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B evezetés .  

A jelen alkotö munkát kivár. 

A mult emlékezésre kötelez. 

A jövőnek felelősséggel tartozunk. 

Nemzeti, avagy szűkebb értelemben szülővárosunk„ haladó kultu-
rális értékeinek feltárása és megbecsülése kötelessége és megtiszte-
lő feladata a szocialista jelen épitőinek. Ezt azért is fontos, 

mert nemzeti multunknak sok olyan értékes hagyománya van, amelyre 

sok esetben a feledés homálya borul. Pedig ezek a hagyományok minden-

kor erősithetik nemzetünket, erőt adhatnak a jelen munkájához. 

,Már 1819-ben Magda Pálnak a későbbi szarvasi tanárnak intelme 
igy hangzik korához, amelyet a " Magyarországnak statisztikai lei-

rása" c. müve előljáró beszédében mond: " Csak a magát nem esmerő 

ember mehet nagyobb erkölcsi tökéletességre; és csak a magát, ere-

jét s hazáját Anerő nemzet jobbithatja meg állapotját, őregbitheti 

fényét, dicsőségét, boldogságát, hatalmát; csak a hazáját jól esme-

rő magyar szeretheti azt okosan, buzgón és állandóul; szeretheti 

a szolgálatjára való készséggel és hathatós tüzes indulattal, s 
midőn a tudatlan hazafi nacionalizmussal dicsekszik, a megbilágo-
sodott, s hazáját esmerő magyar patri°tizmusát mutathatja. Mennél 
jobban elmeri ezen különös, a természet becses, ritka javaival bő-

velkedő drága hazát, s ama javakkal élő, nagyratermett s hathatós 
természeti erővel és karakterrel biró nemzetet: annál alkalmatosabb 

a hazának szolgálatjára, annál nagyobb áldozatokat s fontosabb és 

tetemesebb szolgálatokat várhat a patriotizmustól szeretett haza"/1/ 

Magda Pálnak ez az intelme szőlővárosunk yr Szarvas / kulturális 
emlékeinek feltárásában is irányt mutató. Szarvasnak vannak  haladó 
kulturális emlékei. Nevének halltára két kimagasló egyéniség jut 
eszébe az embernek: az egyik Tessedik Sámuel, a másik Vajda Péter. 

Az e lőbb emlitett két név olyan szorosan kapcsolódik városunk ne-

véhez, mint Csokonai neve Debrecenhez, Kazinczy neve  Széphalomhoz, 
vagy Kölcseyé Csekéhez. 

Szarvast sokan szeretik u ,y emlegetni, mint a "Körös parti 

Athént". Ebben, a kissé lokál p°triota szinezetü megjegyzésben annyi 
az igazság, hogy valóban az Alföld közepén lévő város sok esetben, 

mint később látni fogjuk, történelmi, kulturális központ volt. 
Történelmi jelentőségét bizonyitja, hogy már az őkorban is él-

tek itt emberek, akik a Körös kulturának hordozói voltak. 



Már Anontmus Gesta Hungarórumában a "Cervinó monte" /Szarvashegy/ 

kifejezést használja. A török palánkot ékit ezen a helyen, amelyet 

MI. Rákóczi Ferenc ujjá akar ép'iftetni. 1845-ben Szarvason, az or-

svágban harmadik helyen kitik meg az örök váltságot, 1848 március 

17-én Cegléd után másodiknak csatlakozik a szabadságharchoz. 

Kulturális jelentőségét bizonyítja, hogy a kitünő agráruttörő 

Tessedik Sámuel itt fejti ki elméleti és gyakorlati munkásságát. 

Elméleti munkássága mellett a gyakorlatban vezeti be az uj oktatási 
rendszert. Iskolát szervez, amely szinte Blom  Európa első gazdasági 
iskolája. /2/ Az iskolát tanmühelyeivel ás 39 holdas gyakorlókertjé-

vel a politechnikai oktatás uttörő megnyilvánulásának tekinthetjük. 

Szarvason, Tessedik íjellett olyan kiválóságok oktattak, mint 

a magyar forradalmi demokrata Vajda Péter, kiben Petőfi a " független-

ség hősét" siratja, s könnyei "a függetlenség bajnok férfiáért" omla-
nak. Vajda Péter mint iró, politikus és nevelő volt kiváló. 1843-ban 

került Szarvasra. Néhány évi itt tartózkodása alatt vezető egyéniséggé 
vált. Döntő szerepe volt az 1845-ös örökváltság megkötésében. Megre-

formálta a gimnázium oktató, nevelő munkáját. A közönségnek elmondott 

"Erkölcsi beszédei" a népnevelés gyakorlati m<egvalósitását jelentették. 

Ezek előkészitői voltak annak, hogy Szarvas népét 1848 március 15-8 

nem érte váratlanul és felkészületlenül. 

Vajda Péter tanártársa Ballagi Mór, aki szintén részt vett 1848 

előkészitésében. A szabadságharc alatt a katedrát felcseréli a harc-

térrel. A bukás után állásából elbocsájtották és börtönbe vetették. 

Vajda 1846 februárjában meghalt, közvetlen utódjaként került 

a szarvasi gimnáziumba Greguss Ágost az országos hirü tudós, az esz-

tétika, irodalomtörténet és a szépirodalom elismert kitünősége, a 

MTA tagja. Szarvasi tanároskodása alatt "ponyvairodalmi" tevékenységé-

vel tápl'lta a nép lelkesedését. Ezekben a müveiben időszerű hazafias 

kérdéseket boncolgatott. Müveit, amelyek az országban elterjedtek, 

a szabadságharc bukása után a kormány elkobozta és megsemmisitette. 

A szabadságharc bukása után a gimnázium nevelői között találjuk 

Petőfi Sándor volt aszódi tanárát Koren Istvánt, volt aszódi osztály-

társát Delhányi Zsigmondot. Az iskola igazgatója a dualizmus éveiben 

Petőfi jóbarátja Tatai István. /3/ Tatai nyugalomba vonulása után 

vette át a gimnázium igazgatását Benka Gyula, a kiváló pedagógus és 

kulturmunkás. /4/ Aki 1862-ben szervezi meg a Férfi Dalkart, amely 

Szarvas kulturális életének büszkesége lett. A kulturális élet szinte 
valamennyi területén dolgozott, festett, verseket irt, zenedarabokat 

komponált. Az ifjuság mellett az egész társadalom nevelését irányitotta 



Benka Gyula munkásságát a korabeli sajtó többször m Itatja. /5/ 

Szarvas olyan müvészeknek szülővárosa, mint Ruzicskay György 
Brand Prix-dijas festömüvésznek, aki az 192o-:s évek végén és a 

3o-as évek elején a Világosság Dalkör tevékeny iráányitéja volt. 

A Ko-suth-dijas Delis György operaénekesnek és Borgulya András 
zeneszerzőnek. 

A szarvasi gimnáziumban tanultak, illetve tanitottak: Orlai 

Petrics Soma, Gyóni Géza, Szabolcska Mihály, s nem utolsó sorban 
a nagy szlavisztikus Melich János. 

Az aviatika kimelkedő uttörője Székely Mihály szintén szarvisi 
diák volt. 

Szarvas politikai, kulturális életének kiemelkedő egyénisége, 

a Kossuth oldalán harcoló Réthy Lipót nyomdász, aki Szarvason szü-

letett, s külföldi tanulmányai befejezése után Landerer nyomdájá-

ban dolgozott és 1847-ben Szarvason /Békés megyében elsőnek/ nyom-

dát alapított. /6/ Réthy a szabadságharc alatt mindvégig Kossuth 

céljaiért harcolt. A bukás után börtönbüntetésre itélikf Szabadulása 
után tovább is jelennek meg nyomdájában haladó irások, amelyért 
szintén UW3zik. 

Az edig felsorolt kiválóságok mellett talán Szarvas arra a 
legbüszkébb, hogy olyan nemzeti politikusnak szülővárosa, mint 

Bajcsy-Zsilinszky Endre aki 1886 junius 6-án szület4tt a mai Vajda 
Péter utca 22. számu házban. Bajcsy-Zsilinszky életművét nem célom 

bemutatni, hisz ismert politikusról/ van szó. Elég talán néhány 

momentumot emlékeztetőül felidézni. Bajcsy-Zsilinszky helyes poli-

tikája akkor keddődik, amikor 1941 decemberében a Népszava karácso-

nyi számában cikket ir "Kossuth és a magyar külpolitika" cimmel. 

/7/ Amelyben összefogásra szólitja " a szentistváni birodalom fia- 

it" mint azt Kossuth tette. Külön is érdeme ez Bajcsy-Zsilinszkynek, 

aki még 1919-ben Horthy, Gömbös Ethardt és Kozma fegyvertársa volt. 

A háboru alatt állandóan balratolódik. 1943-ban Emlékiratot ad át 

Kállay Miklósnak, s ő volt az egyedüli képviselő, aki a parlament-

ben ellen mert szólni a német szövetségnek. Nem csoda, hogy a Gest-

apó listájára került. /8/ Tovább tevékenykedett és ő lett a Magyar 

Nemzeti Felkelés Felszabaditó Bizottságának elnöke, akit 1944 de-

cember 24-én  a  részeg nyilas suhancok kivégeztek. /9/ 

Az itt felsorolt irók, politikusok nevelők azért tudtak 

nagyott alkotni, nag_yá válni, mert a haza, a nép érdekeit szem-

előtt tartva dolgoztak, alkottak. 



