot. A 
hegyesiek pedig ugyanennyiért a János vitéz összes ruháit viszik el használatra.

Stuchlik Lajos pénztáros, dr. Uvalic Bogdán elnök és Wirtz János választ
mányi tag augusztus 1 Je és 16-a között a berlini Olimpiára utaznak, hogy on
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nan tapasztalatokkal térhessenek haza. Pesti tartózkodásuk során egyúttal 
felkeresték a Bárd céget is, ahol 60 pengővel kifizették a János vitéz előadási 
jogát, majd a következő bemutatásra kerülő darab, a Háry János partitúrá
ja  felől érdeklődtek. Az illetékesektől megtudták, hogy a vezérkönyvet csak 
Bécsben lehet megvenni, de olyan áron, hogy azt egy vidéki egyesület nehe
zen tudja megfizetni. Miután a próbálkozás kudarcba fulladt, elkezdődtek 
egy másik darab, a Cigányszerelem próbái. Ennek zenéje nem kis fejtörést 
okozott a zenekarnak. Időközben egyik szereplő megbetegedett, így az elő
adást le kellett mondani. A bemutatóból nem lett semmi.

Karácsony előtti vasárnap Kohut János saját kezdeményezésére kará
csonyfa-gyertyagyújtással egybekötött szűkebb családi ünnepélyt rendez a 
színjátszók részére, melynek keretében ajándékot kapnak a műkedvelők.

Szilveszterkor újabb premier: a Nem élhetek muzsikaszó nélkül négy felvo- 
násos vígjátékot láthaya a közönség. A szereplők hiába adták tudásuk legjavát, 
a korábban bemutatott nagysikerű operettek után, amelyekben a zene, az ének 
és a tánc dominált, ez a produkció nem tudta magával ragadni a közönséget.

A választmány a darab megismétlésért száll síkra, egyben elítéli a Regge
li Újság temerini tudósítójának Kovách Ágostonnak a napilapban megjelent 
„rosszindulatú” írását. Kéri a főszerkesztőtől, hogy az elkövetkezőkben az újság 
az egylet munkájáról ne közöljön semmilyen bírálatot. Andreé Dezső főszerkesz
tő ígéretet tett, hogy a tudósító által írt cikkeket, amelyek a TSK-ra vonatkoznak, 
ezentúl nem fogja közölni. A választmány Kovách Ágostont kizárta a soraiból.

„Pokol az élet, de gyönyörűséggé válik, ha a Temerini SK POKOL báljára Ön is el
megy" reklámszöveggel invitálta a bálozókat a TSK az 1937. január 29-ei mulat
ságra. Az Antunovics (Kaszinó) vendéglő stílszerűen díszített moziterme szűk
nek bizonyult a nagyszámú közönség befogadására, ezért, különösen a vidéki
ek, a mellékhelyiségben foglaltak ülőhelyet. A környék bálozó közönsége jól 
mulathatott -  a korabeli sajtóból kitűnik, hogy a fiatalság még másnap délután 
sem akarta befejezni a mulatságot. A rendezvényen a következő ördögjelmezes 
lányok vettek részt: Gőbel Szerén, Kubey Tusi, Schneider Nusi, Schossberger 
Jolán, Heringjolán, Hering Boriska, Heffner Rózsi, Kalmár Gizi, Ürmös Man
ci és Hemrich Elza. Lucifert Balázs László elevenítette meg, Luciferné jelm e
zét pedig Samu Boriska, Metzinger Imre, Dénes Gitta, Cosic Dusanka (Cucó), 
Treuer Lajos, és Majorossy Böske (Újvidék) öltötte magára.

Februárban az újvidéki Burghardt cég és a Tem erini Sport Klub 
Schneider Nusi irányítása alatt ingyenes kézimunka-tanfolyamot indított a 
tagok, a hozzátartozók és a műkedvelők részére.

A teke mind népszerűbbé lesz a községben. A nagyobb kocsmák rendre kug
lipályákat építenek, a földes pálya elkészítése nem nagy anyagiakkal jár, viszont 
ajól megszervezett tornák és házibajnokságok szépen hoznak pénzt a konyhára.
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Csakhamar a TSK keretein belül is kezdeményezés indul a tekéző szakcsoport 
megalakítása céljából. A választmány egy ideig vacillál, nehezen tudja eldönte
ni, hogy a teke sport, vagy csak egyfajta szórakozás, de végül kötélnek áll. A ve
zetőség az újonnan alakult szakcsoport élére Bódy Gézát nevezi ki, majd, miu
tán szeptemberben elkészül a pálya, az 
érdemi munka is megindul.

A műkedvelők csopor^a húsvétra
TEMEPHHCKH SlO PT KJ1YB

A TEMER1NI SPORT KLUB
npMpehyjc iia npBH aan YcKpca 28. .wapra 
1937. roa. yBC-ic y 8 c;itm y ca-iH Tc.we-

pHHCKOI ÜHOCKOIia

n p e f l C T a B y
Ha Kojy ce n. rpabaiiCTBo y>iTHHO ntwHHa. 

flpeaaoahe ce:

1937. tvi március 28-án. MusvOl vasárnap
ján cslc 8 órai kczdc-llel a Temerini 

Mozi nagytermében

s z i n i e l ő a d á s t
rendez, melyre a i. kö/önségel meghivja. 

Szinre kerül:

P acn p o n a ja . n p ea a je  C unan  JaHOui.

A C I G Á N Y P R Í MÁ S
OcoOe: — Személyek:

Flocjie npe^CTaee Hrpamta.
 __  Előadás után tánc.

újabb bemutatóval szeretné meglepni 
a közönséget. Eredetileg a Csókos asz- 
szonyt szerették volna színpadra állíta
ni, de végül Kálmán Imre sikeres ze
nés darabjára, a Cigányprímás-ra esett 
a választás. A próbák kezdetben aka
doztak, mivel csak az első felvonás volt 
legépelve. A vezetőség a titkárt nyom
ban fülön is fogta, de ő azzal védeke
zett, hogy írógép hiányában a szöveget 
nem gépelhette le. A probléma végül 
úgy oldódott meg, hogy a műkedvelők 
a sakk-körrel közösen vásároltak egy 
gépet. Ma már szinte hihetetlenek tű
nik, de tény, hogy ezekben az években 
az írógép sokkal nagyobb kincsnek szá
mított, mint mondjuk ma egy szemé
lyi számítógép. Az egész Temerinben 
nem lehetett több egy tucatnál, s ezek 
is többnyire a községi önkormányzat 
tulajdonát képezték. Egy néhány évvel később született kimutatásból tudjuk, 
hogy volt még írógépe az Ipartestületnek, a Földműves Takarékszövetkezet
nek, a Kereskedők Egyesületének és néhány magánszemélynek is.

A Cigányprímásban gyermekszereplők fellépését az iskola igazgatósága 
engedélyezi, ellenben a próbák alkalmával nagy gondot je len t a kíváncsis- 
kodókjelenléte, viselkedésük ugyanis igen zavarja a szereplőket. Ezért olyan 
döntés születik, hogy zárt ajtók mögött folyjanak a próbák.

A bem utatóról a Temerini Újság 1937. április 4-ei száma elismerően szá
mol be:

„A vajdasági magyar műkedvelők élvonalában haladó TSK műkedvelőgárdája 
egy újabb teljes sikerrel gazdagította operett előadásainak sorozatát. A jó hírű együt
tes szerencsésen megválasztott darabja a Cigányprímás című Kálmán Imre operett 
úgy tartalmánál, mint melódiájának gazdagsága és az igazán elsőrangú előadás ré

Pünkösd vasárnap a TSK rendezésében

A cigányprímás
H ely á ra k  16, 12, 8  és  5  d in á r  —  Jegyek  e lőv é te lb en  k a p h a tó k  

Lőrinc J á n o s  b o rb é ly ü z le téb en .
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vén elcsapásra meghódította a közönséget és egy újabb felejthetetlen élményt szerzett 
neki”.

A darab színpadra állítása Kohut János szakavatottságát és hozzáértését 
dicséri. A díszleteket ezúttal is Skrabán Endre tervezte és festette. A tánco
kat Pethő Lajos és az akkori belgrádi operettegyüttesben működő Blázer 
Fülöp tanította be. A zenét pedig pedig a tőle megszokott precizitással a ti
zenhat tagú vegyes zenekar szolgáltatta, Stuchlik Lajossal az élén. A helyára
kat 5, 8, 12 és 16 dinárért árusították. Az előadást megelőzően Szilák János 
a Rasprodaja c. monológot adta elő szerb nyelven.

A kiadások között említésre érdemes tétel az a kétszáz dináros szerzői 
jogdíj, amit egy bizonyos Földesdi nevű személynek fizetett ki a társulat, va
lamint a tizenkét pengő jogdíj m inden egyes előadás után, amit a Színházi 
Életnek utaltak át.

A második bem utatóra a mozitulajdonosokkal való egyeztetés után ápri
lis 11-én került sor. Ezt követte egy százterítékes bankett azon szereplők ré
szére, akik felléptek a János vitézben, a Nem élhetek muzsikaszó nélkülben 
és a Cigányprímásban. A Cigányprímás harmadik, egyben utolsó előadására 
május 16-án, pünkösd vasárnapján kerül sor.

A választmányi üléseken ötletekben és indítványokban nincs hiány. Dr. 
Trauer László egyik összejövetelen a helybéli egyesületetek közötti súrló
dás békés rendezéséért száll síkra. Szerinte az Iparos Dalárdával hónapo
kig tartó kutya-macska viszony nemcsak az egyesületre nézve káros, hanem  
Temerin általános kultúréletre is kihatással van. A két csoport között fenn
álló viszonyok békés rendezésére a választmány Gőbel O ttót bízza meg, ami
nek, mint később látni fogjuk, meg is lett a foganatja.

Kohut János egyik ülésen a szereplők együtt-tartásának fontosságára mu
tat rá. Ilyen megfontolásból indítványozza a dalárda megalakítását a TSK ke
retein belül. Indoklásában az áll, hogy az erős énekkar a jövőben eszközül 
szolgálhatna a megtartandó operett-előadásokhoz is. A választmány végül 
Stuchlik Lajos azon javaslatát fogadja el, hogy az önálló énekkar létreho
zása helyett a nyár folyamán a János vitézt kibővített énekkarral adják elő. 
O maga vállalja a kar betanítását négy szólamban. Hasonlóan érvelt Pethő 
Lajos is, aki az előző évben megtartott szabadtéri előadás sikerére hivatkoz
va egy újabb nyári szabadtéri előadás megszervezését kezdeményezi. Kohut 
rendező szerint szabadtéri formában csak a Marica grófnő vagy a János vi
tézjöhet számításba.

A választás a János vitézre esett, de a próbák megkezdését követően egyes 
szereplők a már elvállalt szerepeket is visszaadták. Gőbel Ottó szívhez szóló 
beszédében a vezetőségnek kifejtette, hogy szembe nézve a nehézségekkel, el 
kell hárítani az akadályokat, és meg kell rendezni az előadást, de mindenek
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előtt a választmánynak kell példával 
elől járni és a munkából aktívan kiven
ni a részét. Gőbel felhívására a választ
mány összes tagja szerepet vállalt.

