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Előszó
A színpadi játék és éneklés iránti polgáriasultabb igényt vidékünkön is az 

ekhós szekereiken városról városra, faluról falura járó  színésztruppok, ván
dortársulatok terem tették meg. A 19. századi magyar nemzeti színjátszás
nak valójában ez volt az alapja, m ert a kőszínházakért folytatott küzdelem 
igazából csak a század második felében hozott tartós eredményeket, persze 
akkor is inkább a megyeközpontokban, nagyobb városokban. A fejlődést 
nemcsak a gazdasági elmaradottság, hanem  az 1848/49-es szabadságharc 
leverését követő önkényuralom is gátolta, aminek következtében a cenzú
ra gyakran tiltotta ki a magyar beszédet a világot je len tő  deszkákról. Ez a 
helyzet azonban 1867, vagyis az osztrák-magyar kiegyezés után gyökeresen 
megváltozott. Az immáron önálló magyar kultúrpolitika rendezni igyekezett 
a magyar színjátszás ügyét. Több fontos, a színészek egzisztenciális helyze
tén jobbítani akaró rendeletet alkottak, ugyanakkor országszerte úgyneve
zett színi kerületeket hoztak létre, hogy legalább valamennyire mérsékelni 
tudják a vándortársulatok közötti áldatlan kenyérharcot és az abból fakadó 
anarchiát.

Vándorszínészek a Bánságot és a Bácskát is szép számmal látogatták, tu
lajdonképpen egészen az első világháborúig. A legtöbb trupp bizonyára 
Tem erinben is megfordult, ezt teljes bizonyossággal azonban csak három 
ról állíthajuk: 1886 augusztus-szeptemberében Gáspár Jenő  (1843-1905), 
1894 m ájusjúniusában Aranyossy Gyula, 1912 októberében pedig Rajcsányi 
István színigazgató csapata üti le itt a sátorfáját.

Lényegében ezekben az évtizedekben erősödött meg a műkedvelő (ma 
úgy m ondanánk, am atőr) színjátszás iránti szélesebb körű vonzalom is, 
amely a helyi igényeket hamarosan tartósan kívánta biztosítani, s azt nem 
kizárólag a hivatásos vándortruppoktól várta. Minden bizonnyal ennek ha
tására bontakozott ki az a kezdeményezés, melynek, m int m inden újnak, 
ezúttal is a fiatalok voltak a szószólói, s amelynek eredménye először a da
lárda, később pedig a műkedvelő színjátszók csoportjának létrehozása lett. 
M indkét szerveződés támogatóként az iparosok egyesületét tudhatta maga 
mögött, de a korabeli fellépők -  sajnos csak részben ismert -  névsora alap
ján  megállapíthatjuk, hogy a fiatal kereskedőkön, iparosokon kívül más tár
sadalmi rétegekből (földművelők, munkások) is toboroztak tagokat. Mai
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szemel nézve már-már irigylésre méltó, hogy milyen felelősségteljesen, el
kötelezetten, és korabeli létszámukhoz képest nagy arányban vettek részt a 
m unkában helyi értelmiségiek, hivatalnokok, de főleg a nyelvhez, színját
száshoz, zenéhez értő tanítók! Közülük külön ki kell emelni Balázs Árpá
dot, a későbbi hírneves festőt, aki ekkoriban Tem erinben tanítóskodik, s 
szereplőként egy Szigligeti-darabban is babérokat arat. De megemlítheyük 
a századelő két ifjú költőjét, Papik Miksát és Kováts Antalt is annak bizonyí
tékaként, hogy a helyi művelődés milyen fontos szerepet játszott a polgáro
sodó Tem erin életében. Egyébként a színjátszás iránti szeretetet m ár az is
kolákban igyekeztek kialakítani az akkori nevelők. Épp Kováts az, aki a vidék 
egyik legfontosabb orgánumában, a Bácsmegyében 1908. decem berében a 
temerini iskolanővérek által szervezett sikeres gyermekműsorról és vígjáték
ról (címe: Egy csésze kávé) számol be, eszmefuttatásában többek között a 
kor jelentős gondolkodójára, Alexander Bernátra hivatkozva eközben...

A trianoni impériumváltozás ezen a téren is visszavetette az ígéretes fejlő
dést, de -  éppen a korábbi évtizedek színvonalas munkájának köszönhetően 
-  mind az iparos színjátszók csoportja (a helyi művelődés „szomszédvárával” 
a TTC-vel később hol rivalizálva, hol együttműködve), m ind a dalárda az 
első kedvező alkalommal talpra tudott állni, maga köré vonva a magyar sze
replők és énekesek mellett több fiatal ném et és zsidó származású tehetséget, 
sőt, a színjátszás iránt érdeklődő pár szerbet is, miközben működése tartal
mában és nyelvében végig megőrizte magyar jellegét és elkötelezettségét.

Ádám István, aki érdeklődő, lelkes polgárból vált egyre eredményesebb 
autodidakta kutatóvá, ennek a jórészt mára már feledésbe m erült világnak 
az adatait gyűjtötte össze és rendezte fontos helyi művelődéstörténeti kismo- 
nográfiává, folytatva ezzel mind kiterjedtebb hely történészi tevékenységét. 
Reméljük, példája másokat is hasonló tettekre ösztönöz.

CSORBA Béla
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1887-től az első világháborúig
A 19. század első felében a gazda

sági és társadalmi fejlődés Magyar- 
országon is megkövetelte, hogy az 
egy-egy iparág kézművesei által létre
hozott érdekvédelmi tömörüléséket, 
a céheket felváltsák az önkéntes ala
pon szerveződő ipartársulatok, majd 
ezek 1884-től hatósági jogkörrel is fel
ruházott, kötelező tagságon alapuló 
ipartestületekké alakuljanak át.

Tem erinben, 1872-ben, a céhek 
megszűnésével az Ipartársulat, majd
1888-ban az állami szerveknél be

jegyzett Ipartestület vette át az ipa
rosok érdekvédelmét. Az iparosságot 
töm örítő szervezet az érdekvédelem 
m ellett komoly figyelmet szentelt 
Tem erin kultúréletének felvirágozta
tására is. 1887-ben Jelinek Béla taní
tó, későbbi dunabökényi (bukini, ma: Mladenovo) kántor kezdeményezésé
re az Ipartársulat keretében megalakult a temerini Iparos Dalárda, melynek 
az iparosokon kívül néhány tanító tagja is volt. Jelinek távozása után Léh 
Fülöp tanító vette át az énekkarvezetését. 1894-ben a dalárda érdeklődés és 
községi támogatás híján megszűnt létezni, minek következtében az egyesü
let tulajdonát képező harm ónium ot Zittl Róbert akkori prépost-plébános a 
helybéli iskolának adományozta.

1892-ben a dalárda mellett az Ipartestület keretein belül megalakul a Mű
kedvelő Társaság, melynek feladata a temerini magyarság kul túrigényinek 
kielégítésén túl a népnevelés és a nincstelen lakosság segélyezése. A hely
béli műkedvelők megalakulásuk évében, 1892-ben rendezik meg első elő
adásukat. A bem utatott színdarab tiszta jövedelmét, összesen 15 forintot, a 
Baross Gábornak (1848-1892), Magyarország népszerű miniszterének emlé
kére létrejött szoboralap javára fordította a társaság. A dualizmus kiemelke

A Baross-szobor
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dő gazdaság- és közlekedésügyi poli
tikusának halála évében a temeriniek 
az elsők között adakoznak a Baross- 
szoborra, melynek leleplezésére 1898 
novemberében került sor a budapesti 
Keleti-pályaudvar előtt.

A Műkedvelők Társaságának meg
alakulását az Ipartestület tagjain kí
vül Babarczy János segédjegyző, és 
néhány lelkes, fiatal tanító kezde
ményezte. Ezek a fiatal tanítók Bódy 
Géza, Léh Fülöp, Pillér György és 
Pogács Lajos voltak. Az em lítette
ken kívül a tem erini műkedvelés 
első szereplői a következők: Elme 
Betti, Ronny Irma, H erm ann Kati
ca, Göbel Ferenc, Hajtmann János,
Uracs J., Riesz Gy., Hemrich Alajos,
Szkalin Lajos és Bernhard Ferenc. Ez 
a gárda időközönként változásokon is 
m ent át, úgy hogy egyik- másik tagja 
elmaradt, s helyükbe újak léptek. így, 
am int azt az akkori időkből megőr
zött színlapokról meg lehet állapítani, a fent felsoroltakon kívül a követke
ző nevek fordultak elő az előadások során: Poósz Juliska, Armbruszt Róza, 
T. Tényi, B. Nagy Izabella, H erm ann Róza, H erm ann Krisztina, Zsótér Ilon
ka, Horváth Karolin, Bernhard Flórián, Volpert György, Okrész András, 
Hemrich József, Pörge Pál, Balassy Mihály s talán voltak még mások is, akik
nek a nevét már nem  találni. Ok 1892-től 1903-ig működhettek. Eddigjegyzi 
ugyanis a pénztári napló az előadások bevételeit és kiadásait.

A megalakulás esztendejében egymásután hozták színre A három jóma- 
dár-t, a Liliomfi-t az Igmándi kispap-ot, a Peleskei nótárius-t, közben egy 
zenés darabot a Maestro quitaro Quitarini-t, majd az Egy a kettő között-et, 
A miniszterelnök báljá-t s a Csikós-t. Összesen nyolc darabot. A következő 
esztendőben A falu rosszá-t, A vereshajú-t s a Mozgó fényképek-et adták 
még elő.