Felismerték azt, hogy a kulturnak szoros kapcsolatban kell le :nie 

a néppel, mert csak igy tölti be igazi szerepét. Kulturális munká-

jukat igyekeztek időszerűvé tenni, s mindenkor isszekpapcsolni a 

napi politikai eseményekkel. Ez sikerült nekik, s kulturmunkásságuk 
igy vált a politikai munka részévé. 



I. 

Szar v as k i a l a k ü l á s a, p o l i t i k a i ée k u l- 

t u r á l i s 	élete 	1848-i t7.  

Szarvas 	k i a l a k:, l á s a 	és rövid tört é- 
n e t e 	1848-ig.  

Szarvas, Alföldünk közepén, a Hármas-Körös egyik holt ágának 

pontján terül el. Településtörténetétha kisebb megszakitásokkal 

ugyan, de a honfoglalás előtti korra vezethetjük vissza. Az itt le-

települt ösember a szalagdiszes kulturából alakitja ki e táj jel-

legzetes kulturáját, a Körös-Kulturát, /1/ A népvándorlás és a 

honfoglalás korában igen sok idegennép élt eze n  a vidéken./2/ 

A város reagált az országos eseményekre. A Dózsa-féle paraszt-

háboru hatása, a Mohácsi csatavesztés következménye, a török hó' 

doltság, a kurucz harcok kora egy-egy mozgalmas fejezet a régi 

Szarvas történetében. A török kiüzése után a kincstár kezébe ke-

rUlt, 172o-ig  annak birtokában is maradt. E korszak  kulturájáról 

nem sokat tudunk, emlék alig van. /3/ 

172o4ban Haruckern János "érdemei" jutalmául kapja Szarvast. 

Ezzel kezdődik a város ujkori története, meli?ek a régihez szinte 

semmi köze nincs. /4/ Uj élet indul meg itt, uj emberekkel akik az 

ország kül-nböző vidékeiről vándoroltak ide, s némi kedvezményben 

részesültek. Helyzetük az 1772-ben kiadott "szarvsi" urbárium 

után romlott. Birtokelaprózódás következtében sokan elvándoroltak, 

ennek ellenére a lakosság állandóan szaporodik. /5/ A származás 

/nyelvi/ szerinti alakulás azt mutatja, hogy sok nemzetiségü város-

sá alakult, amely még a dualizmus korában is fenn áll. /6/ 

A város társadalmi, politikai életének alakulása azt mutatja, 

hogy a reformkorig különösebben jelentős esemény nem játszódik le. 

Lakossága még az igen közeli Péró, majd a Törő-Pető-Bujdosó mozga-

lomban sem vesz részt. 

Gazdasági életének valamennyi ágazata az országos fejlődést 

követi. Mezőgazdaságban a majorsági gazdálkodás, az iparban a céhek 

kialakulása és fejlődése megtalálható ugyanugy, mint ahogy érezhető 

a kereskedelemben a rossz utviszonyok bénitó hatása, valamint az 

egész népgazdaságot érintő 1811-es devalváció hatása. 

A reformkor harcaiban Szarvas igen jelentős szerepet játszott. 

Olyan eseményekről olvashatunk, amelyek néhány esetben megelőzték 

az országos eseményeket is. Az országgyülés 1836. évi Vl.tc. 3.§. -a 



kimondta a legelő elkülönités lehetőségét, illetve tényét. Szarvason 

már 1835-ben alakult egy 8o tagu bizottság, hogy alkudozzék az ura-

sággal a legelőelkülönités tárgyában. Ez február 17-én meg is tör-

tént "kijelölték a határvonalakat". Kb. két hét mulya nagy zendti-

lés támadt Szarvason, amelyet csak katonasággal tudtak leverni, Oka: 

" a jobbágyok keveselték a legelő juttatást". 1835. március 9-én 
valóságos forradalmi mozgalom volt kibontakozóban emiatt. A szarvasi 

jobbágyok földfoglaló mozgalma azonban a reakciós tulerő győzelmé-

vel végződött. /7/ A zendülés hatása továbbra is érezhető volt a 

jo ligyság nem nyugodott bele vereségébe. Olyan kijelentéEeket tett 

amelyek arra engednek következtetni, hogy a jobbágyság készül a 

további küzdelemre, /8/ Ezek az események mutatják, hegy Szarvas 

jobbágyai, a maguk módján, 1848 előkészitői. 

Ezek után talán nem véletlen a reformkornak Szarvason leját-

szódó másik nagy jelentőségü eseménye, az 1845-ben megkötött örök 

váltsági szerződés. /9/ Szarvas község 1845 szeptember 14-én meg-

köti a " Legelőszabályozási Örökös Egyesség" 

" Örökbevallási Szerződést" 

" Örök Váltsági Úrbéri Szerződést". E hármas szerződés meg-
köt`-se mutatja, hogy Szarvas a reformkor haladó küzdelmeiben emi-

nens helyet foglalt el. Az Örök Váltsági Szerződést az országban 

harmadiknak kötötte meg. A szarvasi jobbágyság tehát tiz évi küz-

delem után jutott el a legelőelkülönités gyakorlati megvalósi-

tásához. 

Hogy az Örök Váltsági Urbán Szerződést sikerült 1845. szept. 

14-én :egkötni abban döntő szerepe van az 1835. évi zendülés mel-

lett olyan reformkori politikusok ténykedésének, mint Vajda Péter 

aki székfoglaló beszédében a következőket hirdeti: "A természet 

egyenlő szeretettel alkotó gyermekeit és nem jogozza fel senkit 

kényuraságra és nem alacsonyit le senkit rabszolgává." /1o/ 

Vajda tevékenyen dolgozik a szerződés megkötésén. Mindez azon-

ban talán nem lett volna elegendő, ha Szarvas földesurai ridegen 

elzárkóztak volna a szerződés megköt'sétől. Nem ez történt, a 

szerződés szövegét aláirták. /11/ Pedig a szövege elég világosan 

meg is indokolja állásfoglalásukat: " Szarvas Mező Városának Köz 

Birtokosai és Földes Urai..• miután magok is megvoltak győződve 
arról, hogy az urbéri viszony a mezei gazdálkodásra, a nemzeti 

iparra, a nép kifejlődésére, a gyarapodására oily akadálya lenne, 

hogy ennek végképpeni megszüntetése nélkül népünk s jobbágyaink 

boldogulása allig lelne eszközölhető." /12/ 



Nem célom az olasz származásu szarvasi Bolza grófok, akik 
csak 1792-ben kaptak magyar hofiuságot, érdemeit tul kimeleni, 
tény az, hogy ebben az esetben haladó gondolat támogatását céloz-
zák. /13/ 

Az Örök Váltsági Szerződés értelmében a község hat év alatt 
5 %- s kamat mellett köteles kifizetni 323.033.2o Ft váltságdijat. 
A szerződést a megye, az országgyülés jóváhagyta, s 1846 november 
20-21-i ülésen Szarvas "Város más állásba lépvén" mivel a földes-
ura hatalomtól teljesen fü ;getlen, önálló sz:rvezetet kapott, jog-
életébe nem szélt bele az uraság többé. A város igyekezett minél 
hamarabb kifizetni a váltságdijat gazdasági érdekből is, de haza-
fias érzésből is. 

A szerződés megkötése sietteti a kapitalista viszonyok ki-
bontakozását. Szarvas esetében nem találkozunk, Mérey Gyulának 
azon jogos megállapitásával, hogy az Örök Váltsági Szerződés 
"csak a jómódu jobbágyság vékony rétegének feleXVmelkedését segí-
tette elő és nem javitott, sőt néha rontott az ugyanott lakó sze-

E0'ny jobbágyság sorsín. /14/ 
A város az örök váltsággal "más állásba lépett" s jellemző, 

hogy a város polgárai maguk kezdeményezik 1847-ben korszerű közigaz-
gatási apparátus létrehozását. 

A reformkor alatt Szarvas történetében az előbb tárg,alt két 
esemény is mutatja, hogy a város benne él a napi politikai esemé-
nyekben. Ha ehhez hozzászámitjuk azt a kulturális ténykedést, amely 
Tessedik elvein alapulva, kósziti elő a forradalmat /erről részle-
tesen szólok a későbbiekben/ nem meglepő számunkra a bevezetésben 
irt ama mondatom, hogy Szarvas népét 1848 március 15-e nem ér te 
váratlanul és felkészületlenül. 

Szarvas 	1848 -48-ben. 

Szarvas, ahogy eddig láttuk a történelmi események menetébe 
beilleszkedett és sokszor ezen események alakitója volt.  A nép 
megmozgatása, már a reformkorban azt mutatja, hogy voltak olyan 
haladó gondolkodásu egyének, akik a reformkor haladó politikai 
eszméit felismerték és a vidéki városban azok hatását gyümölcsöz-
tették. Az ő ténykedésük és agitációjuk révén alakul a város haladó 
politikai arculata./15/ 



1848 forradalmi tavasza Szarvas haladó közvéleményét méginkább 

forrongádba hozta Greguss Ágost vezetésével olyan hangokat hallat-

nak, ha Pest hallgat "a vidéknek, Szarvasnak is kellene mozdulni". 

/16/ A Bárány vendéglőben a "szarvasi Pilvaxban" a forradalom győ-

zelme után még lázasabb tevékenység Bolyt. /17/ 

Szarvas vezető férfiai felismerték, hogy forradalomról van 

szó, amely nem korlátozódik csu.,án Pestre. Állásforgalásuk azt mu-

tatja, hogy bár felismerik az események forradalmi jellegét, de 

tevékenységükkel a forradalmi események tompitását igyekeznek 

elérni. Az volt a céljuk, hogy  az "xtxk "uri kaszinó" vegye át a 

dolgok irányítását. /18/ 

Ballagi, Greguss, Pecz Gyula tanárok az ifjuságot villanyoz-

ták föl, míg Jancsovics és Placskó papok a szószékről a népet lel-

keBitették a for r adalmi harcra. /19/ Ez a lelkesedés továbbra is 
megmaradt. Lassan a város élete visszatért a régi kerékvágásba.  