Augusztus 8-án, második alkalom
mal szabadtéren, ezúttal teljesen új 
szereposztásban kerül bemutatásra 
János vitéz. A darabot negyventagú 
énekkar kíséri, a férfi főszerepet ezút
tal Pethő Lajosra bízzák. A rendezők 
és a pénztárosok kinevezése mellett 
Hem rich Lajos feladata a szükséges 
150 kéve nád biztosítása. A biztonság 
érdekében száz dináros napszámért 
négy gyalogos és két lovas rendőrt al
kalmaz az egyesület.

A darab sikeres bemutatása után 
Kohut más elfoglaltságra hivatkozva 
lem ond a rendezői, vigalmi szakosz
tály elnöki és a TSK alelnöki tisztségé
ről, amit a választmány nem fogad el.

Augusztusban a színjátszócsopor
tot Csantavérre hívják vendégszere
pelni. A TSK ajánlatát, miszerint hat
ezer dinárért ajános vitézt Eszak-Bács- 
kába viszik, a tiszta jövedelmet pedig 
egyenlő arányban elosztják, a vendég
látók elfogadták. A szerződés megkö
tése is megtörtént, azonban a hatóság Skrabán Endre mint strázsamester 
nem hagyta jóvá a vendégszereplést. (János vitéz)

A jános vitéz c. operett a községben nagyon közkedvelt. Búcsú szombat
ján  a moziteremben ismét bemutatásra kerül. Iluska szerepében ez alkalom
mal Kovács Irénke mutatkozik be.

A TSK-ba fél évvel korábban betagosodott hírlaptudósító, Illés Sándor, 
aki időközben a zombori Új Hírek szerkesztője lett, február 6-án tarka mű
sor-összeállítást rendez a helybéli ingyenkonyha javára. Szeptember végén 
Nyugat-Bácskából jelenti, hogy a bácskertesiek levélben fordultak hozzá a 
János vitéz jövő nyári szabadtéri bemutatása érdekében. A TSK választmánya 
Illéshez intézett válaszában az áll, hogy még korainak találják az egyeztetést, 
mivel nem tudhatják, lesznek-e megfelelő szereplők.

TCK ripe/iaBahe y Heaejby 
8. aBrynra 1937. r. y 9 caTM
y B e n e  Ha M r p a j im u T y  T C K -a

Í1PETCTABA
üO/4 BEjjPOM H E 5 0 M

SZABADI ÉRI ELŐADÁS 
TEME RI NBE N

1937. aug. 8-án, vasárnap 
este 9 órakor színre kerül
a Tenicrini Sport Klub előadásál'

•JHH0IUBHTE3 M I M I

20 ?HHaPa>.LÉ J5 ^,iaPa’ ¡H 10 AiiHUpa, 
riocjie npeTctaBe wrpaHKa go 3 o p e !

5 AHHapa.

Előadás után tánc reggelig !
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A sikeres darabok szövegkönyve iránt nagy az érdeklődés. A sziváci Köz- 
művelődési Szövetség a TSK-tól a Nem élhetek muzsikaszó nélkül, a szilágyi
ak pedig ajános vitéz vezérkönyvét kérik. A kúlaiaknak az összes operett par
titúrája kellene kölcsönbe, de ekkorra a TSK-ban már csak a Kék postakocsi 
van raktáron, amit kétszáz dinár fejében át is adnak. Garay Béla, a szabadkai 
színház rendezője a Viktória partitúra kölcsöndíjáért, amit a jegyzőkönyvi 
kivonatok szerint egyszer már kifizetett az egyesület, beperelte e TSK-t. A bí
róság megítélte Garay követelését, a végrehajtók kinn is voltak foglalni, de, 
miután Garay Stuchlikot, a pénztárost perelte, és nem az elnököt, Stuchlik 
átadta az ügyet dr. Kerekes István ügyvédnek, így remény mutatkozott arra, 
hogy nem kell kétszer kifizetni a követelést.

November 27-én a Kaszinóban kabaréra kerül sor, melyben fellépnek 
Wiesner Rella, a belgrádi Operettszínház prímabalerinája, a Nemzeti Szín
ház volt tagja, Krasutska Vera, a belgrádi Operettszínház másodbalerinája, 
valamint a temerini Blázer Fülöp, a belgrádi Operettszínház táncos-komi
kusa és szólótáncosa.

Az amúgy is rossz kisebbségi közérzetet tovább rontja a nemzetközi po
litikai helyzet, s a Németországban ekkor már hatalma teljében levő Hitler 
egyre zajosabb kardcsörtetése. Ennek káros következményei hamarosan a 
Délvidéken is jelentkeznek.

„ Tilos a magyar nóta és a magyar tánc a temerini Kulturbund helyiségében -  cím
mel a Reggeli Újság november 28-ai száma egy igen kellemetlen epizódról 
számol be. A temerini németek Katalin-mulatságán a tánc utáni szünetben a 
német fiatalok asztalhoz ültek, és jókedvükben magyar nótát énekeltek, ami 
néhány ottjelenlevő kulturbundistának nem tetszett. Az egyesület elnöke fel
szólította a mulatókat, hogy hagyják abba a magyar nótázást, tekintettel arra, 
hogy a Kulturbund helyiségében tilos a magyar nóta és a magyar tánc. Miután 
a német fiatalok nem hallgattak a parancsszóra, s tovább énekeltek magya
rul, a február 4-én alakult sváb-német kultúrszövetség szószólója a zenészeket 
próbálta leinteni, persze sikertelenül. A jelenet odáig fajult, hogy a heves vita 
közben több pofon is elcsattant. „Ez a második eset a nyilvános gyűlöletszítás[ra]

Wiessner Rella 
Krasutska Vera 
Blázer novem ber 27én

a T S K kabaréján !

a beográdi operettszinház m ű
vészei lépnek fel
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a helybéli magyarok ellen. Mindkét alka
lommal nem a helybéli, hanem a vidékről 
idejött németek próbálják széjjeltépni azt a 
kapcsot ami 150 éve összekovácsolja a két 
népet Temerinben -  írja a napilap tu
dósítója. Mindezt azért fontos említe
nünk, mert közvetve a TSK-t is érintő 
kérdésről van szó, ugyanis a klubban 
-  magyar jellege mellett -  igen nagy 
figyelmet szentelnek a magyarok, né
metek és zsidók harmonikus együtt
működésnek, sőt, m int láttuk, néhány 
szerb értelmiségit, hivatalnokot is talá
lunk az egyesületben.

Szilveszter estéjén, évzáróként, Bu- 
day Dénes zeneszerző darabja, a Csár
dás c. operett kerül bemutatásra.

„A TSK, mint rendszerint, úgy most is jól választotta meg a darabot s Kohut Já
nos rutinos szakavatott rendezésében olyan előadást produkált, amilyennel sok városi 
egyesület is dicsekedhetne. A TSK ezzel ismét bebizonyította, hogy méltán foglal helyet 
a jugoszláviai magyar műkedvelők élgárdájában. Az előadás, noha kilenc képből állt 
sima és gördülékeny volt s nem tartott tovább, mint bármely más háromfelvonásos 
darab. A felvonásközök sem nyúltak hosszúra, ami a kezdetleges kis színpadnál szin
te elkerülhetetlen, s így méltó elismerés illeti meg úgy a rendezőt, mint Skrabán Endre 
díszlettervezőt... Maga a darab sablonos operett téma, de a TSK szereplői olyan vér
beli alakokat vittek a színpadra, amilyent csak kipróbált rutinos műkedvelők tudnak 
produkálni. A TSK műkedvelői azok. ” (Temerini Újság 1938. január 9.)

1938 ajubileum ok éve. Az Ipartestület fennállásának ötvenedik, a Gazda
kör negyvenedik, a TSK pedig huszonötödik évfordulóját ünnepli.

Január 13-án a TSK újonnan alakult női szakosztálya első alkalommal 
tartja „pettyes bálját” a Kaszinóban, majd februárban tarka esttel egybekö
tött házi mulatságot szervez a tagság részére, amit reggelig tartó tánc követ. 
A TSK hagyományos menyecskebáljára március 1-jén kerül sor.

Január 16-án a Csárdást megismétlik. Az átütő sikerrel bem utatott dara
bot ez alkalommal is sok vidéki néző végigtapsolta. A verbásziak közvetlenül 
az előadás után érdeklődtek egy ottani fellépés megszervezése iránt, de ar
ról, hogy született volna egyezség, nincs tudomásunk.

A TSK a húsvéti ünnepek alatt m éltóképen megemlékezett 25 éves jub i
leumáról, melyen képviseltették magukat a helyi egyesületek vezetői, a köz
ségi elöljáróság és a vidéki vendégek.

TEMEPHHCKH CnOPT KJiyE 
A TEMERINI SPORT KLUB

np«pthy|f > i.v'ii'iy. Jl I!

n p e j C T a B y  s z i n i e l ő a d á s t

Ilpe/ianahe c c :— Szilire kerül:
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OgydAk janiik U|Oi, Viir> lalván. Súgó Pfau Jánm. Tiintnksl 
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*.™*.TSK..... ......a—M ,u»*.«....... ......

Uehs aiecTa: — Helyárak : l enntartoil hely is l.-ll. se>r páholy >0 dm . 1. Iielv es III.
sor pAholv 15 din., II. hely 10 dm., iilloli. 'v lí dm.

Előadás után tánc
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Szombaton este kilenc órakor a tűzoltózenekar kíséretében a vezetőség fáklyás
menetet rendezett, ily módon tisztelegtek Skrabán Endréné és Radatovits Istvánné 
zászlóanyáknál, akik megvendégelték az egyesület vezetőit és a tagokat.

Másnap, húsvét napján, zenés ébresztővel kezdődött a műsor. Kilenc órakor 
a klub székházában volt a gyülekező, ahonnan a helybéli egyesületek követke
ző sorrendben vonultak a misére: Tűzoltó Testület, Községi Magyar Katolikus 
Polgári Kör, Ipartestület, Iparos Dalárda, Kereskedők Egyesülete, Gazdakör, a 
Kulturbund, a legvégén pedig az ünnepelt, a TSK vezetősége és tagsága. A tízórai 
nagymisén Kopping Gáspár plébános újraszentelte a TSK zászlaját, majd a klub 
helyiségében a temerini egyesületek zászlaikkal tisztelegtek a TSK lobogója előtt.

Az ebéd előtti díszközgyűlésen dr. Nikolic Branko országgyűlési képviselő, 
a rendezvény fővédnöke, kiemelte, hogy hálával tartozik az egyesületnek, mert 
a TSK példát mutatott, hogy a háború utáni időkben hogyan kell haladni egy 
kisebbségi egyesületnek, miáltal Temerinben magas szintre fejlesztették a spor
tot és a színjátszást. O maga, mint Temerin díszpolgára ajövőben is támogatni 
fogja a klubot, majd elmondta, hogy a hatóság mindenkor a legjobb indulattal 
kezelte, és ajövőben is támogatni fogja az egyesület zavartalan fejlődést. Ezt 
követően Pásztor Vince, az egyesület titkára beszámolt az egyesületben történt

minden fontosabb mozzanatról. Külön 
mondott köszönetét Kohut János alel- 
nöknek, aki tizenkét év alatt mintegy 
hetvenöt előadást rendezett, Stuchlik 
Lajosnak, aki tekintélyével, sokoldalú 
rátermettségével 1921 óta vezető sze
repet játszik az egyesületben, Skrabán 
Endrének, aki 1919 óta állandó sze
replő, emellett a színpadok tervezését, 
festését, szabadtéri színpadok összeál
lítását végzi fáradhatatlan szeretettel 
és Benedek Mártának, aki az utóbbi ti
zenkét év alatt a TSK zenekarának fő 
erőssége. Végül köszönetét m ondott 
Pethő Lajos bonvivánnak, aki jó  játéká
val, kitűnő hangjával a színjátszó gárda 
mindenkori oszlopos tagja.