Hogy a Műkedvelő Társaság tovább is folytatta tevékenységét, arra bi
zonyíték az újvidéki Délvidéki Újság, amely 1910. február 30-a számában 
Műkedvelő előadás Tem erinben címmel közöl méltató írást Szigligeti Ede 
Csikós-ának színre hozataláról. A cikkíró megállapítja, hogy a temeriniek

Lahos Károly, az 1907-ben bemutatott 
diákelőadás egyik szereplője
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éveken át szép sikereket könyveltek el, ezért „a műkedvelők régi tagjairól 
már szint fölöslegessé válik minden elismerő kritika”. Az ismeretlen cikk
író az új szereplők közül kiemeli a címszerepben remeklő Laky Feren
cet, valamint Balázs Árpádot, aki később festőművészként szerzett h írne
vet, ám ekkoriban még Tem erinben tanítóskodott. Az újság szerint Balázs 
Árpádné Városi Giziké is fellépett, s m int „egyik részeg asszony eredetien 
játszotta szerepét.” Végezetül a kritikus megállapíya: „Általában az egész 
előadás igen gyönyörködtette a közönséget. Az előadás tiszta jövedelme a 
helybeli szegény gyermekek segélyezésére fog fordíttatni. A bevétel 194 ko
rona.”

Az előadásoknak nagy népszerűségük 
volt, m ert mindig jótékony célt szolgál
tak. Vagy a község szegényeinek segélye
zésére, vagy a szegény iskolás gyermekek 
felruházására rendezték. Legszebb és leg
nem esebb célt talán akkor szolgáltak az 
akkori műkedvelők, amikor 1903. augusz
tus 20-án, a népiskolai könyvtár megala
pítására színrehozták a Túri Borcsá-t. Az 
előadás szereplőit érdem es felsorolni: 
Pogács Lajos, Nagy Irma, Flórián Anna, 
Balassy Mihály, Péter Rózsika, Bálint Ist
ván, Bernhard Mihály, Lepár Antal, Ko-

Volpert Györgyné vács Mariska> Volpert György, Pásztor Mi
hály, Lepár Franciska, H erm ann Tilda, 

Reiter Ernő, Kinder István, Okrész Terka, Árvay Anna, Parcent Boriska, 
Giric Jenő, Árvay Gusztáv, Zsótér Dezső. Hogy ennek az előadásnak bevé
tele felülmúlta az eddigiek bevételét, az természetes, 206 koronát vettek be 
az előadáson, amellyel megvetették az iskolai könyvtár alapjait. A könyvtár 
alapító levelét a szereplőkön kívül a következő műkedvelők írták alá: Zsótér 
Ákos, Gőbel Ferenc, Bognár István, Gőbel Lajos, Hajtman János, Kováts An
tal, Papik Miksa, Milla Imre, Léh Fülöp, Pogács Lajosné, Volpert Györgyné 
és Ónody Ilonka...

„Hogy az akkori idők műkedvelő előadásai milyen nívón állottak, arról 
ma nem lehet véleményt mondani, de nem  voltak nívótlanok, m ert hiszen 
az egyik színlap tanúsága szerint a műkedvelők az akkori vidéki színészekkel 
ezek anyagi támogatására együtt játszottak. Tehát előadásaik elérték a vidéki 
színjátszás színvonalát, s az akkori zajos, tivornyás temerini falusi csendélet
ben föltétlenül elismerésre méltó nemesebb szórakozást, élvezetet je len tet
tek, s az által, hogy állandóan a jótékonyság szolgálatában állottak, fontos



erkölcsi és szociális missziót teljesítettek, s ezen kívül alapját vetették meg 
mai technikailag is fejlettebb, de a körülmények folytán m indenesetre érté
kesebb kultúrm unkát szolgáló műkedvelői előadásoknak” -  íija évtizedek
kel később a Délbácska cikkírója.

Dr. Mészáros Sándor történész Évszázad
ok viharában (Tem erin története 1941-ig) 
című könyvében említést tesz Kisfaludy Ká
roly Kérők című háromfelvonásos vígjáté
káról is, melyet 1900-ban mutattak be, a far
sangolás keretében, valamint az 1902-ben 
m egrendezett Virágfakadás című vígjáték
ról, mely az egykori hírlaptudósító szerint 
a tíz éve tevékenykedő műkedvelő társaság 
legsikeresebb bemutatójavolt. Ugyanakkor 
beszámol március idusának m egünneplé
séről, melyen m inden évben megjelenik a 
község színe java. 1900. március 15-ei ün
nepségén Mihalovits Ede plébános ünnepi 
beszédét kulturális műsor követte, majd el
fogyasztották a 78 terítékű asztalnál a szo
kásos halpaprikást.

1908-ban az újvidéki Hungária könyvnyomdában az egyesület kinyom
tatta A Temerini iparos dalárda Alapszabályait. A tizenkét oldalas kis füzetecs- 
ke hátlapján feltüntették Keller M ártonnak, a dalárda jegyzőjének és dr. 
Schweitzer Ferenc elnöknek a nevét, valamint a keltezést: Temerinben 1907. 
október 6-án.

Temerini iparos dalárda 

ALAPSZABÁLYAI^

U.VirÉK |4Qe ^
Tyomaíor o Mung írb kínyimyomdábon f

 :X\l\ J
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A két világháború között
Az első világháborút követően az Ipartestület és a TTC (Temerini Torna 

Club, 1933-tól TSK -Tem erini Sport Klub) műkedvelői voltak a stafétavivői 
községünk művelődési életének. Az iparosok fiatal gárdája a Guelminó-féle 
nagyvendéglő (Kaszinó) mozitermében főleg népszínműveket visz színre, 
de repertoárjukon szerepelnek különféle kabarék, műsoros estek is.

A Kaszinó épülete 1920-ban (Németh Az Amerika vendéglő az 1970-es évek-
Mátyás gyűjteményéből) ben

Ma már talán fel sem fogjuk, hogy a Trianon utáni időkben mekkora je 
lentősége volt még ezeknek a nem túl igényes daraboknak is a magyarság 
kultúra iránti igényének és egyúttal nemzeti öntudatának fenntartásában. 
Persze gyanította ezt a korabeli hatalom is. „Egy ilyen kis kabaréért” -  m int 
Garay Béla A Délvidék magyar színjátszói c. tanulmányában íija -  „mozgósí
tani kellett m inden összeköttetést rendőrségen, főszolgabíróságon, városve
zetőségnél. Egy ilyen kis kabarétréfát komoly, pirosceruzás urak vizsgálgat- 
tak, szagolgattak, kóstolgattak, farigcsáltak addig, amíg megfelelt m inden 
államvédelmi és többségpolitikai szempontnak. Ez nem kabaré volt, és ezt 
tudta a rendőrség, de tudta a közönség is.”

A nehéz, sokszor kifejezetten ellenséges politikai körülmények ellené
re Vajdaság-szerte gom ba m ódra szaporodtak a műkedvelő egyesületek, 
dalárdák, olvasókörök. Pedig az új államalakulathoz csatolást követően, 
m int színészetünk krónikása írja: „Itt nem  maradt, csak néhány politizáló 
ügyvéd; itt nem m aradt egyetlen író; innen elm ent jóform án m inden szí
nész, m inden muzsikus; elm ent a tanítók java része is.(...) Szegény, elhasz-
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Gyermekelőadás az Amerikában (1928 v. 1929)
nált zsellérnép a bácskai magyarok nagyobb része, és a városokban kis ipa
rosok, kis tisztségviselők, néhány orvos és néhány ügyvéd: ez volt m inden, 
ez volt a mag, ez volt az idők kezdete.” Nem volt másként ez Tem erinben 
sem. Ha ezt tudjuk, akkor értjük meg igazán a jelentőségét annak a kultú
ramegőrző és népnevelő feladatnak, amit a tem erini iparosság saját ere
jéből és helyi értelmiségiek támogatásával a magyar nyelvű színjátszás és a 
zenei élet terén felmutatott.

Közvetlenül a világégés után Tényi János cipőfelsőrész-készítő m ester 
rendezésében bemutatásra kerül a Sárga csikó és a Piros bugyelláris, 1925 
augusztusában pedig az Iglói diákok-at viszik színre.

1926-ban már négy darab van műsoron. A Léh Fülöp rendezte Tunikás 
lányok bem utatóján a moziterem zsúfolásig megtelt, „...ember az em ber há
tán tolongott, s még az ajtón kívül is székekre állva nézték egyesek az elő
adást” -  olvashatjuk a Délbácska 1926. január 1-jei számában. A színvona
las produkciót újvidéki, palánkai, zsablyai, zentai és más községből érkezett 
vendégek is megcsodálták. Az előadást szép anyagi siker honorálta, mivel a 
belépőjegyet sokan felülfizettek.

A következő előadás egy öt felvonásos paraszttragédia, a Magdolna volt, 
amit Paska István kőművesmester állított színpadra. A darab tiszta jövedel
mét az árvízkárosultak megsegélyezésére fordították.

Miután Vida Mihály vendéglős az Amerika vendéglő összes helyiségét díj
mentesen a műkedvelők rendelkezésére bocsátotta, júniusban bemutatásra ke-
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A halász szeretője
rült A halász szeretője népszínmű, augusztusban pedig az Árvácska operett Léh 
Fülöp rendezésében. Mindkét előadás tiszta jövedelme az ipartestület által lét
rehozott házalap javát szolgálta.