Mindenki munkahelyén dolgozott, harcolt a forradalom teljes sike-

réért. Szarvas 1848 május 25-én rendezett tanácsu város lett, ez 

volt az örökváltság teljes megvalósulása a gyakorlatban. /2o/ 

Szarvas lelkes lakossága a kormány feLhivására anyagi támo-

gatást biztositott és nemzetőrJket állított ki. /21/ A szeptemberi 

fordulat további lökést ad az események menetének. Szarvason a 

lelkesedés ismét tetőfokra hágott. /22/ A Függetlenségi Nyilat-

koztqt örömmel üdvözölte a város lakossága, valamint a tavaszi had-

járat eredményeit. /23/ 
Sem az országos lelkesedés és erőfeszítés, sem a szarvasiak 

lelkesedése nem volt elegendő ahhoz, hogy a vég be ne következzen. 

Bekövetkezett 1849 aug. 13-án a világosi fegyverletétel. 

Az u j k o r i Szarvas kulturális élete 

1848-la.  

Nádor Jenő az ujkori Szarvas kulturájáról, müveltségéről igen le-

hangolóan nyilatkozikt " ..• Szarvas XVIII. századbeli lakosainak 

az általános iUveltsége igen alacsony fokon állott... az akkori 

Xzarv.s paraszt község volt, a szónak nem mai, hanem XVIII. századi 
értelmében. A papokat, tanitókat, jegyzőket... s egynéhány egyéb 

itt megfordult tisztviselőt kivéve nem volt itt tanult ember." /24,! 



A mü további részében utal néhány mondatban arra, hogy bár némi 
fejlődés tapasztalható, de ő az igazi fejlődést csak 1834-től 

a gimnáziumnak Szarvasra kerülésétől számítja. 

A török pusztítás gazdasági és társadalmi téren jelentkező 
hatása szinte megbénitotta a kor kulturális életét. A karlócai, 
illetve szatmári béke után az alapok lerakásánál kelltt kezdeni 

mindent igy a müveltség fejlesztését is. Az alapfoku iskol:Izás 

ujjászergezése volt a döntő. Uj iskolák nyílnak országosan. Békés 

megyében is találkozunk uj, alapfoku iskolák szervezésével, megnyi-

tásával. /25/ 

Szarvason 1723-ban keletkezett az első iskola. Első tanítója 

Deutschensmied Dániel, aki saját házában oktatta tanitványait, 

ezt csinálta utóda is Farkas Gergely. A fiuk és lányok oktatása 
együtt történik, bár Békésen és Füzesgyarmaton ez már külön van. 
/26/ A nemek szerinti szétválasztás csak 174o-ben következik be, 

amikor az egyház annyira megerősödik, hogy az iskola céljára 

külön épületet emelteti. 

A tanítók rendkivül nyomorudágban életek "nem egyet, sokszor 
az éhhalál környékezett" /27/ 

Az iskola benépesitési számadatait nem ismerjük pontosan. 

Madai i.m. csak feltev`sekre támaszkodik, amikor az első iskola 

tanulóinak számát kezdethen 40-re, később 3oo-ra taksálja. Tény az, 

hogy a lakosság számarányának emelkedésével az iskolák népesedése 

nem tart lépést. Igen sok az analfabéta. 

Ezekben az iskolákban, a tanterv hiánya nélkül, a tanítók 

azt tanítottak, amit akartak, illetve amihez értettek. Minden eset-

re az egyházi hatás erősen érvényesül. Elsősorban olvasni, irni, 

számolni tanították a tanulókat, de imádkozni, egyházi énekeket 

énekelni szintén. 

A szarvasi egyház papjai igen sokat fáradoztak azon, hogy 
az iskolai nevelés megerősödjön, különösen Markovitz Mátyás, Tesse-

dik Sámuel, Hamaljár Dániel, Machnla Gábor. Az ő tevékenységüknek 

volt köszönhető, hogy 1814-ben Szarvasnak 5 tanitója, 1329 tanu-

lója volt. 184o-ben 7 népiskolát, s tőbb mint másfélezer tanulót 

találunk Szarvason. 

A XVIII.század végén, a XIX.század elején Szarvas kultu-
rális életének kiemelkedő ef7':niséöe " a haladás megtestesítője" 

Tessedik Sámuel. Ő volt " a szellemileg sötét békési éjszakában 
a világitó fáké a" Elek László egyik cikkében igy jellemzi Tessediket 

és az ő munkásságát+ " Tessediket kiváló emberi erényei, kora leg-
nagyszerübb férfiai - közé emelték. Nehéz eldönteni, miben volt a 
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legnagyobb: tudásban, hazaszeretetben, emberiességben, kötelesség-

tudásban? Egy biztos: teljes életet élt, s ehhez életének minden 
pillanatára szüksé ge volt. Óriási teherbirás, tudatos népnevelői 
szándék, egy egész ország gazdasági, ipari és kereskedelmi fellen-

ditésének a vágya sarkallta minden percben. Nagy sziv és kiváló 
ősz egyesült benne." /28/ 

Életét és munkáságát részletesen nem elemzem, csupán azokra 

a leg•-lényegesebb elvekre, elméleti és gyakorlati alkotásaira sze-
retnék utalni amelyek mats sok tekintetben "világitó Pákaként" 
hatnak. 

1742 április 2o-án született Albertiben, apja is pap. Nagy-

szülei Cseh-és Morvaországból j ttek Trencsén megyébe. Iskoláit 

t'ibb helyen végzi. Legnagyobb  hatással van rá a Debreceni Kollégi-
um és az Erlangeni Egyetem, ahol visszaemlékezései szerint a kitü-

nő tanárok "a reális tudományoknak legjózanabb elveit csöpögtették 

szivébe". Már ekkor is a "praktikus" dolgok iránt érdeklődik és 

szeret gondolkoni a dolgok felett. "Önállóan nem gondolkodhatni, 

magamnak nem vizsgálódhatni ez volt az án második legnagyobb ki-

nom". /29/ 
Jéna, Lipcs4, Halle, Dessau, Potsdam, Berlin után tudással 

és élett apasztalattal hazatér és 1767-ben Szarvasra jön lelkésznek. 

:'z a hely lesz "életének minden szépsége és dicsősége • de egyuttal 
tragikuma is". /3o/ 

Megdöbbentő az amit itt előaz:.ir lát: "az utcák keskenyek, 
egyenetlenek, nevezetlenek, szeméttel és ganéjjal teljesek, s imitt-

amott d'iglZitt kutya, s macska" döbbenetéből feloceudva jelöli meg 

célját: "...a tapasztalt hiányokat kipótoljam, a rosszat jóváte-

gyem... ki'akartam kutatni az emberi nyomoruság forrását 	/31/ 

Valóban pótolt, a rosszat igyekez::tt jóvátenni, kutatta az 

emberi nyomoruság okait, de nem minden esetben tudott helyes kö-

vetkeztetéseket levonni. Nem volt forreadalmár, a felvilágosodás 

korának gyermeke, természettudományos műveltséggel rendelkezik, 

ugyanakkor pap. Ez: el az ellentmondással magyarázható, hogy pld. 

az  1735-ös Péró féle felkerlésben csak erkilcsi problémát látott  
"emberséges bánásmód az alárendeltekkel szemben". Az ország gyar-

mati függ sót felismeri, de nem tartja szükségesnek a Habsburgok-
tól való elszakadást. Látta a nyugati országokban a kaptalizmus 

fejlődését, de csak "szarvasi perspektivában gondolkozik". Ez 

okozta bukását, tragikumát. "A felépitményt akarja átplántálni 



anélkül, hc-y észrevenné, hogy a polgári társadalogt megterem-

tésének alapját: a korszerü mezőgazdaságot, ipart, kereskedelmet - 

csak akkor épitheti ki, ha az ország megszünik gyarmati, függő 

ország lenni. Ez Tessedik bukásának igazi történelmi háttere."/32/ 

Szarvason "életének szépségét és dicsőségét" nevelő munkájá-

val és mezőgadzasági kisérleteivel érte el. 