A díszebéden Andreé Dezső a Köz- 
művelődési Tanács nevében díszokle
véllel jutalmazta a TSK-t a magyar mű- 

Mogyoróssy huszárönkéntes szerepé- kedvelés terén szerzett érdem ei elis- 
ben Zimmermann Katica (Tatárjárás) méréséül.
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Délután a TSK-Juda Makkabi (újvidéki zsidó futballcsapat) mérkőzését 
láthatták a sportrajongók, este kilenckor pedig újabb operettel rukkolnak elő 
a színjátszók. Ezúttal Kohut János rendezésében a Tatáijárás c. operett kerül 
bemutatásra. A táncokat Blázer Fülöp, a belgrádi Operettszínház szólótán
cosa tanította be, a díszlet Skrabán Endre keze munkáját dicséri, a zenekart 
Stuchlik Lajos vezényelte.

A húsvét hétfői mise után a tagság kivonult a temetőbe, hogy megko
szorúzza az elhunyt tagtársak sírját. A délutáni sportrendezvény díjazásos 
kugliversenyből állt, este kilenckor pedig a Csárdás című operettet vitték 
színre, immár negyedik alkalommal.

Pünkösdvasárnapján az Ipartestület 50 éves jubileum a alkalmából az Ipa
ros Dalárda és a TSK szereplőiből verbuválódott csapat ismét előadta a tizen
két évvel ezelőtt bem utatott Mézeskalács c. három felvonásos daljátékot.

Az Önkéntes Tűzoltó Testület szokásos úrnapi juniálisának nem kedvez
tek az égiek. A tomboló szélvihar a délutáni órákban orkánná fajult. Estére 
a Tatárjárás szabadtéri bemutatójára a szél teljesen lecsendesedett, de olyan 
hideg lett, hogy a kisszámú közönség a futballpályán télikabátban és nagy
kendőkben nézte végig az előadást. „Pedig kár volt, hogy a hideg visszariasztotta 
a közönséget, mert ezúttal igazán elsőrangút produkált az együttes. Maga a Tatárjá
rás egyes jelenetei is teljesen beilleszkedtek az idő és a hely hangulatába. Az őszi táj tá
bortüze, a holdvilágos éghez szóló szerenád tökéletes illúziót keltettek olvashatuk a 
Temerini Ujságjúnius 19-ei számában.

Augusztusban a Gazdakör jubileumi ünnepén a TSK színjátszói szabadté
ren immár hetedik alkalommal viszik színre a János Vitézt, ezúttal nagy ének
karral. A darab sikere mindig újabb és újabb tömegeket vonz, kivált ha -  mint 
ez alkalommal is -  egészen új rendezésben kerül a színpadra. A huszárok lóhá
ton jelentek meg, Tündérország beállítása és a tündértánc is egészen újszerű 
volt, Iluska szerepében pedig Zimmerman Katicát először láthatta a közönség. 
A juhnyáj szerepeltetéséről azonban le kellett mondani a községben is meg
jelen t száj- és körömfájás miatt.

Augusztus  I 4 ' é n ,  a G a z d a k ö r  rv gyvenévt -s j u h i k u m a  a l k a l m á v a l  
s zabadtér i  díszelőadást , 'an s z in ie k er ü l  a

János vitéz
cimü dal játék 100 tagú g azd ak ó ru ssa l ,  lóhátas  h us z á r ok k a l  és

e g y é b  a t t r a k c i ó k k a l

Jegyekről  mindenk i  g o n d o s k o d j o n  e l ő r e !
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A János vitéz francia királylányai: 1936-ban Schossberger Jolánka, 1937-ben és 
1938-ban Gál Marika

Decemberben a hagyományos kará
csonyfa-ünnepélyen, miután kigyúltak a 
karácsonyfa gyertyái és a jelenlevők el
énekelték a betlehemi éneket, a vezető
ség üdvözölte a műkedvelőket, a játéko
sokat, a tagságot és a megjelent vendé
geket. A műkedvelők elszavaltak néhány 
karácsonyi verset, majd Koperecz Pál és 
társai betlehemes játékot mutattak be. 
Az ünnepi műsor után a TSK vezetősége 
teával kínálta meg az egybegyűlteket és 
ajándékcsomagokat osztott ki.

Szilveszterre elkészült az újabb be
mutató. Kohut János ez alkalommal 
a Pillangó főhadnagy című operettet 
állította színpadra három  felvonás
ban. Az érdeklődés olyan nagynak bi
zonyult, hogy este kilenckor már álló
helyre sem lehetett jegyet váltani.

A TSK színészei, tekintettel az óri
ási érdeklődésre, a Pillangó főhadna
gyot 1939. január 14-én megismétlik.

A farsangban a hagyományos me
nyecskebál m ellett az egylet szervez

TEMER1NsiK1 SPORT KLUB
prlredjuje na dan SHvestr* 31. decembra 193« g szombato
uveíc u 8 aali u vdlfeoj dvorani Tcmermskog napján «

Bioskopa. dileutntsku

p r e t s t a v u ,  sz in ie lő ad ást
na koju se p. gradjanslvo ovim uüívo poatva. rend«, melyre mindenkit (¡«telette! meghív.

Predavace se —  Színre kerül:

“ PILLANGÓ 
FŐHADNAGY

Osobe —  Személyek :

í l L

Rendelő Kohul János Ügyelők Jamrik Lajosé* Szilák Ferenc. Súgó Pásztor Vince. Vezínvel Stuchlik Lajos.
Zongorán kisár Benedek Marilla. Mtizsik.« .. TSK vegyes /voe-.M._____________

 ____ Táncokat tanitolta Magyar Zoltán. Diwieieket n «  le is festette Skr.ih.in Endre.________

Cena mesta: -  Helyárak: Fenntartott hely és I.-IL sor páholy 20 d., I. hely és Hl. 
^ P ^ y j £ f J U i e l y  10 d., állóhely 6 d. jegyek elővételben L«Vincz Jánosnál kaphatók.

Posle pretstave igranka!
 ___  Előadás után tánc!

A TSK
szombaton, 1938. december 31-én, SzilveszU; 
napján este 8 órai kezdettel a Tcmerini Tonki. 

szinháztermében előadja

Pillangó főhadnagy
ciinQ operettel 3 felvonásban.

Helyárak: 20,16,10 és 6 dinár. 
^^^Je^ek^elövételben^Lörinc^JtUvn^^
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még ún. karton- és bokrétabált is. A TSK teniszszakosztálya pedig első alka
lommal „teniszbállal” rukkol elő.

A húsvétra tervezett Csókos regim ent operett bemutatója valami okból 
kifolyólag elmarad, helyette Farkas Imre darabját, a Nótáskapitány-t látha^a 
a közönség. Az 1939. április 9-én bem utatott előadásról az alábbi írás je len t 
meg a sajtóban:

„Rég nem látott ízig-vérig magyar ope
rettet hozott színre a TSK húsvétvasár- 
napján, amelynek oly közönségsikere volt, 
mint eddig még kevés operettnek. Nagy 
várakozással tekintett a közönség ezen elő
adás elé. Ami érthető\ ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy a szokott rendezővel együtt 
több szereplő\ az együttes eddigi főerőssé
gei, visszavonultak a színpadról. Az utánpótlás bevált. A közönségnek így valóban 
elsőrangú előadásban volt része, ahol mindenki a tőle telhető legjobbat nyújtotta. ” 
(Temerini Újság 1939. április 16.)

Korabeli jegyzőkönyvek hiányában nehezen állapítható meg, hogy mi 
váltotta ki a színjátszók egy részének visszavonulását. Csak gyanakodhatunk, 
hogy ehhez hozzájárulhatott a romló politikai helyzet, ugyanis a visszavonu
lók többsége zsidó. Augusztus végén a temerini Önkéntes Tűzoltó Testület

házszentelési ünnepélye alkalmából 
fellépő színészcsapat főleg a TSK mű
kedvelőiből verbuválódott, s előadta 
a Legénybúcsú című operettet, ahol 
még Kohut János a rendező.

Pünkösdkor a Nótáskapitányt meg
ismétlik. Ferdinád herceg szerepét az 
időközben bevonult Kothay András 
helyett Hemrich Misi veszi át.

Június elején a műkedvelő gár
da főerősségének, régi bonvivánjá- 
nak Pethő Lajosnak az egykor Gróf 
Apponyihoz, majd később a Kakas
hoz címzett vendéglőjében megtar
tott kertmegnyitási ünnepségre a 
TSK m inden tagjának kötelező volt a 
megjelenés.

A falu fogadott ünnepét ezúttal is 
a Katolikus Kör szervezi. A TSK, mint

K u r n r l  n i '1 'r.l ymu*« -  kcw  cin
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Uvalic elnök tombolatartási kérvénye, 
1939. január 3.

¡¿¡aCKEBSsmsMSBSBtsz

A TSIC pfinkftsdvarárrupjáu szinrehozza másodzor j

Nótáskapitány
cimD nagysikerű Farkas Imre operettet.

Jegyek elővételben kaphatok Lőrincz Jái.os borbélyi;/
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minden évben, most is felvonul a menetben, de a délutáni Gyöngyösbokréta 
szabadtéri műsorból az eddigieknél sokkal szerényebben veszi ki a részét. 
Az egyesületet egyedül a Skrabán Endre vezette nagybokrétás csoport kép
viseli, ezúttal is saját koreográfiával.

Bodroghy Szabolcs, a Reggeli Újság riportere megszólaltatta a koreográ
fust, aki maga is fellépett:

Hol tanult meg, kérem, oly gyönyörűen táncolni?
- Oh, drága tekintetes úr, én csak a harctéren jártam tánciskolába. .. De ott másféle 

táncokat tanultunk. .. Táncolni nem lehet megtanulni, arra születni kell. Akiben meg
van a táncos szív, annak nem kell tánctanító, csak jó zene... No meg fiatalság. ”

Augusztus 13-án a szokásos szabadtéri előadás keretében, immár har
madszor, egészen újszerű rendezésben és teljesen átépített színpadon m u
tatták be a Nótáskapitány-t. A korabeli sajtóközlemények szerint az emel
vény a nagyvárosi szabadtéri színpadok hű másolatát tükrözte, és egészen 
újszerűén oldotta meg a díszletezést és a világítást. A háttér hatalmas bolt
íve és az előtér két hatméteres oszlopa, valamint a tulipános oldalkulisszák 
pompás keretet nyújtottak. Tekintettel a rendkívül nagy érdeklődésre a né
zőteret is kibővítették. A szereplők a tudásuk legjavát adva sikerre vitték a 
darabot. A TSK a többi sikerei mellé könyvelhette el ezt az előadását is.

Ekkor már Európa-szerte viharfelhők gyülekeznek a politika egyébként is 
zavaros égboltozatán. Néhány hét múlva, szeptember elsején, a nemzetiszo
cialista Németország hadüzenet nélküli háborút indít Lengyelország ellen, 
majd két hét múlva, a titkos Ribbentrop-Molotov paktum értelmében a kom
munista Szovjetunió is hátba támadja a hazájukért hősiesen küzdő lengyele
ket. Mindenki érzi, hogy a változások szele előbb-utóbb eléri a mesterségesen 
összetákolt délszláv államot is. Remény és félelem hatja át a szíveket szerte 
Délvidéken, így Temerinben is.