1927. február 28-án, farsang hétfőjén, az ipartestület műkedvelő gárdá
ja  először tartja meg saját álarcos bálját. Balázs László fényképész rendezé
sében húsvétkor A tolonc-ot, júniusban a Juhász legény, szegény juhász le- 
gény-t, majd decem berben a Repülj, fecském operettet adják elő. Balázs

Árvácska
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László korábban a horvátországi Varasd színtársulatában hivatásos színész 
volt, s most színészi maszkmesteri és rendezői tapasztalatainak nagy hasznát 
látják a temeriniek.

1928-ban, m iután az Ipartestület a Vida-féle Amerika vendéglőben szín
padot épít, Milinszki István, az ipartestület vigalmi bizottságának elnöke ér
tekezletre hívja össze a bizottságot. Az értekezletre igen sokan összejönnek, 
és kezdeményezik a dalárda újraindítását, majd október 21-én újraalakul az 
Iparos Dalárda. A hatvannégy tagot számláló dalkör elnökének Berki József 
tanítót választották meg. Naszvagyi István lett az alelnök, Léh Fülöp nyu
galmazott tanító a karnagy, helyettese Vida Mihály, Szvacsek Jenő tanító a 
titkár, Milinszki István a jegyző, Pásztor István pedig a pénztáros. A választ
mányi tagok listája a következő: Kovács József testületi elnök, Riedl Lipót 
alelnök, Molnár Lajos, Simonyi István, Povázsán István, dr. Uvalics Bogdán 
állatorvos, Rózsa János, Varga József, Tényi János, M ohr György, Federer

A Temerini Ipartestület műkedvelő gárdájának és vezetőségének csoportképe
1927-ből, közöttük a Juhász legény, szegény juhászlegény szereplői is. Felső sor 
(balról jobbra): Molnár László, Bálind Antal, egy szilágyi vendég, Szarvas And
rás, Bah János, Somosi István, Bujdosó Ferenc, Gavran Ferenc, Bemhard Fe
renc. Második sor: Hajdúk János, Papp János, Vasasné Varga Katalin, Metzinger 
Irén, Sípos Géza, Dosztán János, Szkenderovics Imre, Varga József, Pethő Te
réz, Fogarasi Juliska, Döme Irén. Harmadik sor: Féderer Katica, Móhr György, 
kettőjük között és fölöttük Pásztor Ilonka, Uracs Ilonka, Tényi János, Milinszki 
István, Kovács József, Döme Ferenc, Riedl Leopold, Féderer Lenke, Simonyi 
István, Tényi Teca. Negyedik sor: Elek Ilona, Balázs Mária, ifj Döme Ferenc, 
Metzinger Imre, ölében ismereüen kisfiú, Vida Teca, Lukács Etus, Uracs Vicus.
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Károly és Gavran Ferenc. Az énekkar első fellépése alkalmával nagy siker
rel adta elő Eckertől a Hajós dal-t, valamint Lányi Ernő Magyar egyveleg-ét. 
Hihetetlenül gyorsan nőtt az egylet népszerűsége.

A műkedvelők sem tétlenkednek. Balázs László rendezésében bem uta
tásra kerül a Szent Péter esernyője, majd Kohut János és Szegő Jenőné ren
dezésében a Temerini Torna Clubbal közösen színre viszik Akisasszony fér
je  c. vígjátékot. Az utóbbi darab tisztajövedelmét a szegények megsegítésére 
fordítják. A csoport karácsonykor a Süt a nap c. háromfelvonásos népszín
művel zárja az évet.

A kisasszony félje
1929 márciusában az Ipartestület műkedvelői az Iparosdalárda közremű

ködésével, Tényi János rendezésében előadják az Amit az erdő mesél nép
színművet. Ez év júliusában a kanizsai dalos hangversenyről a dalárda lelkes 
kis csapata ezüstserleggel tér haza. Községünk kultúregyesületei közül ők az 
elsők, akik vidéken elért eredménnyel is jeleskedhetnek. A nagyszabású ser
legavató ünnepély Temerin fogadott ünnepén, Illés-napján kerül megszerve
zésre. A zsúfolásig megtelt Amerika színházteremben Zsablya és Bácsföldvár 
magyarságának küldöttsége is képviseltette magát. Ajelenlevőknek nagy siker
rel adták elő a versenydarabokat, a Viharban-t és a Juhászlegény-t. Az ünnep
ség végén a TTC vezetősége ajándékzászlóval jutalmazta a dalárdát.

Sajnos a lelkesedés nem volt hosszú életű. Miután Sándor király 1929. ja 
nuár 6-án bevezette a diktatúrát, nemcsak a politikai pártokat oszlatták fel,
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hanem  m inden olyan szervezetet is, 
amely nemzeti jellegű volt, így a helyi 
egyesületek közül az Iparos Dalárdát 
és Ipartestület. Rendelettel az állam 
teljesen ellehetetlenítette kultúrintéz
ményeink további tevékenységét. Köz
vetlenül a serlegavató ünnepség után 
Berki József, a dalárda elnöke hatósá
gi rendeletre kénytelen volt lem onda
ni elnöki tisztségéről. Hasonló okok
ból m ondott le Szvacsek Jenő  titkár 
is, akinek teendőit Léh Fülöp karnagy 
vette át. A korabeli sajtó a következő
képp fogalmaz: a temerini iparos da
lárda „rajta kívül álló okból” szeptem
berben megszűnt létezni.

A kormányrendelet megszűnése után 
először az Ipartestület műkedvelői látnak 
munkához. 1932 márciusában Tényi Já
nos rendezésében a Tépett rózsa c. nép
színművel rukkolnak elő, majd egy évre 
rá, 1933januárjában Lambicsjovan köz
ségijegyző felügyelete alatt az iparos da
lárda is újraindul. A közgyűlés -  nyilván

Serlegek
Balról: Megemlékezés az újvidéki 
Polgári Magyar Daloskör 40 éves ju
bileumi ünnepségéről 1897 -  1938. 
Dr. Nikolics Branko országgyűlési kép
viselő ajándéka. Jobbról: AZombori 
Magyar Iparos Dalárda jubileumára 
1887 -  1937. 7. 11., az „Uj Hírek” 
ajándéka
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a kényszerítő politikai okok hatására -  Lambicsot válaszba meg elnöknek, míg 
Berki József az ügyvezető elnöki posztot tölti be. Alelnöknek ezúttal Majoros 
Pált és Bernhard Flóriánt, titkárnak Bódi Gézát és Horváth Istvánt, pénztáros
nak Vida Istvánt, szertárosnak Tényi Jánost, ügyésznek dr. Fehér Mihályt, ellen
őröknek Naszvagyi Istvánt és Beck Györgyöt, zászlóvivőnek pedig Riedl Lipó- 
tot választották meg. A választmányi tagok a következők: Nickelsbacher Károly, 
Molnár Lajos, Kozma Károly, Dosztán János, dr. Uvalics Bogdán, Varga József, 
Puskás János, Pipa Varga József, Kasza József, Simonyi István, Szőllősi Antal, 
Giricz János, Klinkó Sándor és Pető Lajos. A karnagyi teendőket Szvacsek Jenő 
és Léh Fölöp látta el, utóbbi, előrehaladott korára hivatkozva később lemon
dott. Helyette a teendőket Kiss Mihály tanító vette át. A két évig államnyelven 
vezetettjegyzőkönyvből megtudhaguk, hogy az újraindulás nagyon nehézkesen 
indult. A dalárda első föllépésére karácsonyig, a Katolikus Kör jubileumáig kel
lett várni, majd 1934-ben újabb karnagycsere történik. Szvacsek Jenő leköszö
nése után Vida Mihályt nevezik ki alkarnagynak.

A színjátszás terén is történt változás. A népszínműveket lassan háttérbe 
szorítja az egyre divatosabb operett. 1934 áprilisában az Iparos Dalárda az 
Ipartestület műkedvelőivel közösen mutatja be első nagyobb szabású operett
jét, a Mit susog a fehér akác-ot, dr. Treuer László orvos rendezésében. A több 
szereplőt igénylő zenés műfaj bemutatása nem volt olcsó mulatság. Minde
nekelőtt a színpadot kellett megnagyobbítani, aminek következtében a jegy 
ára is jóval magasabb lett, s ezt egyes színházlátogatók nehezményezték.