Fi-gyelme az ifjuság felé fordult, azt akarta nevelni, felké-

sziteni az életre. Világosan látta azonban azt, hogy ha ennek a 

feladatnak meg akar felelni rengeteget kell tanulnia. Tanulmányoz-

za Pestalozzi, Rousseau, Montesquieu munkáit. Hogy pedagógia rend-
szerét,elképzeléseit a gyakorlatban is megvalósitsa 178o-ban is-
kolát szervezett Szarvason. Ez az iskola szinte  teljes  egészében 
Tessedik költségein épült fel és működött. A kormányzat csupán 

minimális támogatást adott. Ebben a Practicum Economiucum Insti-

tutumban" haladó, szakositott oktatás folyt" Tessedik elképzelése 

szerint. Az iskol:ban műhelyeket szervezett, az volt az elve, 

hegy a tanulók minél több szakmában jártasságot szerezzenek. Az 
iskola mellett előbb 6, majd 39 holdas gyakorlókertet szervezett, 
amelyben a különböző mezőgazdasági kisérleteket végezte. Iskolá-

jában a tanulók több, mint 6o féle munkát végeztek "lelki-testi 

képességeik hajlam és kedvük szerint". Ezzel a ténykedésével,vala-

mint az alábbi elvi mcgállapitásával a politechnikai oktatás uttö. 
tet 

röjének kell tekintetnie "... ébresztem, fej1ezatettem, bu.ditot-

tam, foglalkoztattam a paraszt gyermekek tehetségeit saját munká-

juk által; ily készitettem őket elő jövendő életpályályukra, hogy 

a közszolgálatban, a munkában megerősödvén, a nemzeti iparnak 

müvelt előmozditói lehessenek+ /33/ 

Iskolája Európa-hirüvé vált. Egyrészt a sok uj gondolat, 

amel„et Tessedik hirdetett, másrészt paptársának irigysége váltotta 

ki a hivatalos szervek közönyét, illetve ellenállását munkásságá-

val szemben. /34/ 

Mint a haladó mezőgazdaság előharcosa sokat tett a mezőgazda-

sági xxx termelés előmozdítása érdekében. Csak adatszerűen soroljuk 

fel azokat a gondolatait, amelyek a haladó mezőgazdaság  fejlesz-

tését jelentik ma is. A talajjavitás munkáját elsődlegesnek tartotta 

a szikes talajon. Igen nagy gondot forditott a talaj trágyázására. 

A talajjavitás egyik eszközének a csatoránázást tartotta, Ez vezeti 
el a kertészkedés gondolatához. Az Alföld fásitásának gondolata 
tőle származik, az akácfát ő honositja meg, felismerve annak jó 

tulajdonságait ezen a vidéken. Az akácfa mellett más gyümölcsfák 



meghonositását is szorgalmazta. Különböző növények termesztésével 

kisérletezett: lucerna, lóhere, perje, cirok stb. 

Az állattenyésztés terén a faj tenyészállatok jelentősséfiét 

hangsulyozta. Felismerte a méhészet és selyemhernyőtenyésztés 

gazdasági jelentőségét. 

Több elméleti munkájában foglalkozott ezekkel a problémákkal, 

valamint egyéb városrendezési, köziazgatási kérdésekkel. 

Az itt, csupán dióhéjban felsorolt tessediki alkotások alapján 

megálla)ithatjuk, hogy Szarvas kulturája Tessedik örökségére épül. 

/35/ 
Tessedik fő ellensége "a gyenge munkafegyelmű és szerényebb 

képességü" paptársa Boczkó Dániel volt, aki Tessedik Iskolájával 

szemben e-y latin iskola szervezésének lehetőségét vetette fel. 

/36/ 
Az eredmény: 1802-ben megalakult egy protestáns gimnázium, 

meliynek székhelyéül Mezőberényt jelölte meg az esperesség. Első 

igazgatója, Tessedik iskolájának akkori igazgatója, Skolka András 

lett, akinek vezetésével 18o2 október 2-án 22 tanulóval, három 

tanárral az iskola működni kezdett. Aránylag nehéz anyagi gondok-

kal küzdött állandóan. Már Mezőberényben kiváló tanárok oktattak, 

s olyan tanitványok tanultak ott, mint Hajnóczy József vérrokona, 

az 185o-es évek politikai vértanuja Hajnóczy Sámuel, Petőfi uno-

katesvére Orlai Petrics Soma, jóbarátja Sár csy Gyula és a többiek. 

/37/ 
A tanulók létszámának növekedése folytán Wenkkheim család 

által adományozott épület és anyagi támogatás kevésnek bizonyult. 

Ennek lett következménye, hogy a Bolza grófok által tett alapit-

vány, valamint a régi Tessedik épületnek az egyházmegye által való 

átvétele folytán a gimnáziumot 1834-ben Szarvasra helyezik. 
Ettől az időtől kezdve lesz a gimnázium Szarvas kulturális életé-

nek központja. 
A gimnázium igen lassan fejlődik Szarvason, egyrészt az 

anyagi gondok még mindég fennállnak, másrészt a tanárhiány, 
illetve állandó változás bénitja a fejlődést. Változik a helyzet 

amikor 1843-ban Vajda Péter, 1844. szeptem: , erében Ballagi Mór, 

1845-ben Pecz Gyula  ás 1846-ban Greguss Ágost jön Szarvasra tani- 

tani. 
Ezek a tanárok voltak azok, akik irodalmi, politikai, ok-

tató nevelő munka tekintetében országosan is szerepet játszottak. 

Szarvasra kerülésük után a város kulturális életének t r ányitói, 
politikai életének hangadói, az 1848-as forradalom előkészitői 



-13.. 

voltak. 

Először Vajda Péterrel kell foglalkoznunk, nem csak azért 

mert ő j'_;tt elsőnek Szarvasra, hanem azét, mert ő volt a legna-

gyobb az előbb emlitettek közül. Nem véletlen, hogy halálakor 

Petőfi verssel bucauzik tőle. /38/ 

Vajda Péter 18o8 január 2o-án született''Veszprém megyei 

Vanyolán. Szülei jobbágyszármazásuk. Iskoláinak elvégzése után 

Pesten dolgozik. Ott megtalálta mind azt amit óhajtott: menyasz-
szonyát, barátait, a pezsgő politikai és irodalmi életet. Tevé-

kenyen bekapcsolódott ebbe a pezsgő életbe, s elég nehezen hagy-
ta ott,  amikor  1843-ban Szarvasra jött. Számára Szarvas, mint 

Tessedik számára a szépséget és a dicsőséget jelentette. 

A köztudatban mint iró ismeretes, de ő ennél több volt. 

Valóban az itodalomnak a legkülönbféléb ágazatait művelte. Icá-

sainak minden sorában a reformkori Magyarország égető kérdései 

tükröződnek. /39/ Irodalmi tekintetben a Bajza, Toldy, Vörösmarty 

triót támogatta, tetszett neki a Bajza .által meghirdetett elv; 
- nem érdem, nem születés, nem hivatal többé, egyedül okok, egye-
dül ész adnak elsőséget; ő ezeknek hajt térdet ésf ejet, nem semmi 
tekintélynek, nem semmi méltóságnak:'. /4o/ 

A Kritikai Lapok demokratizmusa Vajda megyzőzaése volt. 
Az akkor megjelenő szinte valamennyi jelentősébb lapban irt. /41/ 

1837-ben az Akadémia tagja lett, 1841-ben a Kisfalud4-Társaság 

tagja. Az itt elmondott székfoglalójában határozza meg mintegy 

ars-poetikáját: "Én életemet csak annyiban b ecsülöm, amennyiben 
a tanok és szépművek isteneinek van szentelve, ehhez leszek hü 

utóbb is, és mindinkább ehhez mérve lépteim, eszerint számolhat 

rám ezen Társaság isV/42/ 

Mind erkölcsi, mind anyagi tekintetben elismert egyén lesz. 

Elismerését jól összegzi első életrajz írója Széchy Károly ami-

kor ezt irja "Már ez évek folyamán a kiadók keresték, a szerkesz-

tők édesgették, alig indult meg vállalat neve nélkül". /43/ 

Irói munkássága az 1839-4o-ben megjelent Dalhon c. munkájá-

ban domborodik ki "az ember nemes szivével, s a költő csapongó 

képzeletével." 

Vajdát mint politikust aránylag kevesen ismerik. Politikai 

nézeteiben a reformkorszak ahaladó eszméit összegezte és fejlesz-

tette tovább. Ko:_suth programját fogadta el, amikor Erkölcsi 

beszédeiben hitett tett a közteherviselés és a jogli-egyenlőség 

mellett. Már iskolai székfoglalójában 1843 november 26-án 
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hirdette az egyenlőséget, a kiváltságosokat nyiltan és határozottan 

tagadja és elitéli: "a  természet egyenlő szeretettel alkotá gyerme-

keit és nem jogozza fel senkit kényuraságra és nem alacsonyit le 

senkit rabszolgájává," azt szerette volna, hogy mindenki érvénye-

sülni tudjon, minden pálya nyitva legyen mindenki előtt. Politikai 

téren hirdette meg azt, amit Bajzánál irodalmi téren fogadott  el: 
"... A gazdag nemzet gazdag polgárokbcl áll. És nem áll a tehetsé-
geknek utjában, hogy ki alant szLJetik, alant maradjon, ha esze 

a trónra is tenné máltévá; ellenben ki főpolcon születék, minister 

legyen, ha csizmatisztitónak is elég buta volna..." /44/ 

Világosan látta korának helyzetét, látta a reális valóságot: 

"a becsületes munkás sanyarog, a csaló uriaskodik, a renyeség 
lakmároz... A haza pedig és a nemzet csak az előjogozottaké. Én 
terheket ismerek és fájdalmakat 	élvekés igazságot nem -. /45/ 

Eljutott annak felismeréséhez, hogy az ország elmaradottsá-

gának a nar birtok /feudalizmus/ a fő oka, amely a szegénység és 
a müveletlenség gyökere is. Ezért hirdette meg a gyökeres válto-

zást Petőfi módján, nem foldozgatni kell a hazát, hanem uj ruhába 

öltöztetnie "...ez az állapot a felbomlás állapota, mely meg nem 

maradhat, meg kell halnia az ónak... a félszeg toldozás fönt és 

alant semmit sem ér, gyökeres változsra van szükség, a régi szivek 

helyére uj szivek, a régi elvek helyébe uj elvek állitandók,.. jog 
ás igazság honositandó meg a hazában mindenki számára". /46/ 

Elemezve korának helyzetét a megujhódást, mint Petőfi,köze-

linek tartotta: "A menydörgés már hallatszik távolról... a levelek 

már nállunk is zörögnek." /47/ 

Politikai nézeteivel szorosan összefügg patriotizmusa, amely 

a iggkxixmlok reformkor leghaladébb gondolkodóinak felfogására 

emlékeztet. Vajda hazafisága internalionális, ezt ő maga hirdette 

isi "Kivethetné szememre, ha meghaltam e hazának és megszülék élni 

nemzetemnek? Hisz az egész világ egyaránt hazám, s az egész embe-

riség egyaránt nemzetem." /48/ 

Hazafisága a tettekben megnyilvánuló hazafiság hirdetése 

volt. Bizott abb5in, hogy "szent hazám, hü nemzetet táplálsz bő 

kebleden", aki mindenre kész érte. 