November 24-én Katalin-estre kerül sor, majd decem ber 24-én a műked
velő, a futball és a teke szakosztály részvételével szokásos karácsonyfa-ünne
pélyt rendeznek. Viszont a Szilveszterre tervezett Júlia c. operett bem utató
ja  a katonai bevonulások miatt elmarad. Helyette a TSK műkedvelőinek és 
teljes zenekarának közreműködésével tarka szilveszteri estet rendez Ohl Já

nos. A műsor után reggelig tartó tánc 
veszi kezdetét.

Az egyesület az év folyamán még 
részt veszt Giricz Pál helyi nótaszer
ző szerzői es^én, Pálinkás Sándor 
primiciáján, az Illés-napi és az úrna
pi körmenetben, de jelentősebb tevé
kenységet nem folytat.

A TSK vasárnap, nov. 24-én este a Kaszinóban

Katal in b á l t
rendez, melyre a t. közönséget tisztelettel meghivja
Szépségverseny S ff lS S
Bableves csárda
Konfetti és Belépődíj
Szerpentin csata személyenkint 8 din.
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1940-ben a labdarúgó-szakosztály mellett csak a tekeszakosztály működik 
eredményesen, számol be a Reggeli Újság 1941. február 18-ai száma a megtar
tott évi közgyűlésről. Varga Imre a pingpong- és teniszszakosztály elnöke az ösz- 
szejövetelen elmondta, a teniszszakosztály a rossz pálya miatt csak háziversenye
ket rendezett, az asztaliteniszezők pedig csak városközi versenyekre járnak, de 
azokat is rendre mind elveszítik. Bódy Géza ügyvezető elnök a műkedvelő szak
osztály vezetősége nevében sajnálattal állapította meg, hogy a TSK műkedvelő
inek patinás hírneve hanyatlásnak indult. Valamikor, ha a közönség jó  színda
rabot akart látni, Temerinbe jött. A fi
zető tagok száma viszont az előző évek
hez képest jelentősen megemelkedett, 
az év végére elérte a 300-at.

1940. január 20-án zártkörű „tarka 
havasi bált” rendez a TSK, amit az új
ságban Hólabda bál címen is meghir
detnek, ezt követően sor kerül az évente m egrendezett menyecskebálra is.

Márciustól vasárnaponként Somogyi Ilonka tánctanárnő vezetésével a 
TSK tagsága részére ingyenes tánckurzust szerveznek.

Húsvétkor dr. Ohl János rendezésében bemutatásra kerül a Júlia c. ope
rett.

„Húsvét vasárnapján a TSK műked
velő egyesülete ünnepelt. Ekkor mutatták 
be az egyesület 50. jubiláns előadását. Ke
vésjugoszláviai magyar egyesület nyújtot
ta még eddig azt, amit a TSK. Megismer
tette a temerini közönséget ötven előadás
ban a magyar operettirodalom és zene leg
javával mindenkor elsőrangú szereposz
tásban és betanulásban... A közönség az 
egyesület fáradozását azzal hálálta meg, 
hogy az ötvenedik jubiláns előadásra zsú
folásig megtöltötte a Kaszinó színházter
mét, hogy kedvenceik játékában gyönyör
ködjenek és odaadó önzetlen munkájukat 
sűrűn felzúgó tapsorkánnal köszönje meg”
(Temerini Újság 1940. március 31.)

A folytonos esőzősek és a hirtelen 
olvadás, a Tisza magas vízállása és a Duna kiáradása következtében a község 
csatornái olyannyira megduzzadtak, hogy a falu szélén levő lakóházak ko
moly veszélybe kerültek. Több családot kénytelenek voltak kilakoltatni. Az

a TEMER IN-*1 SPORT K u m
1 n&ztcrmében tartja

5 0 . j u b i ! a r n u  5 0 .  j u b i l á n s
StSSlSJgS&F™ operett előadását

1« koju se p. gradjanstvo ovim uüivo porlv*. amelyre mindenkit itódettel meghív.

Predavaée se: — Színre kerül:

Osobe: — Személyek:

•s zenekara. Vezényel Smchlik L

A táncokat tankotta Metzingcr Imre. A díszleteket tervezte és festette Illés Imre.

Cena n iesta: — Helyárak: Fenntartott Itely és l-Ü. sor páholy 20 d, 1. Hely és 111. 
sor páholy t5  <L, II. hely 10 d., állóhely 6 dJ Jegyek elővételben Lórincz Jánosnál kaphatók.

Posle predstave ígranka!
Előadás után tánc!

A TSK  január 20-án, szombaton este 8 
órai kezdettel a Kaszinóban csak meg

hívottak részére zártkörű

tarka havasi bált
rendez. —  Belépődíj páronkint (anya 
leány) 12 dinár, személyerikint 8 din
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előállt katasztrofális helyzeten a TSK oly módon igyekezett enyhíteni, hogy 
a Júlia pünkösdi előadásának tiszta jövedelm ét az árvízkárosultak megsegé- 
lyezésére fordította. Voltak felülfizetők is. A Schossberger család még 150, 
Balázs fényképész 50, Bálint Károly úgyszintén 50 dinárral adakozott.

Július 27-én a klub Anna-bált szervez, búcsú szombatján pedig házigazdá
ja  Giricz Pál második szerzői estjének, melyen a régebbi, ismert nóták mel
lett a komponista legújabb szerzeményi is szerepelnek. Az előadáson fellé
pők: Gregus Annuska,Jánossy Zsófika (Újvidék), Takács István, Erdődy Etel
ka (Szabadka) és Mészáros József énekel, Gregus Annuska, Molnár Góbor 
Mancika, Szitár István és Schwager Marika táncol, Gregus Imre verset mond, 
H orn Marika zongorán játszik, Berki Laci hegedül, Schwager József pedig 
tárogatón működik közre. A műsort ifj. Vecsera Sándor vezeti.

Novemberben az újvidéki Beltéri Katolikus Kör operett együttese a Mág
nás Miskát játssza. A városiak Baracs szerepére meghívták vendégszereplő
nek Pethő Lajost, a TSK bonvivánját is.

A november 24-ei Katalin-bált áramhiány miatt egy héttel elodázták.
A Magyarország és Jugoszlávia közötti politika enyhülésnek köszönhe

tően november 24-én Újvidéken megalakult a Jugoszláviai Magyar Közmű
velődési Szövetség. A kezdeményezés célja a jugoszláviai magyar kisebbsé
gi kulturális élet összehangolt központi irányítása, hiszen addig nem léte
zett olyan vertikális szerveződés, amely a különböző magyar közművelődési

egyesületek törekvéseit koordinálta 
volna. A választmányba Tem erinből 
dr. Fernbach Pétert, póttagul pedig 
Stuchlik Lajost választották. A Szövet
ség a Vajdaság egész terültén hozzálá
tott a tagtoborzáshoz, amely lényegé
ben egészen a Bácska Magyarország
hoz történő visszacsatolásáig tartott. 
Tem erinben a későbbi hónapokban 
lényegében a teljes magyar lakosság 
csatlakozott a szövetséghez.

A TSK karácsonyfa-ünnepélyére 
december 22-én került sor.

Az év végi prem ier viszont ezút
tal elmaradt, helyette Skrabán End
re tombolával és malacsorsolással 
egybekötött szilveszterestet rendez. 
A műsor keretében Skrabán Endre, 
Titz Rózsika, Gregus Imre, Németh
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Kató, Móricz Kató, Péter Károly, Kothaj András és Pörge Aranka bem utat
ták a Vigyázat, harapós, a Felség, bocsánat! és A házasság kutyadolog című 
rövidebb jeleneteket. Magyar népies táncokkal fellépett Szőllősi Hajnalka, 
Zséli Ilonka, Kiss Boriska és Mohr Zolika. A TSK zenekara a Temesvári indu
lót, a Magyar vígjáték nyitányát, és az Erdélyi indulót adta elő, majd Giricz 
Pál három  szerzeményét hallhatta a közönség.

Az 1941 február elején m egtartott közgyűlésen a tagság ismét dr. Uvalic 
Bogdán állatorvost választja elnöknek. A testület rajta kívül az alábbi szemé
lyeknek szavaz még bizalmat: Bódy Géza ügyvezető elnök, Varga István alel- 
nök, Pásztor Vince titkár, Kmetovits Mihály jegyző, Stuchlik Lajos és Kasza 
András pénztáros, Lahos Károly háznagy, Jam rik Lajos szertáros, Schlachter 
Ferenc intéző, Füstös Sándor pályagondok, dr. Horváth József és dr. Szar
vas Vince orvos.

A báli idényben a TSK csak két mulatságot rendez. Egyik a sportbál, a 
másik pedig a farsangzáró menyecskebál, melynek érdekessége, hogy az esti 
mulatságon két külön terem ben egyszerre két banda muzsikált, a Mészáros
féle temerini dzsesszzenekar és egy újvidéki cigánybanda.

Tagtoborzás céljából Somogyi Ilonka tánctanárnő márciusban a fiatalok
nak tánciskolát szervez. Szombatonként, próbák alkalmával, az érdeklődők 
elsajátíthatták az egyre divatosabb új magyar táncokat is.

A színjátszók húsvétra a Zsindelyezik a kaszárnya tetejét c. operettet sze
retnék bemutatni. A szöveg- és zenepróbák elkezdődnek, de a feszült hábo
rús helyzetre és a tömeges bevonulásokra való tekintettel a darab színpadra 
állítását kénytelenek elhalasztani.

A Gyöngyösbokréta gyermekcsoportja
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Túlélni a történelem viharait
1941 áprilisában, a Bácska visszakerülését követően a sportklub újra fel

veszi a TTC nevet.
Pünkösd hétfőjén este nyolc órai kezdettel alkalmi műsorral rukkolnak 

elő a műkedvelő csoport tagjai. Repertoárjukon zene, tánc és rövid je lene
tek szerepelnek.

Mivel az aratás nagyon elhúzódik, az Illés-napi fogadalmi ünnep világi 
részét augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján ünnepli Tem erin népe, 
emléket állítva a Bácska visszacsatolásának is. A délelőtt folyamán szentmi
se keretében felavatásra kerül testvérvárosunk, Jánoshalm a által felajánlott 
ereklyés országzászló, majd Jánoshalm a és Temerin község elöljárói a köz
ségben működő szervezetekkel közösen megkoszorúzzák az újonnan épült 
felszabadulási emlékművet. A délutáni kulturális műsorból is kiveszi részét 
a Katolikus Kör, az Ipartestület, az Iparos Dalárda, a Gazdakör, a Tem erini 
Torna Club, a Kereskedők Egyesülete és a Kulturbund. A sportpályán a 
Skrabán Endre vezette temerini Gyöngyösbokréta fiatal és öreg táncosai 
lépnek fel, este pedig az Iparos Dalárda és a Temerini Torna Club közösen, 
szabadtéri előadás keretében, bem utatja a János vitézt.

A háborús helyzet okozta drámai változások rányomják bélyegüket a he
lyi művelődési életre is.

Az évvégéig megtartott rendezvények között alig találunk említésre érde
meset. Egyik a Rozália-napi búcsúbál, ahol éjfélkor a mulatozók bálkirálynőt 
választanak, majd a december végén megrendezett karácsonyfaest, amelyre 
a TTC vezetősége a klub összes tagját meginvitálja.