1934 -  Mit susog a fehér akác
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A jó l sikerült bem utató után az Iparos Dalárda az Ipartestület kereté
ben működő Iparos Műkedvelő Ifjúságtól átveszi az előadások rendezését. 
A divatos darabok bemutatása számukra elegendő anyagiakat biztosított a 
fennmaradáshoz, sőt az 1928-tól 1944 áprilisáig gondosan vezetett pénztári 
naplójukból kiviláglik, hogy a bevételből még karitatív tevékenységre is tel
lett. A dalárda jelentős összeget különített el a szegénykonyha élelmezésé
re, a magyar iskolaalapra, az 1940-es árvízkárosultak megsegélyezésére, vala
m int a diáksegélyezésre.
A kézzel írott dokum en
tum ban kitűnően követ
hető az egyesület évi te
vékenysége. A „kiadás” 
címszó alatt a követke
ző tételek szerepelnek: 
dalárdasapka, dalárda
jelvény, daloskönyv, tag
díjnyugták, partitúra, 
kottatartó, kottapapír, 
hirdetés, zongoravásár
lás, karnagysíp, dalver
senyre utazás, kottaírás, 
rendezésért já ró  illeték, 
szerzői illeték, karnagyi
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■ Uûn. íyt *y> ^  J*tor

Az Iparos Dalárda pénz
tári naplója (1928-1944)

Egy oldal az Iparos Da
lárdajegyzőkönyvéből

honorárium , takarítás, rendőrségi engedély, zongoraszállítás, villanyköltsé
gek, szerepkönyv beszerzése, vidékről hozott 3 db. paróka kölcsönzése, a 
TTC-től kiváltott ruha stb. A bem utatott színdarabokból nyert jövedelem  
mellett anyagi forrásnak számított még az évente rendre megszervezett far
sangi álarcos bál és a szeptemberi búcsúbál, a szüreti és más mulatságok szer
vezése, a tagsági díj, de pénzt hozott a konyhára a nagyszabású kugli (teke) 
és dardli (népszerű kártyajáték) versenyek lebonyolítása is. A színdarabok
hoz a díszleteket rendre Illés Imre szobafestő készíti, a táncokat leginkább

Metzinger Imre tanítja 
be, a zenét pedig Pethő 
János és Vida Mihály 
tam burazenekara szol
gáltatja. Később az ope
rettek divatba jöttével a 
Pethő-féle tamburaze- 
nekar átalakul dzsessz- 
zenekarrá.

TEMERINI I P AROS  DALKOR

TEMERI NI  I PAROS DALKÖR
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Az Iparos Dalárda tagjai 1935 márciusában derekasan kivették a részü
ket abból a humanitárius rendezvényből, melyet műkedvelőkből, muzsiku
sokból, művészekből és hírlapírókból alakult bohém  együttes rendezett a 
helybéli szegény iskolás gyermekek és ellátatlan aggok ingyenkonyhájának 
javára. Az üdvözlőbeszéd után Illés Sándor és Kovách Ágoston tem erini 
hírlapírók novelláit Balázs László és Papp István olvasták föl, majd Kovách 
Ágoston egyfelvonásos komédiája került bem utatásra a következő szerep
lők közreműködésével: Lőrincz János, Vida István, Papp István, Illés Sán
dor, Varga Imre és a Pethő (Dolfi) testvérek. A műsoros est szépségver
sennyel zárult, m iután a Kiss Mihály, Princip Dusán, dr. Uvalics Bogdán, 
Illés Sándor és Kovách Ágoston összetételű bírálóbizottság megválasztot
ta az est legszebb hölgyét Bálint Aranka személyében. A jótékonysági mű
sor a várakozáson felül jó l sikerült, s arra bátorította a szervezőket, hogy 
az ingyenkonyha fenntartására újabb hum anitárius rendezvényt tervezze-

A dalárda tagjai az ötvenéves jubileum idejéből. Felső sor (balról jobbra): Kiss 
István, Samu József, Vecsera Sándor, Bálint Antal, Kozma János, Pipa Varga Jó
zsef, Varga Somogyi Pál, Nagyidai László, Kozma Emus, Lajkó János. Második 
sor: Csömör Sándor, Uracs Vince, Varga József, Somosi István, Varga Imre, 
Francia Mihály, Sántha Ferenc, Németh János, Gavran Ferenc. Harmadik sor: 
Simonyi István, Varga Imre kántor, Vida Mihály, Kiss Mihály karnagy, Tényi 
János, Horváth István, Pecze Antal. Negyedik sor: Szitár István, Kiss Károly, 
Kozma Sándor, Németh András, Uracs Antal, Kovács Lajos.

19



nek. Kovách Ágoston tem erini h ír
lapíró, akinek kezdeményezésére 
m ár korábban, 1932-ben megalakult 
az Ingyenkonyha Egyesület, ígéretet 
tett, hogy tehetséges műkedvelők
kel színre hozza a budapesti nemze
ti színházhoz beadott Gyöngysziget 
virága népszínművét. Darabjában 
Kovách egyik közismert bácskai föld- 
birtokos család tö rténeté t dolgozza 
föl az 1880-as évekből. Az előkészü
letek megtörténtek, de a bem utató
ról nincs tudomásunk.

A színjátszás beindítása után sem szo
rul háttérbe az énekkar munkája. A da
lárda ismét serleggel tér haza. Ezúttal a 
futaki német dalárda 25. éves jubileu
mán bizonyul a legjobbnak. A serlegavatásra dr. Uvalics Bogdán községi állatorvos 
egy borjút ajánl föl levágásra.

Az Ipartestület igazgatóbizottsága elhatározta, hogy a régi hagyomány
hoz híven március 19-ét, Szent József, az iparosság védőszenyének napját a 
jövőben megünneplik. E célból kérte fel az elnökség az iparosokat, hogy az 
ünnepnapon reggel fél nyolc órakor jelenjenek meg segédeikkel a testület
ben, ahonnan a dalárda tagjaival együttesen vonulnak a templomba a nyolc 
órakor tartandó iparos misére. A Kopping Gáspár által celebrált szentmisén 
az iparosság teljes számban vonult fel a zászlóval, a dalárda tagjai pedig régi 
Szent József-énekekkel tették szebbé az ünnepet.

Az Ipartestület 1935-ben a dalárdának felkínálja eladásra a tulajdoná
ban  levő színpadot, azonban a dalkör az ajánlatot leveszi napirendről, 
mivel azt nincs m ódjában megvásárolni. Vida Mihály kocsmáros az ösz- 
szejövetelen szót kér, majd elm ondja, hogy ő megvenné a színpadot, de 
fölteszi a kérdést a dalárda vezetőségének, hogy mennyivel já ru lna  hoz
zá a megvételhez, hiszen ő a dalárda részére venné meg. Tényi János vá
lasztmányi tag indítványozza, hogy vegye meg a kocsmáros, mivel a da
lárdának nincsen pénze. Vida hajlandó megvenni a színpadot, de kéri a 
dalárda vezetőségét, biztosítsa arról, hogy a dalárda tíz évig az ő kocsmá
jáb an  (Amerika) rendezni meg az összes számba jövő nagyobb m ulatsá
gokat. A dalárda ebbe bele is egyezik, azzal a kikötéssel, hogy a színpadot 
ők adhassák ki más egyesületeknek, a bérletet ők szabják meg, és a pénz 
is őket illesse meg.
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A gyűrűs zsidó szereplői, rajzolta Szabó Sípos Ferenc, a Reggeli Újság munka
társa (Reggeli Újság 1935. augusztus 29.). Felső sor (balról jobbra): Kalmár 
Kató (Kardos Boris), Tényiné Balla Margit (Balázsné), Tényi Károly, a címsze
replő, Schosberger Jolánka (Juliska), Homyík Etelka (Záli), Móricz Bözsike 
(Magdus). Középső sor: Mayer István (Kakas Samu), Berki József az iparos 
dalárda elnöke, Kiss Mihály tanító, a darab rendezője, Varga József ügyelő, Szi
lák Ferenc (segédjegyző), Illés Imre súgó. Alsó sor: Zsadányi Erzsiké (Rózsi), 
Hemrich Mihály (Máté gazda), Csömör Sándor (József) Kosóczki István (biró 
úr), Somosi István (Jancsi), Csévári Antal (Feri), Schöner Terus (Máténé)

1935 húsvétvasárnapján A gyűrűs zsidó népszínmű kerül a színpadra 
Kiss Mihály tanító rendezésében, majd augusztus közepén a szenttamá
si Cecília énekkar meghívására Szenttamásra is elviszik a darabot. A Kiss 
Antal vendéglőjében bem utatott előadás kettős célt szolgált. A szenttamá
si magyarság kultúrigényeinek kielégítése mellett lelkesedést terem tett és 
bizalmat gerjesztett azokban az em berekben, akik addig haboztak, vagy 
kételkedtek a szenttamási magyar műkedvelő együttes megszervezésének 
lehetőségében.

Az 1935 pünkösdvasárnapján m egtartott dalosünnepélyen az Újvidéki 
Magyar Daloskor teljes létszámban vett részt. A helybéli énekkar tagjai az 
állomáson fogadták a vendégeket, ahonnan Szedlacsek újvidéki karnagy 
üdvözlőbeszéde után a m enet trombitaszóval vonult végig a főutcán. A ven
dégfogadás után a több száz főnyi vendégsereg a Fernbach kastély-parkban
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Pethő János zenekara 1935-ben, Szent József napján. Felső sor (balról jobbra): 
Verebélyi Ferenc tamburás, Hajdúk József fuvolás, Gero István „Csíka” bőgős, 
Ferenczi Ferenc tamburás, Koperecz János tamburás. Középső sor: Pethő János 
„Dolfi” tamburás ( a balszélen szakszofónnal), középen négy ismeretlen, Pethő Já
nos prímás, zenekarvezető (jobb szélen). Alsó sor: Vida István vendéglős, Varga And
rás prímtamburás, hegedűvel a kezében, Gyuráki Sándor trombitás.
tett sétát, melyről a korabeli sajtó is részletesen beszámol.