S mit hős apáink adtanak, 

Megfogjuk tartani, 

E hon miénk lesz, amig egy 

Magyar fog állani. 
Mert éles a magyar v. ca, 

És lelke mint acél, 
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Honát megóvni, védeni, 

Előtte drága cél. 

"Magya'r lelkület" 

Széc.y Károly irja im.müvében: "1842-től fogva, az iroda-

lom mellett már a közoktatás iránt lelke egész hevével érdeklő-

dött". /49/ Ekkor megjelent irásai azt igazolják, hogy munkássá-

gának központi problémája az oktató-nevelő munka iránti érdek-

lődés. Egy felállitandó pesti középponti főiskola számára ter-

vezetet ir, melyben közoktatási programját fogalmazza meg: 

"Álmaim legszebbikéhez tartozik, hogy e nemzet valaha az értel-

messég, igazság és joA világánál egyesülni fog: egy lesz nyelvre, 

akaratra, tanra nézve"./5o/ 

A magyar nyelvü oktatás mellett szállt sikra és olyan ha-

zafiak kinevelése a célja "akik a legműveltebb ész mellett a 

legtisztább erkölcsöt és legfáradhatatlanabb munkásságot viszik 

ki az életbe". /51/ 

1842-ben először hivja meg tanárának a szarvasi gimnázium, 

akkor meg nem jött. De 1843-ban már igen. Szarvas lett életének 

az a pontja ahol mint tanár és népnevelő kimagasló eredményeket 

ért el. Nehezen vált meg Pesttől, de optimizmussal tekint a jövő-

be, bizakodással üzente a futamló felhőktől a rá várakozóknak: 

Mondjátok el gyors fellegek 

Hogy utnak indulok 

S a költő jövend szerelmivel 

Gyorsan utánatok. 

És a költő szerelme tud 

Égetni, gyujtani 

Rettegjetek, ti férfiak 

S ,Alföld leányai. 

A következő versszak már a forradalmat előkészitő Vajdát mutatja 

Ti égni fogtok, mint maga 

Költőtök ég, hevül 

S reátok e szent tüz alatt 

Uj menyország derül ... 

Nem fér meg kebeletekben az 

Uj pezsgő indulat 

Bámulva nézitek, 

Mikép megjött a virradat 	/52/ 
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Lelkesedéssel érkezik ebbe az elhagyott földesuri községbe, 

mely "nem dicsekedhetett a nagyvarosok szellemi élveivel, társa-
dalmi csillogásaival, érdekes változatosságaival..." az iskolában 

"a legteljesebb rendszertelenség, s legmegátalkodottabb maradiság 
uralkodott". /53/ 

Szarvasra érkezve célját a Napszámos c. versében fogalmazta 

meg' Célom ki van tüzve, 

Én onnan indulok, 

Hogy minden jogtalant 

A földön feldulok. 

Fényt hozni e bus tömkelegbe, még, 

Hiszem rásegit a kegyelmes ég. 

Székfoglaló beszédében pedagógiai nézeteit fejtette ki: 

"Keresni és hirdetni fogom az iazat, terjeszteni a jogszeretetet% 

ápolni mint hü kertész az erkölcsösséget. Mindenkor a szív és lé-

lek fenekére tekintett, gyülölve az álimaságot, s álmüveltséget 

és az erkölcs fattyu sarjadékait... Nevelésemből nem felejtem ki 

a testet.  A  test a lélek műszere; csináljatok ép testet, hoLv ép 
maradjon a lélek,.. A honszeretetre nevelem ifjaimat". /54/ 

"Meg kell halnia az ónak" -- hirdeti politikai felfogásában, 

s ezt gyakorlati pedagóiájában is megvalósitottas eltörli a botbün-

tetést, létrehozza a tanulói eskürdtszéket, hogy a tanulók maguk 
fegyelmezzenek, kiirtja a kémkedést, mindenkitől őszinteséget és 

igazságot kiván, közeli kapcsolatba kerül diákjaival, szabad em-
bert akar nevelni belőlük hiszen akkor " a belső szabadság a test 
ás lélek teljes kifejtésében, kiidomitásában áll'. 

Az értelem, az ész, a magyar nyelvük oktatás mellett tör 

lándzsát: "... ma már azon tulvagyunk, hogy minden elénkbetálaltaXt 
u:gy vegyük, amint adatikf jó szóhoz tdbbé nem  hagyjuk  magunkat kdt- 
ni, hanem hasznát vesszük Isten legszebb ajándékának az észnek"./55/ 

Hirdeti az esztetikai nevelés szükségességét, hiszen "a szép-
müvészetek emelik ki az embert az állatv.lágból'2 

A  gyakorlati  életre való nevelés másik uttörője Szarvason 

Tessedik mellett: "olyan iskolákra van szükség, amelyekből minél 

több hasznos polgár kerül ki... Haladnunk kell az oskolák közhasz-

nositásában, hogy az életre na gyobb befolyást gyakoroljanak, mint 
eddig:' /56/ 

Az iskolát olyanná akarta tenni, hogy az a tanulók otthonává 

váljon "ahol a munkát nem teherként, elégedetlenkedve, hanem lélek-

kel, kedvvel végzik". 
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Didaktikai nézeteiben birálta a feudális iskolarendszert, 

azt akarta, hol;,' iszonyu üressége helyett tartalomdussá váljék. 

A természettldományokat és a történelmet akarta bővebben 

tanitani "olyantárgyakat, amelyek tulajdonképpen az elmelfölvi-

lágoeitáeára szolgálnak... való ösmereteket kell tanitani... 

nem pedig üres szóhalmazokat." /57/ 

Ujjitásait a régi tanárok kissé viszollyogva fogadták, de 

az ujak /Ballagi, Pecz/ támogatták. E;y évi müködésével a hatósá-

gok és ő maga is megelégedett "Lelke pezsgő elevensége, uj szelle-

met honositott meg." /58/ Haladó gondolkodásu tanártársai és 

a tanulók rajongásig szerették, sikerült elérnie, hogy "a tanár 
ne növentékének zsarnoka, s a tanuló ne tanárának jobbágya legyen." 
Ballag' Mórnak /59/ 1844. május 14-én kelt levelében a következő-
ket irja: "Te voltál egyik fő biztatóm, hogy eljöjjek Szarvasra 
tanitónak, és én nem bántam meg, hogy Te  és Lelkem szavát követtem. 
Életem majdnem legboldogabb évét töltöttem el. Jó tanitványok, 

elismerő felsőség, s közszeretett' kisérőim; oly jutalom minőre 

ritka tehet szert a halandók közatt". /6o/ 

Vajda Péternek irói, politikai, iskolai, oktató-nevelő pá-

lyália mellett még egy területről kell szólnunk. Sokan nemzetne-

melőinek szeretik őt emlegetni, mi maradjunk meg inkább a nép-

művelő elnevezés mellett. Vajda Szarvason legnagyobb sikerét Er-

kölcsi beszédeivel éri el, s ezek jelentették vesztét is. /61/ 

Életének, munkásságának mintegy mottójaként szoktuk emleget-

ni következő mondatát: " Keressük a legszebbet, merjük a legna-

gyobbet!" Ő valóban valóban merte a legnagyobbat: hozzányulni a 

nép neveléséhez, műveléséhez. A nép sorsával, müveletleneégével 
foglalkozni, azon javitani a feudalizmus nyomasztó világában való-

ban nagy dolog volt. Ő a nép müvel , sét már 1834-ben a Lipcsében 
szerkezstett Garasos Tárban meghirdette: "sokkal vagyunk még ha-

zánkban adósok az emberiségnek, honfiuságnak, nemzetiségnek és 

ezen adóság addig lefizetve nem lesz, mig a nép lelkét az esme-

retek világa át nem járja". /12/ 

Külföldröl hazatérve a Természettudományi Társulatnak egyik 

szervezője és első titkára lett./63/ A nép nevelését társadalmi 

feladatjak tarto.,ta. Ezt valósitotta meg gyakorlatban Szarvason 
Erkölcsi Beszédeivel, melyekkel célja: "az értelmességet gyarapí-

tani, a boldogságot és haladást eszközleni"./64/ Beszédeit a nagy-
k öznség előtt mondta el a legkülönbözőbb témakörökből. A lakottság 

apraja, nagyja, dolgozók, vezetők hallogatták és hatásuk igen nagy 
volt. /65/ 
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1844. április 2o-án felterjeszti két vaskos kötetben a cen-

zurúhoz, kilkarja nyomatni a Réthy nyomdában. A cenzor, Szabó 

János a Pesti egyetem teológia professzora volt, aki "kevés te-

hetséggel, sok elfogultséggal" mint veszélyes anyagot elvetette. 