Az 1942-es év véres eseményekkel kezdődik, s ezek közvetve érintik az egye
sületet is. Az újvidéki „hideg napok” során a razziát kiterjesztik Tem erinre

A Gyöngyösbokréta idősebb táncosai
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Gyöngyösbokrétások Illés-napján a futballpályán

is, elhurcolják és kivégzik a helyi zsidó diaszpóra kb. ötven tagját, közöttük 
több olyan személyt -  pl. Kohut Jánost, a népszerű rendezőt -  akik a ko
rábbi években fontos szerepet játszottak mind a TTC, mind a község mű
velődési életében. A TTC-ből a terror áldozatává vált még Kohut neje, Elza, 
Schlesinger Flóra, Schlesinger Ilonka és Bárkány Miksa műkedvelő, Widrich 
László választmányi tag, dr Szegő Jenő, a klub orvosa, valamint Gussman Al
bert, Schossberger Simon és Reiner Gyula, az egyesület állandó támogatói. A 
korabeli sajtó a szigorú cenzúra miatt minderről nem számolhatott be

A magyar állami szervek hamarosan vizsgálatot indítanak a vérengzések 
kitervelői és elkövetői ellen, s a közigazgatásból is eltávolítanak néhány fő
felelőst. Mindezt Tem erinben is átmeneti megnyugvás követi, de az elpusz
tított emberek hiányával keletkezett kárt a helyi magyar művelődési életben 
soha többé nem lehetett helyrehozni.

1942. április 14-én, húsvétvasárnapján, a Délvidék visszatérésének első 
évfordulója alkalmából a klub műkedvelői a Kaszinóban nagy sikerrel vi
szik színre az 1848-49-es magyar szabadságharc témáját szórakoztató formá
ban feldolgozó Gyergyói bál című operettet. Az előadás zenei aláfestését a 
TTC zenekara szolgáltatta Benedek Márta zongoraművésznő közreműkö
désével.

Nagyboldogasszony napján újra műsorra tűzik a zenés produkciót -  ezút
tal a tűzoltólaktanya udvarában mutatják be szabadtéri változatban.
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A helyi színjátszás lassú ellehetetlenülését oly módon igyekeznek ellensú
lyozni, hogy a mozik újabbnál újabb játékfilmekkel látják el a közönséget, a film 
ugyanakkor a korszak egyik leghatékonyabb propagandaeszköze is. De a színvo
nal nélküli háborús alkotások mellett a temerini közönség ekkor ismerkedhet 
meg a világ élvonalához tartozó magyar filmművészet néhány remekével is. Új 
színfoltot jelentenek a vidéki s anyaországi színészek vendégszereplései is. No
vemberben, Kramer Gyula színtársulatának temerini bemutatkozását követően, 
Zombor és Zenta után községünkben hatnapos vendégszereplésen tartózkodik 
az Országos Kamaraszínház, Homokay Pál színigazgató vezetésével.

Az év végi karácsonyfaünnepen a TTC vezetősége a Kaszinóban banket- 
tot rendez Stuchlik Lajos részére, aki egyike a huszonhat utólag kooptált 
délvidéki országgyűlési képviselőnek. A helyi lakosság körében igen népsze
rű földbirtokost, aki a korábbi években sokat tett a lakásínség enyhítéséért 
is, a klub nevében Bódy Géza községi jegyző üdvözli.

Másnap, karácsony napján a Kaszinóban magyarnótaestre kerül sor. A 
közönség kedvencei, Pethő Lajos és Gregus Annuska lépnek fel nótákkal 
és csárdásokkal.

Az évad a szokásos malacsorsolással egybekötött szilveszteresttel zárult.
A műkedvelő társaság 1943. január 30-án jótékony célú teaest szervez a 

Kaszinóban, a bevételt a honvéd családok megsegítésére szánják.

A TTC január 30-án este fél 8 órai kezdettel

jótékony célú tea-estélyt
rendez. Az estély liszia jövedelmét a honvédcsaládokért megindult

országos mozg lom javára fordítja.
— —  .   _ _ _ . -----------

Február 27-én Bódy Géza kabaréestjén egyfelvonásosok, ének- és tánc
számok kerülnek bemutatásra.

Május másodikán a TTC színpadának vendége Incze Sándor budapesti 
rádióénekes. A vendégművészen kívül közönség elé lép még Gregus Annus
ka, Kultsár Erzsiké, Tényi Teca, Mészáros (Kabács) József, Pethő Lajos, Kiss 
Boriska és Molnár Lajcsi. Az énekeseket Varga Gyula cigányzenekara és Be
nedek Márta (zongora) kíséri. Több temerini énekessel a budapesti rádió 
hangfelvételt készít.

Az Illés-napi körm enetben a hagyományokhoz híven felvonulnak a köz
ségben működő egyletek, közöttük a TTC tagjai is, de az ünnep vigalmi ré
sze ezúttal elmarad.
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A nyár végén az Egészségvédelmi Szövetség temerini fiókszervezete a 
TTC-vel karöltve műsoros délutánt rendez a sportpályán. Györgyjolán óvó
nő cigányzene kíséretében magyar nótákat énekelt, az iskolás gyerekek pe
dig páros és csoportos táncokat mutattak be Skrabán Endre felügyelete alatt. 
A tiszta jövedelmet a szegény gyerekek téli megajándékozására fordították.

1944-ben a község kulturális élete csaknem teljesen leáll, legalábbis ez a 
benyomásunk a teljesen megritkult korabeli sajtóhírek alapján. Csupán a 
TTC leányegylete szervez augusztus folyamán egy műsoros estet a Kaszinó 
mozi helyiségében.

A klub tagságát a háború megtizedelte. Temerin magyar érzelmű zsidó
ságának többségét -  köztük, mint láttuk, a TSK több kiváló tagját -  az 1942- 
es „hideg napok” során, majd az 1944-es deportálások idején ölték meg. A 
fordulatot követően a magyarokra és a németekre já rt rá a rúd, részben ko
rábbi politikai tevékenységük, részben nemzeti hovatartozásuk miatt. Elek 
Sándor -  Bogyó választmányi tagot, a futballcsapat kiváló balszélsőjét halál
ra ítélték és kivégezték, a fiatal Berki László, a tehetséges hangszerjátékos és 
Amann Antal autóbusztulajdonos, a műkedvelők és a sportolók fuvarozója 
pedig az 1944 októberi partizánönkény áldozatává vált. Öhl János gyógysze
rész, a színjátszó csoport rendezője embertelen körülmények között a járeki 
partizán haláltáborban lelte halálát. Fernbach Péter a felelősségre vonás elől 
feltételezhetően az öngyilkosságba menekült. Schossberger Jolán túlélte a 
ném et haláltábort, hazatért, de hamarosan Izraelbe költözött. Blázer Fülöpöt 
a németek menekülthulláma sodorta magával, Stuchlik Lajos pedig csupán 
annak köszönheti életét, hogy a bosszú elől az utolsó pillanatban Magyaror
szágra menekült, ahol magányosan, teljesen elfeledve élt és halt meg, itthon 
évtizedekig sem nevét, sem érdemeit nem lehetett említeni. De az anyaor
szágban telepedett le Kovách Ágoston, a TTC egyik alapítója és Pethő Lajos, 
a színjátszó csoport népszerű bonvivánja is.

Ma már, több mint hatvan év távlatából, a legtöbb esetben lehetetlen nyo
mon követni az egykori műkedvelők és sportolók háború utáni életútját.

A fordulat után a sajtóban az egyesületről hónapokig nem történik em
lítés. Az első hír 1946-ból származik. Az új állam hatósága 1946-ban váratla
nul engedélyezi a falu fogadott ünnepének, az Illés-napnak nyilvános, temp
lom on kívüli megtartását. Délelőtt Tem erin népe a Kálváriára vonult, ahol 
tábori misén hálát adva Istennek erősítették meg őseik fogadalmát, majd a 
tűzoltóotthon udvarán népünnepély vette kezdetét. A műkedvelők ácsolt 
szabadtéri színpadon magyar és szláv táncokkal kedveskedtek a megjelen
teknek. Az est folyamán pedig az im m áron ismét TSK név alatt jegyzett 
sportegyesület műkedvelői adnak elő több színművet, más források szerint 
viszont egy három felvonásos zenés darabot. A színpadra állított mű (vagy
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művek) címét a korabeli újságcikkek nem említik. A TSK-ról a következőket 
olvashatjuk: „A temenni Sport Klub jól működik, a környék sportegyesületeit sorra 
veri, és kulturális téren is jó munkát végez”. (Magyar Szó 1946. 7. 4.) „Ezzel a lelkes 
együttesel korszerűbb és tartalmasabb darabokban még sok komoly és értékes sikert ér
hetnek el a temeriniek”. (Magyar Szó 1946.7.22.) A délután folyamán sor kerül 
egy nagyülésre is, ahol ünnepi keretek között megalakul a temerini Magyar 
Kultúrkör, amely majd pár év múlva felveszi az Ady Endre nevet. Kongó Ti
vadar, a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség kiküldötte beszédében kihang
súlyozza hogy: „A megalakuló kultúrkör feladata megsemmisíteni és eltűntetni a 
fasizmus és a népellenes uralmak kulturális csökevényeinek minden maradványát. ” 
A Magyar Kultúrszövetség az állam által még 1945 nyarán létrehozott köz
ponti ernyőszervezet volt, azzal a céllal, hogy irányítsa és felügyelje a kisvá
rosi, községi és falusi magyar művelődési egyesületeket és intézményeket. 
A temerini Magyar Kultúrkör megalakítására is ennek jegyében került sor, 
népfrontos szellemben. A tizenhat tagú választmány elnöke Nagy Gáspár 
földműves gazdaember, elnökhelyettese Kasza János szabó, helyi kommu
nista vezető, alelnöke Tóth József plébános (egy év múlva egy koncepciós 
perben hét év börtönre ítélik). Tóth László fiatal tanítóból ügyvezető, Kal
már Jenőből főtitkár, Varga Bona Mátyás földművesből (a községi kultúrélet 
későbbi „Sajtó Matyi bácsi”-jából) titkár, Lajkójános egyéb közéleti szerepet 
is vállaló villanyszerelő iparosból pedig pénztárnok lett.

A temerini Magyar Kultúrkör legnagyobb igyekezete ellenére sem tudta 
integrálni a sportklub műkedvelőit, mi több, újabb egyesületek rukkolnak 
elő különböző kulturális rendezvényekkel. Előadást rendez a vadászegyesü
let, a tűzoltó egyesület, a TSK tekeszakosztálya, a Vöröskereszt, az AFZ (az 
ún. antfasiszta nők szervezete), de még az újonnan alakult mezőgazdasági 
birtokokon is alakulnak kérészéletű színjátszó csoportok.

Mindezt újabb próbálkozás követi. Tem erinben is megalakul a magyar és 
szerb egyének által irányított Kultúregyesületek Szövetsége, melynek célja a 
községben működő műkedvelő csoportok centralizálása.

A TSK műkedvelő csoportja továbbra is a saját útját járja. 1948 októberé
ben a körzeti szemlén Mészáros „Kabács” József és Tényi Teca népdalokkal, 
tíz pár táncos pedig Skrabán Endre által koreografált huszártánccal, csikós 
csárdással és lakodalmas tánccal lép fel.

A klub, m inden igyekezete ellenére, többé már nem  képes megismétel
ni a két háború közötti pezsgő aktivitást. Ennek sem külső, sem belső feltét
elei nem adottak. Az igyekezet azonban figyelemre méltó, s ahogyan az igen 
gyér és szűkszavú sajtóvisszhang alapján megállapíthatjuk, a színvonalat is 
igyekeztek megtartani.