Az egyesületi m unka lelke a rend volt. A dalárda tagja csak az lehetett, 
aki rendszeresen já rt a próbákra, a rábízott feladatot elvégezte, és nem becs
mérelte az egyesület hírnevét. Ellenkező esetben az adott személy tevékeny
ségét egy időre szüneteltették, majd újabb vétség után örökre kizárták. A 
szigor meglehetősen nagy volt, történtek kizárások is, de a tagság létszáma 
évről-évre növekedett. 1936 végén az Iparos Dalárda m ár 139 tagot számlál. 
Az egylet önkéntes alapon működött. Járandóság csak a szolgát (a takarí
tásért), valamint a karnagyot és a színdarab rendezőjét illette, a nekik já ró  
összeg nagyságát a választmány állapította meg. A színdarab szereplőinek 
m inden előadás után egy vacsora járt, az ismétlés alkalmával pedig a női 
szereplőket egy-egy belépőjeggyel jutalm azták meg.

Az Iparos Dalárdáról elismerőleg szól a településről írt szociográfiájában 
(Temerin gazdasági és kulturális helyzete, Híd, 1935. II. évfolyam, január és 
februári számok) a pályája elején álló író, Illés Sándor is:

„Temerinnek külön kultúrája van. Külön kultúra, ami sokkal magasabb
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A vegyes kórus első fellépése, 1936. november 22-én
fokon áll, mint a környékbeli falvaké.”

Mindez -  teszi hozzá -  nem volna működőképes a társadalmi alakulatok és 
egyesületek közötti szoros kötelékek, és a közösség lelki erejét fenntartó egyé
nek önfeláldozó munkája nélkül. Majd így folytává:

„Nem szabad említés nélkül hagynunk az Ipartestületet sem, mely szintén 
nagy befolyással van Temerin kulturális fejlődésére. Az egyesület igen széles ré
tegeket von társadalmi alakulatába, és Beck György elnök vezetésével nagyon 
szép és értékes kulturális munkát végzett tagjai körében. Szoros összefüggésben 
ezzel meg kell említenünk a Dalárdát is, melynek szintén Beck György az elnöke 
és Kiss Mihály karnagy vezetése mellett a szebbnél-szebb sikereket éri el.” 

Említést érdemel a dalárda 1936-os évi Katalin-estje, ahol az énekkar Giricz 
Pál helybéli zeneszerzővel és szövegíróval tartott közös szerzői estet. A dalárda 
Giricz-szerzeményeket adott elő a szerző orgonakísérete mellett.

A kiválóan működő férfikórus mellé 1936-ban megalakult a négyszólamú ve
gyes kórus is. Tagjai:

szoprán: Kovács Katóka, Povázsán Katalin, Németh Rózsika, Szabadi Giziké, 
Szűcs Ilonka, Remiinger Elizabet, Tényi Mariska, Gál Marika, Vígi Juliska, Pethő 
Bözsike és Szvacsek Jenőné;

alt: Pethő Franciska, Matuska Kató, Kalmár Teruska, Kozma Herminka, Né
meth Teruska, Varga Mariska, Puskás Manci, Matuska Margitka, Balázs Erzsiké, 
Prokai Rozika és Fodor Erzsiké;

tenor: Láng József, Horváth István, Tényi János, Németh János, Varga Fe
renc, Csévári Antal, Pecze Antal, Somosi István, Kovács Lajos, Sétáló István,
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Pethő Béla, Kotász István, Kozma Sándor, Simonyi István és Németh András;
basszus: Uracs Antal, Bálint Antal, Kozma János, Kiss Károly, Varga Imre, 

Giricz Pál, Varga József, Kozma Emánuel, Sántha Ferenc, Péter Károly és 
Uracs Vince.

Sajnos a kezdeményezés tiszavirág életű volt. Két év múlva, 1938-ban „né
zeteltérések” miatt a csoport feloszlik. 1940-ben Bartók József karnagy pró
bálkozott a vegyes kórus újraindításával, de sikertelenül.

1936-ban két darab került bemutatásra. Húsvéthétfőn a Teréz nővér vallá
sos tárgyú népszínművet Varga József asztalosmester, karácsony másnapján pe
dig A csodadoktor vígjátékot Radok József tanító rendezésében viszik színre.

Miután az Iparos Dalárda tagjai átvették az Ipartestület műkedvelőitől 
a színdarabok bemutatását, elkezdődött a torzsalkodás a dalárda és a kon
kurens színjátszó csoport, a TSK (Temerini Sport Klub) műkedvelő gárdá
ja  között. Először levél érkezett a sportklubtól, amelyben az egyesület kéri, 
hogy ami a színdarabok bemutatásának idejét illeti, a dalárda a szilveszteri 
és a húsvéti időpontot engedje át a TSK-nak. A válaszlevél a dalárda részé
ről több mint komolytalan. Érdemi felelet helyet egy Iparos Dalárda -  TSK 
öregfiúk foci mérkőzést javasolnak A TSK a történtek után az Ipartestület
hez fordul, hogy m int közvetítő, kéije fel a dalárdát, a húsvéti előadás elha
lasztására a TSKjavára a jubileum  alkalmából. A dalárda úgy döntött, hogy 
az ügy csak akkor kerülhet megvitatásra, ha a TSK levelét közvetlenül a da
lárdához intézi. A két egyesület között olyan mértékig elmérgesedett a vi
szony, hogy a dalárda végül úgy határozott, a TSK-val megszakítja a kapcso
latokat, és a közös fellépést is elutasítja.

1936 -  A csodadoktor
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Vidám hangulatban: a Pethő-féle dzsessz-zenekar az „Ipar bálon” (1936). Felső sor 
(balról jobbra): Gyuráki Sándor (trombita), ismeretlen, Mondom János (cselló). Kö
zépső sor: Verebélyi Ferenc (dob, tambura), ismeretien, Varga István (kontra), isme
retlen, Pethő Lajos színész, ismeretlen, Pethő János „Dolfi” (tambura, szakszofon), 
Vida István vendéglős, Bertalan József szabó. Alsó sor: Ferenczi Ferenc (hegedű), 
Bozsóki Pál (bőgős).

Nem volt különb a viszony az Ipartestület és az Iparos Dalárda között 
sem, egyik alkalommal az Ipartestület javasolta az Iparos Dalárdának, hogy 
a búcsúbált egyik évben ők, a másik évben pedig a dalárda szervezze meg, 
azzal, hogy az idei legyen az övéké, mivel pénzhiánnyal küszködnek. Meg
egyezés ezúttal sem született. A dalárda úgy határozott, hogy márpedig ők 
az idén is meg fogják szervezni a bált az Amerikában.

A dalárda gyakran vendégszerepei vidéken. Emlékezetes a zombori Ipa
ros Dalárda 50. éves jubileum án tartott hangversenyen való részvételük, 
ahonnan ezüst serleggel térnek haza. A vendégszereplésen Varga Imre ké
sőbbi kántor m int segédkarnagy vesz részt.

1937-ben csak egy színdarab bemutatásáról van tudomásunk. Húsvétva- 
sárnapján Tényi János rendezésében a Csavargó lány c. operettel rukkol
nak elő.

1938 a TSK-val való megbékélés éve. Májusban az Aranymadár operett 
kerül színpadra, majd június 6-án a Tem erin Ipartestület 50. éves jubileu
ma alkalmából az Iparos Dalárda és a TSK műkedvelői közösen viszik színre 
a Mézeskalács daljátékot Bódy Géza tanító rendezésében. Több ezer néző 
ülte körül a TSK sportpályán épített szabadtéri színpadot.
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A csavargó lány szereplői
Felső sor (balról jobbra): Németh János ügyelő, ismeretlen, Schwager József, isme
retlen, Bálint Antal, Lajkó János, Kozma János, Kozma Hermina, Somossy István, is
meretlen, Németh Teréz, ülés József súgó, Zóni asztalos, Metzinger Imre, Metzinger 
Mihály, Hoffmann Stefánia. Középső sor: Mohácsy József, Gombár Bözsi, Gál Ma
rika, Varga József ügyelő, Benjámin Danica zongorista, Vida Mihály karnagy, ülés 
Manci, Németh Rózsika, Varga Boriska, Szitár István. Alsó sor: Láng József, Vecsera 
Sándor, Varga Somogyi Imre.

1939-ben a dalárdának 151 rendes, 45 énekes és 4 alapító tagja van. A 
tisztújító közgyűlésen a következő tagok kapnak bizalmat: Berki József el
nök, Kozma János és Kovács Ferenc alelnök, dr. Fehér Mihály tiszteletbe
li elnök, Tóth Szilveszter titkár, Varga Imre jegyző, Tényi János pénztáros. 
Választmányi tagok: dr. Uvalics Bogdán, Vargajános, Varga Imre, Varga Fe
renc, Giricz János, Németh János, Matuska Sándor, Hetzl Mihály, Varga Fe
renc, Somosi István, Metzinger Imre, ifj. Vecsera Sándor (akinek nevét ma a 
palánkai magyar művelődési egyesület viseli), Bertalan József, Varga József, 
Horváth István, Illés Imre, Uracs Vince, Varga Ferenc és Simonyi István. Kiss 
Mihályt karnagynak, Varga Im rét pedig alkarnagynak nevezik ki. A közgyű
lésen a dalárda keretein belül megalakul a teke szakosztály is.

1939 húsvétvasárnapján Simonyi István asztalosmester rendezésében ke
rül bemutatásra A kolduskisasszony c. népszínmű.