Vajdát racionalizmusal, demokratizmussal, forradalmisággal, anar- 

chizmussal vádolta, akinek célja "az ifjuságot és a népet a fennál-

ló egyház és politikai alkotm:ny ellen lázitani". A nádor, a hely-

tartótanács, sőt maga V. Ferdinánd is tudorsást szerez az Ug  yről. 
Vajda ellen vizsgálatot rendeltek el, a könyvet a Réthy nyomdában 

foglalták le. Az esperesség huzza, halassza az ügy kivizsgálását, 
megvan elégedve Vajda munkásáágával. De a Habasburg hü állami szer-

vek sürgetik a felelősségrevonást, s igy tüzik ki 1846. február 

17-én, de Vajda február lo-én bekövetkezett halá'a miatt erre már 

nem volt szükség. /66/ 

Szarvas lakosságát halá'a megrendAtette, több ezren kisér-

ték utolsó utjára. A sirnál legjobb barátja, Ballagi Mór mondott 

gyászbeszédet. Tdúbek között ezeket mondta: "Élete minden álmaival 

és sejtelmeivel, minden :örömeivel és fájdalmaival dal, édesen öm-

ledező dal vol; bölcs esze, szenvedélyt nem ismerő lelke öszhang-

ba Cudá olvasztani az élet viszhangzatait". /67/ 
A hir Pestre is eljutott, Petőfi verssel bucsuzik tőle, 

a vers mutatja, hogy Petőfi éles szeme észrevette Vajda jelentős 
fo_r•adalmi tevékenységét és a veysben méltóképpen örökitette meg 

emlékét: És mig ki benne dalnokot sirattok: 
Az én könnyüim hadd omoljanak: 

A függetlenség bajnok férfiáért, 

Ki e hajlongó, görnyedő időkben 

Meg nem tanula térdethajtani, 

Ki sokkal inkább hajtá le fejét a 

Szabad szegénység kőszikláira, 

Semmint a függés bársony pamlagára. 

Sirassa benned elhunyt fétrfiu, 

S természet leghivebb gyermekét, 

Sirassa benned dalnokát a hon... 

Legkeserübb az én könnyüm, ki benned 

A függetlenség hősét siratok! 
Petőfi Sándor: Vajda Pé-

ter halálára. 
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1861. május 8-án emeltek sirkövet hamvai fölé, amelyre rávé-

sették szavait: "Az igazság szava áthatóbb a mengydörgásnél, s  
az igazságtalanság villámot hord kebelében".  

Az iskola 193o-ban vette fel Vajda Péter nevét, s azóta is  
viseli.  

Vajda körül kialakult egy, a korabeli irodalomban szerepet  
játszó tanári kör, melynek minden tagja az átalakulás bátor har-

cosa volt. Ez a csoport különösen 1848-ban, tehát Vajda halála  
után,c átszott nagy szerepet.  

Ennek a körnek vezetői Ballagi /Bloch/ Mór és Greguss Ágost.  

Ballagi Mór Vajda legjobb barátja, aki 1844.szeptember 12-én került  
a szarvasi iskolához. Ballagi volt az, aki biztatta Vajdát, hogy  
jöjjön Szarvasra, egy év mulya 5 is itt tevékenykedett. Ballagi,  
szemben Vajdával és Gregussal, inkább elrn:letieskedő tipus volt.  

Ő is uj módzserekkel tanit, uj pedagógiai elvek szerint. Támogató-

ja és lelkes folytatója Vajda pedagógiai nézeteinek. Idejét külön-

böző könyvek, tankönyvek irása kötötte le. Közéleti szereplése  
mérsékeltebb, de igen hatásos. Gyakorlati, közéleti szereplése  

1848-ban  lesz aktivabb, amely elsősorban mint katonát emeli ki./68/  
Ballagit a szabadságharc bukása után üldözik, visszatér ugyan az  
iskolába és tanitotta a fizikát. Az önykényuralom ideje alatt a  
hatóságok nem nézték jószemmel. 185o-ben előbb eltiltották a tani-

tástól, majd Geringer cs.kir.biztos parancsára letartóztatták.  
Hiába érvel rehabilitálódó folyamodványában, hogy "forradalmi ve-
zér GörgeiX " mellett olyan kis pont volt, hogy "önhatalmulag  
semminemü merényben" része nem volt. A hatóságokat megtéveszteni  
nem lehetett j sorsát 5 sem kerülhette el.  

A harmadik előkészitő és irányitó Greguss Ágost, aki 1846-

ban Vajda halála után, került az iskolához. Az 1848-as szarvasi  
eseményeknek irásaival ő volt elsősorban előkészitője. A Réthy  
nyomdában névtelenül megjelent röpiratok szerzője legtöbbször ő  

volt. Néhány publikációjának tárgya betekintést nyujt akkori po-

litikai és társadalmi nézeteibe. Ezek a nézetek a forradalmat  
előkészitő és vezető Greguss nézetei. A függetlenség kérdése,  
a polgári átalakulás szükségessége, a nép lelkesitése szinte va-

lamennyi irásában megtalálható. /7o/ Eredett irásai mellett az  
ő gondozásában jelenik meg Robespierre beszéde a szabadságról,  

itimx Rousseau, Hitvallomása egy papnak, Magyar Marseillaise stb.  

A forradalmi eszmék iró j át mutatják ezek a m ~:vei.  
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A szabadságharc bukása után 11. hónapi fogházra itélték. 

Kiszabadulása után ismét irogatott, a egyik versének forradalmi 
hangja miatt ismét bebörtönözték és végleg eltiltották a tani-
tástól. /71/ 

Szarvas politikai, társadalmi és kulturális élete a reform-

korban, a forradalom és szabadságharc alatt elképzelhetetlen 
Réthy Lipót nyomdája nélkül. Ez  a nyomda az, amely publikálja 
azokat az irásokat, amelyek a népközé kerülve, annak hangulatát, 

lelkesedését irányitották. A megyében elsőnek állt és működött 

ez a nyomda "... valósággal ontotta azokat a népi termékeket, 

melyek nem annyira a kultura, mint inkább a hazafias közszellem 
fejlesztésének célját szolgálták..." /72/ 

A nyomda 1848-ban időszerü hazafias  kérdéseket, elsősorban 
a meginduló szabadságharc legfrissebb eseményeit ismertette népi-

es feldolgozásban. Kiadványai mindenfelé elterjedtek, amelyeket 

a szabadságharc bukása után elkoboztak és megsemmisitettek. Maga 

a megsemmitités ténye ékes szószólója a népies versikék szelle-

mének. /73/ 

Három, a nyomdában megjelent költeményből legyen szabad idéz-

nünk bemutatására annak, hogy ezek a népies versikék valóban 

lelkesitők és szatirikusak voltak. Ilyen pld. "A hazaáruló Lamberg 
Grófnak csufos halála szeptember 28-án 1848 " c. versben a követ-

kező lelkesitő sorokat találjuk. 

Árulóval, ellenséggel 

Találkozunk szerte-széjjel. 

A magyarok hazája, 

Majd a gazok prédája. 

Fel magyar nép! ne hagyd  magad!  

Uzzed, irtsad a gazokat! 

Csak ugy lesz boldogságod, 

Ha óvod a szabadságod. 

A "Szeptemberi dal" c. költeményben ezt olvashatjuk: 

Leng a zászló, tombol a mén, 

Zivatar dul hazám egén, 

Fel vitézek! Villogó kard 

1kesitse a honfi kart. 

Az idézett költemény m ásodik része igen szatirikus hangon 

irt Jellasichról: 
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Jellasichnak ős Fehérvár 

Vivatlanul kapukat tár, 

S a korcs fiak ott hódolnak, 

Hajh egy hitvány kalandornak. /?4/ 

Az ilyen, szatirikus tipusu, hangnemü költeményeknek minteg y  
pregnáns példája " Gróf Zicsi Ödön emlékoszlopa" c. költemény 

Mig közöttünk barangolt 

Honáru0bitang volt 

M/No hanem már 

meglakolt: 

Örülünk, hogy 

elpatkolt. 

Az istenben boldogult grófnak tiszteletére állitotta Furkó 

Peti. /75/ 
Béthy Lipót 1848-49-ben kapcsolatot tartott fenvTáncsics 

Mihállyal aki egy időben kérte, hogy Debrecenbe tegye át nyomdá-

ját. Nem csinálta meg, Szarvason maradt, itt él a szabadságharc 
bukása is. 185o-ben letartóztatták, majd a Nagyvárddi hadbiróság 
elé állitották, amely félévi börtönre itélte. Szabadulása után 

adta ki a " Magyar Alföldi legujabb kalendúrium" -ot, mely to-

vábbra is a forradalom ügye mellett lelkesitett. /76/ 

Ezzel az ujkori Szarvas kulturális L.letét 1848-ig áttekintet-
tük. Igyekeztünk bemutatni a kultura Tessedik szellemében gyöke-

redző fejlődését, bemutatni azon külturpolitikusok ténykedését, 
akik ezt tovébbvitték, továbbfejlesztették. Mindezt azért, tettük 

hogy az olvasó világosan lássa, milyen kulturális multhoz kapcso-

lódik a kieggyezés és a dualizmus korának kulturális élete. Tesse-

dik és Vajda által meghirdetett kulturális program a későbbeikben 

is éltető és utmutató alap a község müvelődég politikájában. 
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II . 

Az önkényuralom ésa kielgyezés korá-  
nak kulturális 	élete /1849-1867/  

A m e g t o r 1 á s és az önkényuralom eszten-

dei 	Szarvason.  