1951 decemberében a Duda Gyuri című vígjáték kerül bemutatásra Deák
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Pál rendezésében. A nagy francia drámaíró, Molière 1668-ban írt George 
Dandin-jának (Dandin György) egy harsányabb hangú fordításáról van szó, 
amit először a negyvenes években mutattak be magyar színpadon.

1952 május közepén zenés vígjátékot visznek színre, melyben -  a Magyar 
Szó tudósítója szerint -  Dévai Erzsébet, Kasza Károly és Sánta Ferenc játéka 
megnyerte a közönség tetszését. Az újságból nem derül ki, hogy mi volt a 
darab címe, sem az, hogy ki volt a rendezője.

1953. április 19-én Dickens Copperfield Dávid-jának színpadra alkalma
zott változatát láthatja a közönség Titz József rendezésében.

1954 áprilisában a TSK tekeszakosztálya Tényi Teréz irányítása alatt A 
vöröshajút adja elő. A szereplők névsora: Szabó Péter, Óvári Imre, Simonyi 
Erzsébet, Góbor Ilonka, Német Béla, Samu Aranka, Sánta Feri, Kohanecz 
László, Szitár Rózsi, Kurcinák Eta és Szabó Etel. Az előadást többször meg
ismétlik. A nyár folyamán az újvidéki Petőfiben is bemutatkozik a TSK egy 
műsoros esttel.

A korabeli sajtó gyakran foglalkozik a kultúrpolitikával. Felróják a mű
kedvelő egyesületeknek, hogy legtöbbjük még mindig operettel, „egy letűnt 
álművelt osztály limonádéjával” \é\) a közönség elé, megjegyezve, hogy „éppen 
a politikamentességük a politika” (Magyar Szó 1952. szeptember 8.)

A Copperfield Dávid szereplői: felső sor, balról jobbra: Kőnig Rudolf, Horváth 
László, Dujmovics Ferenc, Uracs Pál, Barna Ferenc, Lévai Ferenc, Torna János, 
Dujmovics János (Pecás), középső sor: Sörös Ferenc, Bálind Imre, Szabó Péter, 
Kasza Károly, Kozma János, Erlauer Sándor, Mészáros Ferenc, Vecsera Lajos, 
ülnek: Michls Zsuzsanna, Füstös Edit, Rentz Aranka, Dosztán Magda, Titz Jó
zsef (rendező), Csévári Márta, Vida Aranka, Jánosi Franciska, Csömör Margit
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A régi műkedvelők szemlélete egyébként sem felel meg az új hatalom
nak. „A közművelődés, kultúra, és a tudomány van leginkább megterhelve a régi ká
derrel, mely igen nehezen vagy egyáltalában nem fogadja el a szocialista elveket, ha
nem polgári, sőt reakciós felfogású”. (Magyar Szó 1954. június 14.)

De a nagypolitika egy idő után más „bajokat is felfedez a kisebbségi kul
túrában, és a helyi hangadók szájába adja a kritikai érveket.

A temerini Ady Endre Kultúregyesület 1952. évi közgyűlésen Kovácsevics 
István felszólalásában felrója hogy „...a magyar és a szerb kultúregyesület között 
eddig semmilyen kapcsolat nem volt. Pedig éppen ez a kapcsolat is jelentősen hozzájá
rulna a testvériség- egység további szilárdításához. A két egyesület problémái közösek, 
tehát közösen is kellene őket megoldani”. (Magyar Szó 1952. november 29.)

A nyíltan ki nem mondott, de a sorok közül egyértelműen kiolvasható 
üzenetet a kortársaknak nem volt nehéz „dekódolni”...

A több kis, erőtlen egyesület és egyesületkezdemény helyett 1955 májusá
ban új kultúregyesületet hoznak létre, immár az Ady Endre elnevezés helyett 
Testvériség Amatőrszínház néven. Vezetőségében -  Deák Pál, Titz József, 
Balic Stevan, Tényi Teca, Mandic Vaso, Kubej Rajkó, Kasza Károly, Rapajic 
Dija, Skrabán Endre, Pekaric Petar, Mandic Stanka és Bógyi (Bódy) Géza -  a 
TSK régi gárdájának több képviselőjét is ott találjuk. A kezdeményező Deák 
Pál. A szájhagyomány szerint aláírásokat gyűjt az új egyesület létrehozása ér
dekében, amelynek vezetőségében szerbeket is találunk szép számmal, de 
amely magyar jellegét és előadásainak magyar nyelvét továbbra is töretle
nül megőrzi, azaz Tem erinben nem 
kerül sor annak a hátrahúzó, retrog- 
rád elképzelésnek a megvalósítására, 
amely több más településen -  a test
vériség-egység őszintéden szólamá
nak a jegyében -  a magyar egyesületi 
élet elsorvadásához vezetett.

Ennek meggátlásában kétségtele
nül nagy szerepe lehetett azon, még 
eleven, kulturális hagyományoknak, 
amelyeket a TTC-t illetve a TSK-t lét
rehozó és m űködtető lelkes tagok 
alapoztak meg és tartottak fenn a hu
szadik század legmostohább évtizede
iben.

A TSK műkedvelő csoportjának 
önálló fellépéséről innentől kezdve Horn Marika tanító néni régi fellépé- 
tulajdonképpen nem  tudunk, az vi- sekre emlékezik, 2004. április 10-én

78



A TTC (TSK) műkedvelő csoportjának egykori tagjai, Zimmermann Katalin, 
Óvári Imre, Gál Mária és Szabó Péter, a 110 éves a temerini magyar színjátszás 
című kiállítás megnyitóján, 2004. április 10-én

szont valószínű, hogy a „külön úton haladásra” már nem csupán erejük volt 
elégtelen, de társadalmi szükséglet sem lehetett rá.

Utolsó önálló fellángolásukat, egy „vidám estet”, 1958. szeptember 7-ei 
dátummal hirdeti a sajtó. Innentől kezdve tevékenységük végérvényesen be
lesimul a Testvériségbe, majd az abból kinövő, Szirmai Károlyról elnevezett, 
máig eleven magyar művelődési egyesületbe.
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A  TSK (TTC) elnökei
1913-1914 Laky Ferenc 
1919-1922 Horváth László 
1922-1925 Kiss Mihály 
1925-1926 Nickelsbacher Károly 
1926 Bakos György
1927-1928 dr. Mandl Endre
1928-1929 Kiss Mihály 
1929 Bódy Géza
1929-1931 Nickelsbacher Károly 
1931-1933 Wirtz János
1933-1941 Uvalic Bogdán
1941-1944 nem rendelkezünk semmilyen adattal
1945-1958 Tóth László, Szitár László, Varga Imre (Cenka), 

Szerencsés J ózsef

A  TSK (TTC) által 1918  és 1958 között 
bemutatott színdarabok

1918 Molnár Ferenc: A doktor úr
-  vígjáték (1)

1919 Szigeti József: Csizmadia 
mint kísértet -  bohózat (2)

1920 Gerő Károly: Próbaházaság -  
színjáték (3)

1921 Géczy István: Gyimesi vadvirágok
-  népszínmű (4)

1921 Lukácsy Sándor: Kósza Jutka
-  népszínmű (5)

1922 Gerő Károly: Túri Borcsa -  
népszínmű (6)

1923 Blumenthal-Kadelburg: 
Mozgófényképek -  vígjáték (7)

1924 Lukácsy Sándor: A vöröshajú
-  népszínmű (8)

1924 Gerő Károly: Uzsai gyöngy -  
népszínmű (9)

1925 Abonyi Lajos: A betyár kendője
-  népszínmű (10)

1926 Ernőd Tamás - Szirmai Albert: 
Mézeskalács -  daljáték (11)

1928 Drégely Gábor: A kisasszony 
férje -  színjáték (12)

1929 Kálmán Imre: A hollandi 
menyecske -  operett (13)

1931 Bakonyi Károly- Szirmai Albert: 
Mágnás Miska -  operett (14)

1932 Szilágyi Mihály - Budai Dénes: 
Kék postakocsi -  operett (15)

1933 Kálmán Imre: Marica grófnő
-  operett (16)

1933 Brodszky Miklós: Szökik az 
asszony -  operett (17)

1935 Kálmán Imre: Csárdáskirálynő
-  operett (18)
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1936 Ábrahám Pál: Viktória
-  operett (19)

1936 -  1938 Kacsóh Pongrác:
János vitéz -  operett (20)

1936 Móricz Zsigmond Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül -  vígjáték (21)

1937 Kálmán Imre: A cigányprímás
-  operett (22)

1937 Szilágyi Mihály - Budai Dénes: 
Csárdás -  operett (23)

1938 Kálmán Imre: Tatáijárás -  
operett (24)

1938 Komjáthy Károly: Pillangó 
főhadnagy -  operett (25)

1938 Ernőd Tamás - Szirmai Albert: 
Mézeskalács -  daljáték (26)

1939 Farkas Imre: Nótás kapitány

-  operett (27)
1940 Ábrahám Pál: Júlia -  operett (28)
1941 Kacsóh Pongrác: János vitéz

-  operett (29)
1942 H uszkajenő: Gyergyói bál -  

operett (30)
1951 Molière - Major Tamás: Duda 

Gyuri -  vígjáték (31)
1952 Zenés vígjáték (32)
1952 Charles Dickens:

Copperfield Dávid -  vígjáték (33)
1953 Lukácsy Sándor: A vöröshajú

-  népszínmű (34)
1918 és 1958 között bem utatott rö
vidjelenetek, kabarék és egyéb alkal
mi műsorok: (K)

A  bemutatott darabok rendezői

Bari Illés (K)
Bódy Géza (K)
Bódy Géza, Stuchlik Lajos és Varga 
Imre (30)
Deák Pál (31)
Gőbel Lajos (K)
Horváth László (2), (3), (4), (5), (K) 
Ismeretlen (7) (10) (27) (29) (32) 
Kiss Mihály (6) (K)
K ohutJános (K) (12), (13) (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20), 
(21), (22), (23), (24), (25)
Kovách Ágoston (K)

dr. Mandl Endre (9) (11) (K) 
Nickelsbacher Károlyt (K) 
dr. Öhl János (28) (K)
Péter Mátyás (K)
Roosz Lajos (1)
Schmidt József (8) (K) 
Schmidt és Lindauer (K) 
Skrabán Endre (K) 
dr. Szegő Jenőné (12) (K) 
Szvacsekjenő (K)
Tényi Teca (34)
Titz József (33)
Vecsera Sándor (K)
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A  színre vitt darabok szereplői

A TSK (TTC) által 1918 és 1958 kö
zött színre vitt darabok szereplői (zá
rójelben az előadások száma):

Ábel Mátyás (20)
Ackermann Aladár (13)
Ackermann Rózsika (13) (K)
ÁmanJános (6) (11)
Antunovics Lajos (15)
Apró Margitka (26)
Bakos György kántor (3) (1) (6) (8)
(9)
Bakosné Nickelsbacher Ilona (1) (6) 
(K) (8) (9) (11) (13) (14)
Balassi Gyula (13)
Balassi Imre (12)
Balázs Erzsiké (27)
Balázs Karcsi (27)
Balázs László (13) (15) (16) (27) 
Bálind Aranka (16) (17) (18)
Bálind Imre (33)
Bálint Antal (19) (26)
Bálint Franciska (21)
Balla Károly (20)
Balla Margit (28)
Balogh Katica (27)
Bankó Imre (29)
Bankó Péter (29)
Bari Illés (K)
Bárkány Miksa (13)
Barna Ferenc (33)
Barna Tibor (8) (9) (10) (11)
Bartók János (16)
Bartók Sándor (22)
Benedek Misi (10) (11)
Bercsényi János (28) (K) (29) 
Bernhard Öli (11) (12)