A dalárda -  maga által szervezett műsorai mellett -  gyakori vendége a 
Katolikus Körnek, emellett jeles ünnepeken a templom ban mutatkozik be 
önállóan vagy a templomi kórussal egybeolvadva. Emlékezetes marad Pá
linkás Sándor első miséje, amikor a dalárda zenei kísérettel előadta Gruber
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A Giricz-féle szerzői est résztvevőinek egy csoportja (1940. szeptember 8.)
Balról jobbra: Jánossy Zsófika nótaénekes (Újvidék), Erdődy Etelka nótaénekes (Sza
badka), Greguss Annuska nótaénekes, Molnár Góbor Mancika nótaénekes, Horn 
Marika zongorista, Mészáros Kabács József énekes, Vecsera Sándor konferanszié, 
Giricz Pál nótaszerző, Takáts Imre tamburás, Berky László hegedűs.
Glória in Excelsis Deo (Op. 202.) latin miseénekét. A dalárdát kísérő zene
kar tagjai: Stuchlik Lajos és Szvacsek Jenő  -  I. hegedű, Mussung Ferenc és 
W olpert Ferenc -  II. hegedű, Kovács Mihály -  III. hegedű, Bedekovics Lajos 
-  cselló, Füstös Ferenc -  hegedűbőgő, dr. Horváth József -  oboa, Mészáros 
József -  C klarinét, Danis János -  piszton és Varga Imre kántor -  orgona.

Miután Kis Mihály tanítót 1940-ben Szabadkára helyezik, a karmesteri 
pálcát Radok József karnagy veszi át.

Az Ipartestület épületének felavatása után 1940 augusztusában az egye
sület a dalárdához fordult, hogy költözzenek az Ipartestület otthonába, s a 
mulatságokat is ott rendezzék. Az Ipartestület tagjai kifejtették, hogy idővel 
színpadot is szeretnének építeni, amelyhez a dalárdának is hozzá kellene 
járulni. A dalárda választmánya elfogadta a kedvező ajánlatot. Rövidesen az 
Iparos Dalárda az Amerika vendéglőből áthelyezte székhelyét az újonnan 
felépített Iparos O tthonba.

Az 1941-1944 közötti háborús években a dalárda Iparos Dalkör néven 
folytatja tevékenységét, főleg különböző nemzeti jellegű rendezvényeken, 
ünnepségeken vesz részt, pl. Az Illés-napi körmenetben, március 15-ei, Szent
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István-napi ünnepségeken, vagy az or
szágzászló felavatásakor. Berki József 
elnök tizennégy évi odaadó munka 
után 1942-ben átadja helyét Tényi Já
nosnak, a karnagyi teendőket pedig 
a továbbiakban Károlyi Vendel taní
tóra bízzák.

1941 Illés-napján az iparos m ű
kedvelők a TTC-vel közösen előad
ják  a János vitéz operettet szabadté
ri színpadon, melyről szinte semmit 
sem közöl a korabeli sajtó. Sajnos a 
háború szele nyomot hagy községünk 
kulturális életén is. A fiatal férfi gárda 
tagjainak katonai szolgálatra vonulá
sával a színjátszó csoport tevékenysé
ge hullámvölgybejut. 1942. júniusá
ban a Nemzeti Mozgó mozitermében 
(Amerika vendéglő) még futja ere

jükből bem utatni a Huszárkisasszony c. zenés színjátékot Kovács Dezső ta- 
__________________________  nító rendezésében, ezt követően azonban a

Tényi János Bagó szerepében (János vitéz)

csoport fokozatosan megszűnik létezni.
A dalárda tagjai 1944-ben még vasárna

ponként összejönnek saját kedvtelésükre, de 
azután ezek a találkozók is elmaradnak...

Simonyi István asztalosmester volt az egyesü
let egyik legkiválóbb komikusa
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A TEMERINI IPARTESTÜLET
az iparos ifjúság által 1926, évi december 31-én, 
pénteken, S z ilv e s z te r  e s t é i é n  az „Amerika* 
vendéglőben nagy szinpadavató m ű k e d v e lő i  
e lő a d á s t  rendez az ipartestületi házalap javára, 
melyre mindenkit tisztelettel meghív a rendezőség. 

Színre kerül az

„ Á R V Á C S K A *
óperett 3 felvonásban. — Rendező: Léh Ftfiöp. 

SZEMÉLYEK:
Malák Józsefné — — — — Fogarassi Ilonka
Mid, a leánya — — — — Metzinger Irénke
Sárika — — — — — — Féderer Lenke
p iSta — Tényi Jánosi
Alajos — — — — — — Molnár László
Dr. Veress — — — — — Simonyi István
Péter bácsi — — — — — Hajdúk Sándor
Madmoiselle Betti — — — Tényi Teruska
Egy kisasszony — — — — Féderer Katica
Egy kisfiú — — — — — Riesz Gézi
Egy rendőr— — — — — * * *
1. vevő — — — — — Varga Kató
2 vevő — — — — — Petri Mariska
3. vevő Horváth István
4 vevö _  — — Kozma Katica
Tiszttartó — — — — — Birinyi Mihály,
Szakácsné — — — — — Uracs Ilonka
Vincellér — — — — — Metzinger Imre
Kertész — — — — — Balog Tamás
Parasztfiu — — — — — Pető Béla
Sétálói, gyerekek, járókelők stb. Történik: Ma.
Az előadás kezdete este fél 8 órakor. — Hely
árak: 1—10 sorig 20 Din, U —20 sorig 15 Din. 
Állóhely 10 Din. — A zenét a hírneves temerioi 
tamburazenekar szolgáltatja. — Előadás után 
reggélig tánc. — Tekintve a jótékony célt, felül- 
fizetéseket köszönettel fogadunk és hiriapilag 
nyugtázunk. — Jegyek elővételben Döme Ferenc 

pénztárnoknál kaphatók.

AMAeTaHTCKa rpyna TewepMHCKe 3 a « a T n .  K opnopauHje
n p u p e ljy je  2 9 .  í v n a  y  k o p h c t  c a o r a  /u r n a  y ¿B O pattfi rocTH O HH ue 

. . A n e p M K a “  n o a o p H u m y  n p e A c ra n y .  I lp H K a aa L e  c e :

„O J M OEAHE, MOESAHE...!“
Hapo ina a rpa  y 3 mhhh, c neBaibCM, 

flocna npeAcraae lerpanKa a o  aope. TanöypauiKa rnaaőa.

A Temerini Ipartestület Műkedvelő Gárdája
1927. évi junius hó 29-én, Péter-Pál napján az „AMERIKA“ ven
déglőben szinielőadást rendez házalapja javára, melyre mindenkit 

tisztelettel meghív
a Vigalmi Bizottság.

Szinre kerül:

Juhászlegény,v
szegény juhászlegény. . . .
É nekes magyar daljáték 3 felvonásban. -  Irta Török Rezső. Zenéjét szerze tté :
Súgó: Gregus György. M agyar László. Rendező: Balázs László,

özvrgy Mlkulárw , 
Juliska, leánya 
OtrRÍ. ûhászlegény
gta  |Aw, kondás
KishtW
Mám .
Bózse
tlus
Vtcus

TíSrténik az el*5 ís harmad!

Tényt Termka 
Metzinger Irtuké 
Hajdúk Sándor 
Szkeodetovics Imre
Simonyi István

Karakánr király . 
Julianna, leányé 
Szomszéd knálvné 
Gergő
jdki Józsi . .
Apród................

Varga
kirí, ■
Peló T

Stmonyl láván 
Metzinger Irtttkt 
Tény! Teruska 
Hajdék Sándor 

, Ürmei láno»
Varga fcaHea'* 
Uraci Ilonka 
Pap János 
KW! Endre 
Jáaossi j.ín.»
Bal: jánoaááódlk alabátdos 

Mulató legények és lihapáctor lányok, 
egy faltnég! csárdában, a második teivonn* a karakán király .Melsége

Í3őadás kezdete este 8 órakor. 
M* lót akar mulatni akkor iöIJttn el!

HELYÁRAK: l 10 sorig  20- Din., II  20 sorig  15 Din., Állóhely 10*— Din.

Z enét a hírneves Vida bácsi úi tambura zenekara szolaáitatJa.

Előadás után resselia tánc.
Tekintve a jótékony célt felölfízeféseket köszönettel fogadunk. 

Jé^iek elővételben Döme Fertnc pénztáritoknál kaphatók 1

3AH. yflPy>KEH>E y TEMÉPHHY 
A TEMERINI IPAROSEGYESULET
nprrpeb.vjn 17. anymaá, na spyn. na ycupca. y 1033 Április 17-én. husvéi hertön, e-Je S órai 

•  c*t» jwwe v mwvTOpniaMa rocTnonuue kezdetül na A M E K í X A vendégló ússz»
A M E P H k E a  . „mreihea *

n p e j i c r a B y  sz in ie lő ad á st
a  rrojy cc n. rpafmucrno y>

, ílpeoaBahe ce:*
get tisztelettel meghívja

e:-7» Szinre kerül

M I T  S l I S O G  " I  
A FEHÉR AKÁC

&<|^.S*!rwt*:,Szá»tó MiStiiyta: Erdélyi,
Személyek:

SBS

K ** *:-

S S . 1“
S S
ti*.»* jto«ssafitr

Rendező: Treuer Uszló.dr. Súgó illés József. ügyelők: Horváth István és Varga József 
A zenét az Iparoseoyesfllet vegyeszenekarai«fco»gaitatja. Vezényel Vida Mihály.

 A táncokat Nemes noviszádi tánctanár tanította he.

Heiyárak: Fenntartott hely 25 din., I. hely 20 din., II. hely 16 din., 
III. hely 12 din., állóhely 8 dinár.

I Jegyek elővételben kaphatók Páaztof István pénztárosnál.