A Habsburg és az Orosz tulerő leverte a szabadságharcot. A szabad-

sárharc bukása után a megtorlás évei következtek hazánkra, ez a 

vidéket sem kimélte. Igen sokat szenvedtek azok a helyek, amelyek 
a szabadságharcban jelentősebb szerepet játszottak. Igy volt ez 

Szarvas esetében is. Már 1849. aug. 28-án elrendelik a honvédek 
összeirását, akiket később besoroztak az osztrák hadseregbe. /1/ 

A lakosság megfélemlitése napirenden van, a rekvirálások gaz-

daságilag sujtják a népet. Lzek csak 185o. juniusÚban csökkentek. 

A k.;zség közigazgatását az 1851. decemberében kiadott é alapelve  
szerint rendezték be, /2/ amely az önkényuralmi rendszer megszilár-

ditását segitette elő. A közigazgatási intézkedések, a centura  
szigoritása, a ssandárok ténykedése mind bénitó tényezői voltak  
a haladó gondolatnak. A szarvasi uralkodó osztály elnyomó-szerve-

zete, a zsandárság ezekben az években telepedett meg Szarvagon./3/  
A helyi vezetők az egyház szinte valamennyi kérését teljegitették,  
mintegy honorálva a szabadságharc alatt és utána viselt ellenforra-
dalmi magatartását.  

Az értelmiség üldözésére is sorkerült. Balassa János orvos  

professzor, Kolosi György jogász esete élesen bizonyitja az üldö-

zést. A költő.és irók közül börtönbe vetették azokat, akik a szabad-

ságharc alatt jelentős, haladó szerepet játszottak velük együtt  
Tizezrek bujdostak az országban azok közül, akik még párhónapja  
a szabadság, a függetlenség eszméiért küzdöttek. A szabadságharc  
vezetői közül többen külf : ldre emigráltak.  

Szarvason is 'isszeirták és üldözték azokat, akik "a forradalom  

alatt exponált állást töltöttek be j' Ballagi, Greguss, Réthy sorsát  
már ismerjük, melléjük még pár nevet emlékeztetőül, akik harcukért  

börtönt szenvedtek: Boczkó Dániel kormánybiztos, Boczkó Károlyt kép-

viselő, Mojsissovics János főbiró, Jancsovics István lelkész és  
Szarv :_s két vezető orvosa is.  

&arvas továbbra is az országos események középpontjában volt.  

Társadalmi, politikai élete azt mutatja, hogy az 1848-as hagyományok 
 • a'r,ji"  e ~I« 
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A cenzurára, a csendőrszuronyokra támaszkodó rendszerről 
próbálták az osztrák kormányférfiak bizonygatni, hogy ott "a rend 
és nyugalom" helyreállt. Maró gunnyal igy jellemezte a rendszert 
az elnyomottak reménysége, Kossuth Lajos: " aki meghalt, hát meg-
halt, akit felakasztottak, hát felakasztottak: akit börtönbe ve-
tettek, hát ott sinylődött, aki bujdosott, hát üldözték; akinek 
elkobozták vagyonát, hát családja megtanult kp_;lalni; a nép fi- 
át elvitték katonának, hát ment; megrótták a népet terhes adóval ... 
hát arcának véres verejtékét elfizette; az árvák, özvegyek sírtak 
titokban; a polgárok átkozódtak titokban, a legrejtettek kamrákban, 
a jól bezárt ajtók és balakok mögött - különben csend volt, mint 
a sirban van e  És a hatalmasok ezt a rend ás nyugalom állapotának 
nevezték." /3/a/ 

A terror, az önkény látszólag elnémította a forradalmi lel-
kesedést, a csend amely uralkodott a sir csendje volt; "Most tél 
van és csend és hó és halál" W  irta megrázó nagyversében az Elő-
szóban Vörösmarty Mihály. Nem tudta azonban a hazafiui gondolatot 
kiölni a népből. A magyarság legjobbjait nem tudták sem aranyzsi-
neggel magukhoz fűzni, sem fenyegetéssel megfélemliteni. A helyt-
állás példáit szolgáltatták iróink, művészeink, tudósaink. Arany 
János, aki visszautasitja, hogy az országba látogató Ferenc Józse-
fet hodolóv erssel köszöntse és megírja "A Walesi bárdok" -at e  
melyben a középkori Welsben vérengző Edward angol király alakját 
idézi, döbbenetes képben mutat körül a letipor t országban: 

Fegyver csörög, haló hörög, 
A nap vértóba száll. 

Egy hazafi előtt sem volt kétséget, hogy Ferenc Józsefre 
gondolt, amikor vádlóan felkiált: "Te tetted ezt király!" A 
Szondi két apródja c. másik hires balladájában nem hajlandó meg-
tagadni Drégelyt /értsd szabadságharc/ vértanuit, hogy a török 
/értsd Ausztria/ dicsőségét zengje. Vörösmarty Mihály 1854-ben 
írott halhatatran nagy versében "A vén cigány" -ban egy szép 
jövő reményében bizott: 

Lesz mégy egyszer ünnep a világon. 
A hazafiak ezekből az irásokból, kiadványokból megértették, 

hogy a nemzet jövője nem reménytelen. Még inkább biztak ebben ak-
kor, amikor Ausztria verséget szenvedett elszoszászgtól. Magyar-
országon helyzetét nem tudja megszilárditani, hiszen Haynau, 
Bach, Schmerling bukása, illetve menesztése is ezt mutatta. 



A főnemesség, az egyház egyértelmü$'en támogatta az osztrákokat, 

a középnemesség passziv rezisztenciába vonult. A nép elle volt 

az osztrák berendezkedésnek és várta az alkalmat, hogy "a mostani 

uralkodástól / helyzettől LGY/ megszabaduljon." Az 185o-es évek 

vége a 6o-as évek eleje erre alkalmasnak látszott. 

Magyarországon a függetlenségi eszme ismét a lelkesedés közép-

pontjába került. 1859-6o telén egymást érték az emlékünnepélyek: 

Zrinyi, Kazinczy, Kisfaludy, Berzsenyi, Vörösmarty, Dugonics, 

Lorántffy Zsuzsanna eml:kére rendeztek ünnepélyeket, amelyek mind 

az önkényuralmi rendszer elleni tüntetésekké váltak. 186o. január-

jában hazatért Reményi Ede, az emigrációban vi.ághiriivé lett hege-
dümüvész, minden fellépése a nemzeti és osztrák ellenes tüntetés 

alkalmául szolgált. 186o. március 15-én Táncsics Mihály az egye-

temi ifjusággal karöltve tüntetést készített elő. Tavasszal és 

nyáron egymást érik a tüntetések, amelyeken Kossuth és Garibaldi 
neve a jelszó. E mozgalmak hatása alatt tovább éleződik az osztrák 

válság. 1859-ben, 186o-ban kedvező kilátások voltak a magyar füg-
getlenség kiviv á sára, Ezekben az években kissé enyhül a terror. 
Pest és a  nagyobb  városok mellett a fü _`etlenség eszméjének ujjá-

éledése a vidékre is eljutott. Mozgalmak vannak a bányavárosok 

mellett az Alföld agrárfalvaiban, városaiban Kiskunfélegyházán, 
Kalocsán, Orosházán. 

E vidéki mozgalmakból Szarvas eem maradt ki. Kifejezetten 

olyan mozgalom, mint pld. Orosházán, Szarvason nincs, de a község 
közigazgatási kulturális életének alakulása azt mutatta, hogy a 
függetlenség eszmélje ismét megmozgatta életét. Szarvas ismét 

kissé előljárt az országos eseményeknek. 

186o. julius 2-án "képviseletigyülés" volt Szarvason. 
Erre a 48-as képviseleti tagok jöttek el, s kirekesztettek minden 

kinevezett tisztviselőt, hoznak egy határozatot, hogy az uj elnök 

"csak addig fog müködni, mig Szarvas városa az 1848.-i törvények 

szellemében a népképviseletet és az elnökséget szervezendi". /4/ 

Miröl van itt szó? 1848 teljes restaurációjáról. Az ellen-

állás fokozódásának az 186o-ban kiadott októberi diploma adott 

lendületet.Szarvason 1848 restaurációja ez előtt már megtörtént. 

A megyében is hasonló a helyzet./5/ 

186o. december 2-án tartott ülésen egy ugynevezett "külső 

tanácsot" alakitottak, amely "csak akkor oszlik fel midőn a közsé-

gi tisztviselők a nép által fognak megválL.sztatni". Igy tehát két 

tanács volt Szarvason: " a ténylegesen müködő külső tanács és a 

kinevezett előljróság." 



186o. demcember lo-i "vegyes ülésen " már polgárörség szerve-

zéséről intézkednek, addig amig "a régi 48-as nemzetörséget fel 

nem állitják". Népképviseleti választásokat írnak ki, s 1861. 
január  3-án meg is tartották. Az igy megvál.sztott testületnek, 
a sok pozitiv intézkedése mellett volt egy rendkívül retrográd 

intézkedése, amelyben lemondott arról "hogy Szarvas továbbra is 
rendezett tanácsu város legyen". 

Az 1861-es országgyülési vál ::sztások alkalmával Szarvas kép-
viselői /Tatay István gimnáziumi igazgató, majd az ő lemondása 

után báró Podmaniczky Frigyes/ a határozati párt programját tá-

mogatták. Gróf Teleky Lászlóta község diszpolgárává választották. 

Teleki öngyilkossága után Deák, és a középnemesség álláspontját, 

a passziv ellenállásttválasztották. A junius 5-én tartott közgyü-

lés ezt világosan ki is fejezte: "Szigoru szenvedőlegesség legyen 

tehát jelszava, minden alkotmányos polgárnak, erősödjék mindenki 

abban a reményben, hogy igazságos ügyünket győzelemre segiti a 

magyarok istene, s hogy nincs távol az idő, midőn a kényuralom 

romjain örvendezve fogjuk megülni a szabadság diadalának ünnepét. 
/6/ 

Sajnos a passziv ellenálás nem segitett Szarvason sem. 