Birinyi Margitka (13)
Blázer Fülöp (14) (15) (16) (17)
(18) (19) (30) (K)
Blázer Juliska (14) (15) (17) (K) 
Bozóki Magda (26)
Brachtl Aladár (11) (K)
Brachtl Károly (2) (6)
Brachtl Rózsi (2)
Bujdosó Mancika (18)
Bujdosó Margit (18)
Buru Sándor (17)
Csernyák József (30)
Csévári Márta (33)
Csömör Margit (33)
Csömör Sándor (14)
Dévai Erzsébet (32)
Döme Ferenc (18) (27)
Döme Franciska (27)
Döme Mariska (27)
Dorozsmai István (12)
Dosztán Ferenc (9)
Dosztán Magda (33)
Dosztán Pál (8)
Dujmovics Ferenc (33)
DujmovicsJános (Pecás) (33)
Elek Ilonka (13)
Elek Sándor (K)
Erdődy Etelka (Szabadka) (K) 
Erlauer Sándor (33)
Ettenhoffer Apolónia (16) (27)
(29)
Ettenhoffer Magda (20) (24) (26) 
Faragó István (29)
Fárbás Ilonka (24)
Federer Lenke (8) (9) (11)
Fischer Erzsébet (18)
Fischer József (27) (28)
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Fischer Marika (19)
Fischler András (27)
Fischler Liszike (18)
Flamann Jozefin (15)
Fridrich Mariska (28)
Füstös Edit (33)
Füstös Károly (23)
Füstös Margita (27)
Gajo Vince (20)
Gál Marika (20) (21) (24) (26) (29) 
Gerő Béla (16)
Gerő Gyula (19)
Gero Rozika (29)
Giricz Pál (15) (16)
Gőbel Aranka (3) (11) 
G őbeljolánka (1)
Gőbel Katóka (11)
Gőbel Lajos (2) (6) (K) (8) (9) (11) 
Gőbel Ottó (K)
Gőbel Szerénke (K)
Góbor Ferenc (30)
Góbor Ilonka (34)
Góbor Imre (29)
Góbor Janika (22)
Góbor Mancika (16) (K)
Gombár Bözsike (23) (24) (26)
Gráf Erzsiké (16)
Gregus Annuska (16) (17) (28) (29) 
(30) (K)
Gregus Imre (20) (23) (24) (25) 
(28) (K)
Gregus Károly (22)
Grísza György (6) (11)
Grísza Mihály (11)
Gyenizse Károly újvidéki adótiszt (1) 
Gyuráki Ferenc (30)
Gyuráki István (30)
Gyurik István (29)
Hagymási Péter (20)
Hajdú Erzsébet (18) (25) (27) (28)

Hajdúk Sándor (11)
Hallay Ferenc (29)
Halmos Eszti (8)
Halmos Kató (8) (9) (10) (11) (12) 
Halmos Tibor (9) (10) (11)
Handel Irénke (10)
H andeljuci (8)
Handel Tibor (8) (9) (10) (K) 
Hauzer Dezső (K)
Heffner Annuska (14) (15) 
Hemrich Elzi (13)
Hemrich Irma (8) (9) (11) (13) (17)
(21) (22) (K)
Hemrich Lajos (22) (24) (26) 
Hemrich Mihály (23) (25) (26) (27) 
(30) (K)
H ering Boriska (13)
Hering Jolánka (13)
Herm án Mihály (16)
H orn Mariska (16)
Hornyikjolánka (19)
Horváth Böske (Újvidék) (8) 
Horváth József (22)
Horváth Károly (22)
Horváth Lajos (27) (29)
Horváth László (3)
Horváth László (33)
Horváth Sándor (9) (10) (11) (K) 
Ikonovits Iván (8)
Illés Mancika (19) (20) (23)
Imhoff Erzsiké (16)
Inotay Giziké (6) (11)
Jakubecz Mancika (14) (15) (16) 
Jam brik Lajos (8) (13) (14) (K) 
Jankovics Ferenc (20)
Jánosi Franciska (33)
Jánosi Irénke (16)
Janossi Ilona (22)
Jánossi Imre (29)
Jánossy Zsófika (Újvidék) (K)
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Juhász Annuska (29)
Jung Zoltán (20) (23) (24) (25) (26)
(27) (28)
Kalmár Eszti (22)
Kalmár Ferenc (29)
Kalmár Franciska (13)
Kalmár Giziké (14)
Kalmár Kató (15) (16) (22) (K) 
Kalmár Sanyi (22)
Kaslik Péter (26) (29)
Kasza András (17) (19)
Kasza Irénke (29)
Kasza János (26)
Kasza Karcsi (22)
Kasza Károly (32) (33)
Kasza Öcsike (28)
Kasza Zoli (22)
Kelemen Kató (29)
Kellermann Pál (14)
Kihut Szilveszter (17)
Kihuth Károly (26) (29)
Kiss Boriska (27) (K)
Kiss Dezső (6) (11) (K)
Kiss Manci (30)
Kiss Mihály (3) (8)
Kiss Pál (22)
Kiszter Pál (14)
Kohanec Ilonka (30)
Kohanec Kató (29) (30)
Kohanecz Imre (24) (27)
Kohanecz Károly (29) (30) 
Kohanecz László (28) (30) 
Kohanecz László (34)
Kohut Ella (Elza) (3) (K)
Kókai Margitka (20) (21) (22) 
Kollinászy Aranka (17) (18)
Kőnig Rudolf (33)
Kothay András (15) (16) (17) (18)
(19) (20) (22) (23) (24) (25) (27) 
(30) (K)

Kovách Ágoston (K)
Kovács Irénke (20) (30)
Kovács Katalin (18)
Kovács Lajos (K)
Kovács Misi (K)
Kovács Piroska (18) (26)
Kovács Pistike (28)
Kovács Rozika (1)
Kozma Herminka (26)
Kozma János (33)
Kozma József (9)
Kubejjózsef (16) (18) (19) (20) (22) 
(24)
Kubej Tusika (13) (21) (K)
Kurcinák Eta (34)
Kurcinák Imre (22)
Kurcinák Laci (21 (22)
Kurcinák Margitka (19) (22)
Lahos Károly (10) (11) (18) 
LakyFerencné (1) (6) (11)
Láng József (19) (23) (24) (26) (27) 
(28) (29)
Látó Ilona (20) (22)
Léh Anci (K)
Lepár Margitka (8) (9) (11)
Lévai Ferenc (33)
L óczJános(15)
Lőrincz János (16) (18) (20) (24)
(26) (27) (28) (29)
Majoros Boriska (K) (11)
Majoros István (22) (30)
Majoros Juci (20) (21) (22)
Maticki Milos (K)
Matuska Ilona (29)
Merzluft Mária (26)
Mészáros András (18) (20)
Mészáros Ferenc (33)
Mészáros István (27) (29) (K) 
Mészáros József (20) (29)
Metzinger Ferenc (14)
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Metzinger Imre (11) (14) (18) (19)
(20) (27) (30)
Metzinger Irénke (11) (K) 
Metzinger Katóka (23) (24) (26) 
Metzinger Mihály (27)
Mező Juliska (2) (6) (11)
Miavecz Pál (25) (27)
Miavecz Sándor (28)
Michls dr. Antal (12) (28)
Michls Márika (20) (26)
Michls Mihály (28)
Michls Zsuzsanna (33)
Milinczky Bandi (6) (11)
Milinszki Imre (11)
Mohácsi József (19) (25) (27) (28)
(30)
M ohrÉdike (16) (19)
M ohr József (1)
M ohr Zoltán (19) (K)
Molnár Katóka (23)
Molnár László (11) (26)
Móricz Bandi (15)
Móricz Katica (28) (K)
Müller Annus (26)
MüllerJózsef (16) (22) (26)
Müller Mihály (6)
Müller Mihályné (6) (11) (K)
Nagy Franciska (24) (26)
Nagyidai Imre (29) (30)
Nász András (28)
Naszvagyi Krisztina (1) (9)
Német Béla (34)
Németh István (24) (27) (28) 
Németh Kató (25) (K)
Németh Rózsika (26)
Németh Terus (24) (26) 
Nickelsbacher Károly (K) (9) (10) 
( 11)
Novák Bözsike (27)
Novák Irénke (27)

Novák Kató (29)
Ökrész Margit (18) (20)
Oláh Mariska (19) (20)
Orosz Mariska (21)
Óvári Imre (34)
Pálinkás József (1)
Pap Franciska (22)
Pap Laci (22)
Pásztor Andriska (28)
Pásztor Vince (14) (15) (K)
Patarica Sándor (20)
Pece Antal (20) (29)
Péter Ferenc (25) (26) (27) (29) 
Péter Károly (K)
Péter Mátyás (K)
Péter Pál (19)
Pethő Béla (13)
Pethő Boriska (28) (29)
Pethő Bözsike (19) (21) (25)
Pethő Ferenc (20)
Pethő István (16) (24)
Pethő János (30)
Pethő Lajos (11) (13) (14) (15) (16)
(17) (18) (19) (20)(21) (22) (23) 
(24) (27) (K) (29)
Pethő Mátyás (14) (15) (16) (17) 
(19) (30)
Pethő Mihály (18) (19) (20) (22) 
Pethő Vince (24)
Pfau János (K)
Pörge Aranka (30) (K)
Pörge Katóka (30)
Povázsán András (26)
Povázsán Franciska (20) (22) 
Povázsán Katica (16) (18) (K) 
Povázsán Rozika (23) (24) (26) 
Prokai Rozika (21) (22) (24) (26)
(28)
Prokai Szilveszter (14) (15) (16)
(19) (24)
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Prokayjózsika (28)
Puskás János (20) (26)
Puskás Manci (20) (26)
Remiinger Antal (23)
Remiinger Márton (17)
Rentz Aranka (33)
Riedl Kató (6) (10) (11)
Rossman Hedvig (23) (24) (25) 
Rózsa Giziké (13)
Rózsa János (13)
Rumencsik Ferenc (20)
Rutonity Böske (K)
RutonityKató (K) (9) (11)
Samu Aranka (34)
Samu Boriska (14) (16)
Sánta Ferenc (32) (34) 
Sánthajolánka (25) (27) (28) 
Sántha Magda (29)
Sára Ilona (22)
Scheffer Rózsika (13) (14) 
Schlachter Márika (17) (18) 
Schlesinger Flóra (K)
Schlesinger Ilonka (8) (K)
Schmiedt József (6) (9) (11) 
Schneider Nusika (15) (16) (17) 
(18) (22) (26) (K)
Schömmerer József (15) (19) 
Schömmerer László (27)
Schöner Antal (28)
Schöner Teruska (14)
Schossberger Jolánka (13) (14) (15)
(16) (19) (K)
Schütz János (13) (K)
Schwager József (27) (28)
Schwager Mária (K)
Simonyi Erzsébet (34)
Simonyi István (12)
Simonyi János (13) (14)
Sipos Géza (K)
Skenderovits Tibor (8) (9) (11)