Előadás után tánc! „„___

3aH. IleBaHKO /IpyuiTBO 
A Temerini Iparosdalárda

rocrwntc .Anrpmé*

jiemy 3a6aBy

llporpaM:

Kyr.iaHCKaiaKMHua
KoHuepaT

nyári mulatságot
rendid, melyre a (. közönséget U&tteleMcl meghívja

Kugliverseny

Hangverseny

K A B A R É
i. ü y r m e

2. Aszfaltbetyár
Idill > rtnddrbr (óságon. Irta Hatás/ Imre S iem é ly e k : Szende Klára Povázsán Knbc* —
Balaton Péter Somosi Irtván szabó IX. János: Bartók János — Rendőrkapitány: Szkcndero. rcs Imié 

Segédfogalroazó: Oerö Béla,

3. Végrendelet.
Tréfa Irta Korcsmáról Nándor - Előadlak: Róza: Kalmár Káló Náci bácsi: Szkendcrovícs Imre 

Izsói Hemrich Misi.

A szünetekben sz Iparosdalárda énekkara hangversenyez

Ltena M tn -  Helyárak: Fenntartó« hely 12, I. hely 10. II. h. 8, III. Ii, 6, állóhely 4 dinár.

nooeji£eacTaBaHi^^

Korabeli plakátok
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Az Ipartestület és az Iparos Dalárda által 
1925 és 1942 között bemutatott színdarabok:

1925
Csepreghy Ferenc: Sárga csikó -  népszínmű, rendezte: Tényi János (1) 
Csepreghy Ferenc: Piros bugyelláris -  népszínmű (2)
Farkas Imre: Iglói diákok -  zenés vígjáték (3)

1926
Gerő Károly: Tunikás lányok -  népszínmű, rendezte: Léh Fülöp (4) 
Rákosi Jenő: Magdolna -  népdráma, rendezte: Paska István (5)
Dankó Pista: A halász szeretője -  népszínmű (6)
Zerkowitz Béla - Bús Fekete László-Kulinyi Ernő: Árvácska -  operett, ren

dezte: Léh Fülöp (7)

1927
Tóth Ede: A tolonc -  népszínmű, rendezte: Balázs László (8)
Török Rezső - Magyar László: Juhász legény, szegény juhász legény -  éne

kes daljáték, rendezte: Balázs László (9)
Farkas Imre: Repülj, fecském -  operett, rendezte: Balázs László (10)

1928
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője, rendezte: Balázs László (11) 
Drégely Gábor: A kisasszony félje -  vígjáték, rendezte: Kohuth János és 

SzegőJenőné (12)
Zilahy Lajos: Süt a nap -  színmű (13)

1929
Géczy I.: Amit az erdő mesél -  népszínmű, rendezte: Tényi János (14)

1931
Szigeti József: Csizmadia mint kísértet -  A TTC, az Ipartestület és a föld

munkások által alakított „földműves gárda” vitte színre -  rendezte: Balázs 
László (27)
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1932
K. Papp János: Tépett rózsa, rendezte: Tényi János (15)

1934
Erdélyi Mihály: Mit susog a fehér akác -  operett, rendezte: dr. T reuer 

László (16)

1935
Illyésné Ferenczy E.: A gyűrűs zsidó -  népszínmű, rendezte: Kiss Mihály

(17)
Kovách Ágoston egyfelvonásos komédiája (25)

1936
P. Jánossy Sándor: Teréz nővér -  vallásos dráma, rendezte:Varga József

(18)
Bibó Lajos: A csodadoktor -  színmű, rendezte: Radók József (19)

1937
Erdélyi Mihály: Csavargó lány -  operett, rendezte:Tényi János (20)

1938
Zerkovitz Béla: Aranymadár -  operett, rendezte:Tényi János (21)
Szirmai Albert: Mézeskalács -  operett, rendezte: Bódy Géza (22)

1939
Illyésné Ferenczy E.: A kolduskisasszony -  népszínmű (23)

1941
Kacsóh Pongrác: János vitéz -  operett a TTC-vel közösen (26)

1942
Bokor József: Huszárkisasszony -  operett, rendezte: Kovács Dezső (24)

31



Az Ipartestület és az Iparos Dalárda által 
1925 és 1942 között színre vitt darabok szereplői:

Ábel Mátyás (4)
Ádám Mariska(4)
Áman János (4)
Apró Margitka (22)
Balassi Imre (12)
Balázs László (11) (19) (21) 

(24)
Báli János (9)
Bálint Antal (19) (20) (22)
Balla Katica (23)
Balla Margitka (17)
Balogh Gáspár (4)
Balogh Tamás (5) (7)
Bankó Imre (24)
Bartók János (16)
Bartók Sándor (21)
Bemchard Ali (12)
Bene József (24)
Bercsényi János (23)
Birínyi Margitka (11) (13)
Birínyi Mihály (7)
BlázerFülöp (16) (24)
Blázer Juliska (16)
Bozóki Magda (22)
Brachtl Aladár (4)
Bujdosó Ilonka (13) (14)
Csévári Antal (17)
Csömör Imre (16)
Csömör Sándor (15) (17) (18) 
Dosztán János (8)
Döme Ferenc (4) (5) (8) (16) 
Elek Ilonka (13)

Elek Sándor (16)
Ettenhoffer Magdus( 22)
Federer Katica (4) (7)
Federer Lenke (4) (5) (6) (7)

(8)
Fogarassy Ilonka (4) (6) (7) (8) 
Francia Ferenc (11) (14)
Frei Böske (14)
Friedrich István (14)
Gál Marika (20) (21) (22)
Geró Rozáli (24)
Giricz Pál (16) (17) (19)
Góbor Ferenc (23)
Gombár Bözsike (20) (22)
Gőbel Lajos (3)
Gregus Annuska(24)
Gregus Gyurika (13)
Gregus Imre (23)
Gregus Mihály (5)
Gyuráki Márton (24)
Gyuráki Sándor (24)
Gyurik István (24)
Hagymási Péter (18)
Hajdúk Bözsike (13) (19) 
Hajdúk János (14)
Hajdúk László(15)
Hajdúk Sándor (5) (6) (7) (8)

(9)
Halapi Mihály (23)
Halmos Kató (12)
Halmos Tibor (3)
Hanák Antal (24)
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Hegedűs István (8) (11) (14) 
Hemrich Lajos (22)
Hemrich Mihály (16) (17) (21) 

(22)
Hermann Péter (14)
Hoffmann Stefánia (20)
HorákJános (8) (11)
Horák József (15)
Hornyik Etuska (17)
HornyíkJános (3)
Hornyik Margit (8)
Horváth István (5) (7) (13) (14) 
Horváth Sándor (4) (11) 
Horváth Teruska (23)
Illés Manci (20)
Illés Sándor (25)
Jakubecz Mancika (15)
Jambrik Lajos (4) (8)
Jánosi Incike (16)
Jánosi János (8) (9)
Jung Zoltán (21) (22)
Kalmár Ilonka (23)
Kalmár Kató (17)
Kaslik Péter (21) (22)
Kasza Irénke (23)
Kasza János (22)
Katatics Etuka (21)
Kelemen Katica (24)
Keszler Annuska (16) (17)
Kuhl János (13)
Kihut Endre (5) (9)
Kihuth Károly (22)
Kiss István (23)
Kiss József (23)
Kohanecz Katica (24)
Kókai Katalin (24)
Kosócki Margitka (23)
Kosoczki István (16) (17) (23) 
Kotászné G. Mária (23)
Kothay András (18) (16) (24)

Kovács Margitka (24)
Kovács Piroska (22)
Kováts Irma (24)
Kováts Katóka (19)
Kozma Herminka (18) (19) (20)

(22)
Kozma János (20)
Kozma Kató (5) (7) (8)
Kozma Sándor (23)
Kubej József (16)
Kubej Tusika (16)
Kurcinák Imre (19)
Lahos József (11)
Lahos Károly (4)
Lajkó János (20)
Langjózsef (19) (20) (21) (22) 
Lepár Margitka (4) (5)
Lócz András (4)
Lőrinc János (9) (16) (22) (25) 
Matuska Katóka (18) (21) 
Matuska Margitka (21)
Matuska Sándor (11) (13)
Mayer István (13) (14) (15) (17) 
Meizl Károly (20)
Merzluft Mária (22)
Mészáros Franciska(23) 
Metzinger Imre (7) (9) (13)

(20)
Metzinger Irénke (4) (5) (7) (8)

(9)
Metzinger Katóka (18) (22) 
Metzinger Mihály (20)
Michls Antal (12)
Michlsz Márika (22)
Milinszky Imre (4) (5)
Mohácsi József (18) (19) (20) 
Mohr György (9) (11)
Molnár László (4) (6) (7) (22) 
Móricz Bözsike (17)
Mutter Annus (22)



Mutter Józsi (22)
Nagy Franciska (22)
Nagy Lajos (4)
Nagy Zoltán (23)
Nagyidai Imre (24)
Naszvagyi Krisztina (4) (6) 
Németh Kató (22) (23) (24) 
Németh Rózsika (19) (20) (21) 

(22 )
Németh Teruska (20) (21) (22) 
Obrádovity Szlávkó (17)
Pálinkás Pál (19) (20)
Papp István (25)
PappJános(9)
Papp Katica (24)
Paska István (14)
Pásztor Sándor (15)
Péter Ferenc (22)
Péter Pál (18)
PethőBéla (4) (5) (7) (13) (15)