Skrabán Anna (K) (11) (22) 
Skrabán Endre (2) (6) (K) (11) (12) 
(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
(22) (23) (24) (25) (26) (28) (K)
(29) (30)
Skrabán Endréné (K)
Soós Bözsike (28)
Sörös Ferenc (33)
Sörös Szilveszter (26)
Straub Katóka (19)
Suhajda Lajos (28)
Surján András (29)
Surján Ferenc (18) (24)
Surján István (19) (27)
Szabadi Giziké (26)
Szabó Etel (34)
Szabó János (22)
Szabó Péter (33) (34)
Szalai Ilonka (16)
Szalay Nellike (13)
Szegő d rjen ő n é  (12)
Szegő Verica (12)
Szilák Ferenc (15) (16) (24)
Szilák Franciska (17)
Szilák János (15) (16) (18) (21) 
(22)
Szitár Bözsike (26)
Szitár István (23) (27) (28) (K) 
Szitár László (27)
Szitár Rózsi (34)
Szkenderovics Imre (13) (15) (16) 
(18) (19) (22)
Szkenderovics Tibor (K)
Szőllősi Hajnalka (K)
Szőllősi Rózsika (9)
Szűcs Ferenc (14)
Szűcs Ilonka (16) (24)
Szűcs Imre (25) (26) (27) (28)
Szűcs István (22) (25)
Szűcs Sándor (26)
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Szúllúsi Hajnalka (K)
Szvacsekjenő (K)
Szvacsekjenőné (1) (10)
Szvacsek Mariska (13)
Szvacsek Márta (12)
Takács Boriska (14)
Takács István (14) (25) (K)
Tényi János (8) (9) (10) (11) (12) 
(13) (26)
Tényi Matildka (14)
Tényi Rózsika (29) (30)
Tényi Teca (13) (18) (19) (28) (30) 
Ternovácz Pál (1)
TitzJózsef (17) (20) (21)
Titz Rózsa (18) (19) (K) (29)
Torna János (33)
Törteli Miklós (20) (22)
Tóth Edi (13)
Tóth Gyuri (27)
Tóth Ilonka (29) (30)
Tóth Margit (8) (9) (10) (11)
Uracs Pál (33)
Úri János (1)
Ürmös Manci (14) (15) (16) (17)
(18) (21) (K)
Varga Andor (6) (20) (22) (23) (25)
(27)
Varga András (11) (18) (21) (24) 
Varga Annuska (6) (11) (K)
Varga Antal (2), (3) (27)
Varga Boriska (23) (24) (25) (27) 
Varga Bözsike (28)
Varga Endre (17)
Varga Ilonka (20) (22)
Varga Imre (16) (19) (20) (22) (23) 
(24) (25) (28) (29) (30) (K)
V argaJános(13)
Varga József (15) (K)
Varga Lajos (30)
Varga Manci (12)

Varga Margitka (26)
Varga Mariska (19)
Varga Márton (25) (27) (28)
Varga Rozika (20) (25)
Varga Rozika (26)
Varga Somogyi Imre (25) (28) 
Varnyú Bözsike (15)
Vecsera Lajos (33)
Vecsera Sándor (28) (30)
Vén Laci (22)
Verebélyi András (22)
Verebélyi János (19) (20) (22)
Vida Aranka (33)
Vida Bözsike (19)
V idaJános(19)
Vígi Franciska (K)
Vígijucika (24) (26)
VígiTeruska (14) (15) (17)
Vild Mihály (19)
Vujkovics Ica (3) (K)
Vulpia Milena (27)
Weis Verica (25)
Weisz István (1)
Wekerle Boriska (13)
Wekerle Bözsike (13)
Wirtz János (14)
Wirtz József (26)
Zavarkó Lajos (26) (27)
Ziegler Etuka (16)
Zimmermann Katica (16) (17) (20)
(23) (24) (25) (26) (27) (K) 
Zimmermann Márika (20) (22)
(26)
Zóni Mihály (18)
Zsadányi Bözsike (15) (16) 
ZsadányiPál (1) (9)
Zséli Franciska (14)
Zséli Ilonka (K)
Zséli Márika (15) (16) (17) (K)

87



Az egyesület nevesebb személyiségei
Bakos György kántor, okleveles tanító 

Temerin, 1892. április 8. -  Temerin, 1926. július 26.

1913-tól első tanítói állomása Zentagunaras. Az 
első világháborúban megsebesül, m int rokkant fő
hadnagy szerel le. A világégés után először Szent
tamáson, majd 1919-től Tem erinben kántor. Ki
váló zenei tehetségének köszönhetően rövid idő 
alatt egyik legképzettebb tagjává válik a vajdasági 
katolikus kántori karnak. Feleségével együtt meg
határozó egyéniségei a TTC műkedvelő gárdájá
nak. Több zenés színdarabban fellép, közvetlenül 

a halála előtt pedig a klub elnöke is. Meglehetősen rövid élete során titká
ra volt még a római katolikus egyháztanácsnak és a Gazdakörnek, valamint 
karmestere az ún. úri szimfonikus zenekarnak.

Kiss Mihály okleveles tanító

A legendás emlékezetű „Kiss tanító” 1913-ban 
került Temerinbe. Több éven át a TTC elnöke. Ha 
kell, rendez, de nevét ott találjuk a színjátszók kö
zött is. Aktív társadalmi életet élt: volt igazgatója a 
helyi a Katolikus Körnek, karnagya az Iparos Da
lárdának, titkára a Gazdakörnek. 1940 áprilisában 
oktatásügyi felettesei Szabadkára helyezték át.

Kohut János mészégető-tulajdonos, kereskedő 
T em erin , 1895. -  Zsablya, 1942. ja n u á r  9.

Életvitelében családja hagyományait folytatja, 
de igazi szenvedéllyel nem a kereskedőpulthoz, 
hanem  a pódium hoz kötődik. Serdülő éveiről 
semmit sem tudunk. 1916-ban műkedvelő szí
nészként fellép a budapesti Törekvés pódiumán, 
de az első világháború után már Újvidéken játszik 
és rendez. 1926-tól 1938-ig a TTC (TSK) vigalmi
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bizottságának, majd műkedvelő szakosztályának irányítója. Tevékenysége 
alatt 14 népszínművet és operettet, számos kabarét állított színpadra. Az 
egyesület színtársulata legnagyobb sikereit az ő rendezői irányításával érte 
el. 1933-ban Temerin történelmét, népét, és a település gazdasági-szociális 
állapotait bemutató írásával ott találjuk a „néprajzi és történelmi vázlatokat” 
tartalmazó Városok... falvak... antológia szerzői között is. 1942-ben, szárma
zása miatt, feleségével együtt osztozott a temerini zsidó diaszpóra tragikus 
sorsában.

H
Nickelsbacher Károly pékmester 

Csurog, 1895. m árcius 31. -  
T em erin , 1961. szep tem ber 2.

A Temerinben igen népszerű pékmester két alka
lommal is elnöke a TTC-nek, 1924-1926-ig fellép a 
színdarabokban, ezenkívül egy kisebb kabarét is ren
dez. Több éven át tűzoltóparancsnok.

Neki köszönhetően híresült el egész Bácskában a 
jellegzetes temerini mákos kifli. Az első világháború 
után „nagy pék” néven ismerté vált sütödéjének a vas- 
út-igazgatóság külön engedélyezte a mákos péksüte
mény árusítását.

Skrabán András (Endre) kádármester 
T em erin , 1894. augusztus 29. -  
T em erin  1974. novem ber 20.

Izig-vérig műkedvelő. A népszerű komikus ösz- 
szesen tizenkilenc előadásban és számos kabaré
ban lépett fel. A díszletek rendre az ő keze munká
já t dicsérik, de ott találjuk nevét a rendezők között 
is. A harmincas évek közepén készül el Illés pró
féta m ennybemenetelét ábrázoló festményével. A 

második világháború után kiszorul a helyi társadalmi és egyesületi életből. 
Ekkoriban fordul figyelme a templomfestés felé, a plébániatemplom kóru
sának boltozatát az ő képe díszíti, de neki köszönhetjük a szentélyben lát
ható Munkácsy-másolatokat is. Az ötvenes években népies táncok koreog
ráfusaként ju t ismét feladatokhoz. Utolsó fellángolásként 1973 tavaszán a 
temerini festők közös tárlatán még kiállítja néhány olajképét.
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Stuchlik Lajos földbirtokos 
T em erin , 1888. n o vem ber 3. -  

B udapest, 1973. jú n iu s  25.

A két világháború között a temerini magyarság 
legmarkánsabb vezetője. Képességeit és anyagi javai- 
nakjelentős részét a közösség szolgálatába állította. A 
sportklubnak hosszú éveken át pénztárosa, mecénása 
és szürke eminenciása is volt, emellett egy ideig főpa
rancsnoka a tűzoltó egyesületnek, de vezető szerepet 
töltött be a Katolikus Körben és a Gazdakörben is.

1942-ben őt is azon notabilitások között találjuk, akiket a Délvidékről válasz
tások nélkül emeltek be a Magyar Országgyűlésbe. 1944 őszén Magyarországra 
menekül a partizán megtorlás elől. Hátralevő éveiben Budapesten élt igen sze
gényes körülmények között. A helyi kultúráért és a szegények ingyen telekhez 
juttatásáért oly sokat tett egykori jóm ódú birtokosról, akinek vagyonát 1945 
után államosították, itthon beszélni sem lehetett. A helyi hatalom még azt is 
megakadályozta, hogy Temerint képviselve egy négytagú küldöttség Stuchlik 
Lajost utolsó útjára elkísérje.

Uvalic Bogdán állatorvos 
Zenta, 1896. április 10. -  

Szabadka, 1973. no v em b er 26.

1925-ben Budapesten szerzett állatorvosi ok
levelet, majd Kátyon nevezik ki téglagyár-igazga
tónak. 1931-ben m int állatorvos Tem erinbe kap 
áthelyezést, ahol bekapcsolódik a sportegyesület 
munkájába. Nyolc évig elnöke a TSK-nak, és el
nökségi tagja az Ipartestületnek. Szabadidejének 
egy részét a fényképezésnek szentelte, amit nagy 

hozzáértéssel művelt. Az Okrész-tanyán értékes fotósorozatot készít az 
aratás kezdetétől a cséplés befejezéséig, de a Gazdakör jubileum án Feke
te Pál virtuóz tánclépéseit is fontosnak találja megörökíteni. 1941 nyarán 
Martonoson állatorvos, majd az ötvenes évek végétől Szabadkán dolgozik, 
m int állatorvosi felügyelő.
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A szerző köszönetét fejezi ki mindazoknak -  Csomómé Zimmermann Kata
linnak, Csorba Bélának, Góbomé Gál Máriának, a Kozma családnak (Újvidék), 
Matuskáné Kihúth Annamáriának, Nemes Jánosnak, Péter Györgynek, Princip 
Svetislavnak, Oroszné Vecsera Erzsébetnek, Óváriné Pethő Magdolnának, Ökrész 
Károlynak, Schwager Józsefnek, Sörös Sándornak, Szabó Péternek, a Temerini 
Sport Klub vezetőinek, Varga Antalnak és Vasas Zoltánnak - ,  néhányan közülük 
sajnos már nem élnek, akik fényképeikkel, forrásértékű szóbeli információikkal 
vagy egyéb tanácsaikkal munkája során támogatták.

A kutatómunkát és a kézirat előkészítését 
a Szekeres László Alapítvány támogatta.

A könyv megjelenését 
Temerin Község Önkormányzata tette lehetővé.
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