(19)
Pethő (Dolfi) testvérek (25) 
Pethő Ferenc (13)
Pethő Janika (16)
Pethő Lajos (4) (15) (16) (24) 
Pethő Pistike (16)
Pethő Teruska (8) (9)
Petri Ilonka (4)
Petri Mariska (4) (7)
Povázsán András (22)
Povázsán Rozika (22)
Pörge Aranka (24)
Prokai Rozika (21) (22) (23) 
Puskás János (19) (22) (23) 
Puskás Mancika (19) (22)
Reisz Gizi (7)
Samu József (23)
Sánta Irénke (11)
Sántha Boriska (18)
Sántha Ferenc (11) (14)

Sára József (19)
Scháfer Rózsika (16)
Schneider Nusika (16) (22) 
SchossbergerJolánka(lö) (17) 
Schöner Irénke (4)
Schöner Teruska (17)
Schranz Katica (4)
Schwager József (20) (21) 
Simonyi István (4) (5) (6) (7) (8) 

(9) (11) (12) (13) (14)
Sípos Géza (8)
Skrabán Endre (12) (22)
Skrabán Endréné (22)
Somossy István (17) (20)
Sörös Szilveszter (22)
Surján András (24)
Szabadi Giziké (20) (21) (22) 
Szalay Mihály (13) (14)
Szántó István (23)
Szarvas András (5) (8)
Szegő Jenőné (12)
Szegő Verica (12)
Szilák Ferenc (16) (17)
Szilák Franciska(17)
Szitár Bözsike (22)
Szitár István (19) (20)
Szitár Katica (13)
Szkenderovics Imre (8) (9) (16)

(21)
Szkenderovics Tibor (4)
Szőlősi Károly (4)
Szőlősi Teruska (4)
Szűcs Ilonka (19) (20) (24)
Szűcs Imre (22)
Szűcs István (21)
Szűcs Sándor (22)
Szvacsek Márta (12)
Takács Boriska (13) (16)
Takács Etuka (11) (13) (14) 
Takács István (14)
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Tényi János (3) (4) (5) (6) (7) 
(8) (22)

Tényi Károly (14) (17)
Tényi Mariska (19)
Tényi Matildka (15)
Tényi Rózsika (24)
Tényi Teruska (5) (7) (8) (9) 

(11) (13)
Tóthjolánka (13)
Tóth Katica (13)
Tóth Lacika (13)
Uracs Ilona (8) (7) (11) (14) 
Uracs István (11)
Uracs Vicuska (11) (13) (14) 

(15)
Úri András (4) (5)
Ürmös Manci (15) (16)
Varga Boriska (20) (21)
Varga Imre (17) (18) (19) (25) 
Varga József (8) (13) (16)
Varga Kató (5) (7) (8) (9) (11) 

(13) (14)
Varga Manci (12)
Varga Margitba (22)

Varga Roziba (22)
Varga S. Imre (19) (20)
Varga Sándor (24)
Varga Szilveszter (21)
Vecsera Sándor (18) (19) (20) 

(21) (24)
Vén Szilveszter (24)
Vida István (25)
Vida Teruska (8) (9) (11) (13) 

(15) (16)
Vígijucika (21) (22)
Vígi Teruska (16)
Volpert Antal (4)
Volpert Ferenc (13)
Wild Mihály (19)
Wirtz József (22)
Vujkovics Ilona (3)
Wurmser Ilonka (5)
Wurmser Olga (5) (11) (13) 
Zavarba Lajos (22)
Zimmermann Katica (22) 
Zimmermann Móriba (22) 
Zsadányi Bözsike (17)

M e g j e g y z é s ;
A kutatás folyamán nem sikerült nyomára bukkanni az alábbi színdarabok sze

replőinek névsorára: Sárga csikó (1), Piros bugyelláris (2), Repülj, fecském (10), 
János vitéz (26), Csizmadia mint kísértet (27).

A dőlt betűkkel szedett nevű szereplők csak a TTC-vel közösen bemutatott A kis
asszony félje c. vígjátékban (12) és a Mézeskalács operettben (22) léptek fel, való
színű, hogy a TTC műkedvelő társaságának tagjairól van szó.
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N éhány j elesebb
személyiség azok közül, akik az iparos színjátszás és 

a dalárda tevékenységében is szerepet játszottak

Balázs G. Árpád festő, tanár; grafikus 
Felsőtőkés, 1887. november 1 -  

Szeged, 1981. szeptember 9.

A délvidéki képzőművészet legkiválóbb alko
tóinak egyike. A két világháború közötti jugoszláv 
grafika m egterem tőjeként tartják számon. Gyer
mekkorát Tiszakálmánfalván töltötte. A tanítói ok
levél megszerzése után 1907-től 1912-ig a temerini 
Ipariskolában rajztanár, s egy ideig az elemi iskolá
ban tanító. 1975-ben -  Varga Józsefnek köszönhe
tően -  Balázs G. Árpád képeit is kiállítja a temerini 
Népegyetem.

Dr. Fehér Mihály festőművész, ügyvéd 
Temerin, 1898. január 22 -  
Budapest, 1982. július 25.

A zágrábi egyetem jogi karán szerzett okleve
let, majd ügyvédként dolgozott Tem erinben. Fia
tal korában aktív tagja az Iparos Dalárda vezetősé
gének. Szabadidejében a festészetnek hódolt, száz 
festményből álló gyűjteményén szülőfaluja házait, 
utcáit örökítette meg. A vajdasági tájfestészet ki
emelkedő képviselője.
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Giricz Pál nótaszerző 
Temerin, 1916. január 16 -  Szabadka, 1994. november 26.

A rendkívül tehetséges nótaszerző 1937-ben a bu
dapesti Rádió Újság magyarnóta pályázatán Valahány
szor arrajárok c. nótájával elismerő oklevelet érdemelt 
ki, majd Ha a szív megszólal címmel meg is jelentette 
szerzeményeit. Dalait már 1939-ben kiadta az Odeon 
hanglemezgyár. 1940-ben Délvidéki vadvirágok cím- 
meljelentette meg nótáit. 1938-ban Kevibe kerül, ahol 
kántorként dolgozik. 1941-ben A Magyar Szövegírók, 

Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szövetkezete jogilletékes zeneszerzőként felveszi 
tagjai sorába. 1942-től nyugdíjaztatásáig Szabadkán vállal kántori állást.

Illés Sándor író, újságíró, műfordító 
Tem erin, 1914. február 12 -

Iskoláit Tem erinben és Újvidéken végezte. Ál
landó tudósítója a Reggeli Újságnak, a helyi mű
velődési életből is kiveszi a részét, mint színész és 
mint műsorvezető. Első önálló verseskötete 1932- 
ben je lent meg. 1936-tól 1941-ig a zombori Új Hí
rek, majd a Délvidék szerkesztője. A háború után 
Magyarországra emigrált. Újságírás mellett több re
gényt, novellát és szociográfiát írt. 2004-től Temerin 
tiszteletbeli polgára, Budapesten él.

Léh Fülöp tanító, iskolaigazgató 
Hódság, 1870. május 1 -  Temerin, 1939. május 25.

A gimnáziumot Szabadkán, a tanítóképzőt Kalo
csán végezte. 1889. szeptemberétől egészen nyugdíjaz
tatásig a temerini R. K. Felekezeti Népiskola tanítója. 
Minden társadalmi, kulturális és gazdasági megmoz
dulásból kiveszi a részét. 1907-ben újjászervezi a ta
nonciskolát. Ötven évig igen aktív tagja a Katolikus 
Körnek, huszonkét évig jegyzője az Ipartestületnek. 

Ott bábáskodott az Önkéntes Tűzol tó testület, a Gazdakör és az Iparos Dalárda 
megalapításánál is. A kántori állás betöltése mellett színdarabokat is rendezett.
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Papik Miksa segédjegyző' hírlaptudósító, költő 
Temerin, 1884.október 1 -  
Makó, 1931. augusztus 27.

A gimnázium elvégzése után segédjegyzői ál
lást tölt be Bánátban. Az első világháború után 
Magyarországra költözik. Hírlaptudósításai mel
lett két kötete is megjelent.

Varga Imre kántor 
Temerin, 1915.január 22 -  Temerin, 1997. október 2.

Iparos családból származott. Az általános isko
lát Tem erinben, középiskolai tanulmányait pedig 
Újvidéken fejezte be. 1934-ben Szabadkán kán
torvizsgát tett. Mindössze huszonegy éves, amikor 
kántorrá választják. Fiatal korában aktívan részt 
vett Tem erin kulturális életében. Karnagya és ál
landó tagja volt a dalárdának, de ott találjuk nevét 
a színjátszók között is. Kántori szolgálatát három  
évtizeden keresztül teljesítette, haláláig az egyházi 
énekkart vezette.

Vecsera Sándor amatőr színész és festő 
Tem erin, 1915. március 15 -  

Palánka, 1984. április. 25.

Lelkes műkedvelő. 1936-tól a háború végéig 
m inden színdarabban szerepelt, amit az iparosok 
mutattak be. Több éven át az Iparos Dalárda ve
zetőségi tagja. A háború után Palánkára költözik, 
ahol 1945-ben bekapcsolódik a műkedvelő tár
saság munkájába. Több m int húsz darabot ren
dezett. Élete értelm ét a színpadon találta meg, 
szabadidejében festett. A palánkai magyar műve
lődési egyesület az ő nevét viseli.

38



Források
Az Iparos Dalárda pénztári naplója 1928 -1944
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