Október 2-án a választott "külső tanács" "a mostoha krülmények 

között... nem gyakorolható törvényes hatáskörét" lemondott, 1862 

január 15-én a képviselők is lemondtak. Igy a kieggyezésig a 

"közigazgatási ügyeket egy kinevezett idegiglenes"tanács" irányi-

totta," amely mellé a gazdasági L;yek intézésére egy 8o tagu 

Gazdasági Bizottmágyt választottak. 

Mind  a  tanács, mind a Bizottmány tagjai közt voltak 48-as 

gondolkozásu tagok, megmutatkozott ez 1865-ben, amikor a király 

országgyülést hivott össze. Szarvason ekkor az 1861-ben megvá-

lasztott községi képviselőket hivták egybe, mint az utolsó tör-

vényes képviselet tagjait, épugy, mint 186o-ban az 1848-ban 

megválasztottakat. 

Ausztria gyengülő helyzete és a magyar uralkodó osztás 

egyezkedni kész politikája eredményezte az 1867-es kieggyezést, 

amely az elkövetkezendőkben mind az ország, mind Szarvas helyze-

tét,ténykedéeét meghatározta. 
Szarvas továbbra is az országos események középpontjában 

van. Társadalmi, politikai élete azt mutatta, hogy az 1848-as 

hagyomáxnyok 



elevenen éltek még jóval a bukás után is. Ez a politikai éra 

alkalmas volt arra, hogy a haladó gondolat ébrentartása kultu-

r;lis síkon megtörténjen. Azok a haladó egyéniségiek, akik a re-

formkorban és a szabadságharc alatt is irányítói a politikai 

kulturális életnek, ismét hallatták szavukat. Keresték azokat a 
lehetőségeket, módszereket, amelyek legalkalmasabbak a haladó 

gondolat terjesztésére. Az elnyomatás szinte megbénitotta a 

k:izség politikai életét, maradt a kulturális élet, azon belül is 

elsősorban az ének-és zenekultura, amely a legalkalmasabb arra, 
hogy a nép érzés-és gondolatvilágát a haladás szolgálatába 
állítsa. 

A nem z eti é n e k-- é s z e n e k u 1 t u r a a h a 1 a- 

d á a szolgálatában, az 	S z a r v a s- i Da- 

megszervezése.  

Az idegen elnyomás alatt sinylődő nemzeteknél a függetlenség-

ért vivott küzdelem nem jelentkezett mindenkor politikai síkon. 

Ez azért volt, mert az akkori t'Irténelmi viszonyok éretlenek még 

erre. Ezekben az országokban a függetlenség, a szabadság eszméjét 

sok esetben a kultura tartotta ébren. Az irodalom a képzőmüvészet, 

az ének, a zene juttatta kifejezésre a nemzetnek, a népnek a sza-

badság, a függetlenség utáni vágyát. 

Az önykényuralom ideje alatt az írók, kíltők irásaikkal tart-

ják ébren a szabadságharc emlékét, a függetlenség eszméjét. Arany 

balladái, Tompa Mihály és Vajda János allegóriái mind szép példái 

ennek a küzdelemnek. 

Arany János intelme: Szeretni a hont... 

... rendgletlenül... 

Ó értsd meg a szó: árban és apályon 

- Szirt a habok közt - hüséged megálljon. 

"Rendületlenül7 

Tompa Mihály gyönyörü allegóriájúban refrénként hangzik a 

költők felé: Fiaim, csak énekeljetek! 
"A madár fiaihoz" 

Az it odalom mellett a zene, az ének az amely talán legjobban 

kifejezi a nép, a nemzet érzés-és gondolatvilágát. 
A nemzeti függetlenségükért, a polgári átalakulááért küzdő 

nemzeteknél a művészetek érzelem..-felkeltő- és alakitó szerepe 
méginkább a politikai, társadalmi harcok eszköze lesz. 
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Élenjáró képviselői tekintetüket a nép felé forditják. Céljuk 

felkésziteni a népet a politikai küzdelmekre . Ezekben az időkben 

a haladó irodalom és a zene fő mozgató ereje a néphez való kapcso-
lás. Az irodalom és a zene képviselői magukévá teszik a nagy orosz 

demokraták utmutatásait. Belinszkij ezt mondta: "A természet a 

művészet örök témája, a természetben a legnagyszerübb és a leghá-
lásabb tárgy pedig maga az ember". Ezt a hu4anizmust még tovább 
fejlesztni amikor tekintetét a nép felé forditja és ezt írja: 
"Talán a paraszt nem  ember?  Dehát mi lehet érdekes egy durva, 

faragatlan emberen? Hogy mi? - A lelke, az esze, a szive, szenve-

délyei, hajlamai, szóval ugyanazok a dolgok, mik egy müvelt em-

berben érdekesek." Dobroljubov még ennél is továbbment: "...a nép 

éppen ugy, ha nem jobban képes különféle fenkölt érzésekre és cse-
lekedetekre, mint bármely más réteg". /7/ 

Az elnyomott országokban a népi, nemzeti irodalom megerősö-

désével egyidőben alakult ki a nemzeti zenekultura, a nemzeti 

opera, hogy aztán a többi müvészeti ággal együtt folytassatharcát 

a függetlenségéért. Az idegen elnyomás elleni harc idején születik 

meg az orosz, a cseh, a lengyel, s nem utolsó sorban a magyar nem-

zeti opera Glinka, Smetana, Moniuskó és Erkel munkássága révén. 
"A nemzetiz zenekulturák kialakulásának rendkivül jellemző vonása 

a történelmi témavál aztás. Kelet Európa népei a nemzetté.-válás 

a nemzeti kultura kialakulásának korszakában különös figyelemmel 

fordulnak történelmük egy-egy sorsdöntő eseményéhez "./8/ 

Ennek a korszaknak nagy zeneszerezői "finom érzékkel" veszik 

észre, érzik meg egy-egy nagytéma esetében az analógiát és az ak-

tualitást. Néh'ny példát az orosz zenéből: Borogyin Igor hercege 

a tatár hordák betörései ellen küzdő hősi multat elveniti fel. 

Rimszkij-Kazakov: Pszkovi lánya Rettegett Iván alakját idézi. 

Muszorgszkij: Hovanscsinája Nagy Péter Oreazorsz:ígábraZbelső ellent-

mondásait, konfliktusait tárja a néző elé. "...Ezek a történelmi 

fordulópontok valamilyen vonatkozásban összefüggésben vannak az 

orosz nép nemzettó—válásának hosszu történelmi folyamatával." 

Nem véletlen tehát, hogy ezen témákri felé fordulnak a zene-

szerzők, irók, müvészek. Ezt csinálják az orosz zeneszerzők mellett 

a cseh, magyar, lengyel nép zeneszerzői is. Ez a magyarázata annak, 

hogy mig ezen népek operamüvészete a dicső multból fakad, s a jelen 

égető kérdéseihez kapcsolódik, addig a német romantika a "jelentől 

való kiábrándult elfordulást" választja. 

Ez a helyzet nyomon követhető a magyar opera-müvészet kiala-
kitásában is. "A magyar reform kor nagyi politikai- művészeti for- 
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rongásában előtérbe kerülnek, fokozott jelentőséget nyernek 
a nemzet multjának sorsdöntő eseményei." /9/ 

Szinte a kor valamennyi nagy müvésze történelmük egy-egy 
s oredöntő eseményét dolgozza fel müvében. Elég talán csak a 

legnagyobbakra gondolni: Petőfire, Vörösmartyra, Aranyra, Jókaira, 

Tompa Mihály is igy biztatja k'?ltőtársait: 

Hozzatok dalt emlékül, a hajdan 

Lomb- s virággal gazdad tájrul. 

A mult történelmének egy'egy témája azért is jó volt, mert a 

történelmi köntösbe bujtatva sok olyat lehetett leirni, elmondani, 

amit különben az idegen /osztrák, orosz/ cenzura nem engedélye-
zett volna. 

Erkel Fernc felismerte ennek jelentőséét, ezzel magyarázha-
tó, ho , y szinte valamennyi operájának témáját a magyar történelem 

egy-egy eseményéhez kapcsolja. Opera.-müvészetét nem faladatunk 

elemezni, csupán egy operáját emeljük ki a "Bánk bánt c. Eddigi 

operáiban még a nép nem kapott szerepet. A szabadságharc bukása 

utáni években, amikor látja, hogy a nemesség elárulta, illetve 

elárulja  a  szabadságharcot, hazáját, tudatosan igyekezett megszó-
laltatni műveiben a nép hangját, vágyait, forradalmi törekv é seit. 

Nem volt véletlen, hogy 1861-ben zenésitette meg Katona Jó-

zsef Bánk bán c. drámáját. Akkor alkotta meg nemzeti zenedrámán-

kat amikor a nemzeti etlena1ás az önkényuralom idején a legmaga-

sabbrq lángolt. Erre a feladatra csak olyan zenemüvész válalkoz-

hatott, akiben erős hajlamként élt a drámai érzék és a drámai 

képzelet. Dráma és opera mindég összetartoztak, összefügtek, 

" ...de kivált azokban az országokban, ahol a nemzeti független-

ség és a polgári átalakmlás érdekei összefonódott egcégben je-

lentkeztek, a dráma ás az opera- mint leginkább a tömegekhez szóló 

műfajok, s mint éppen a nagy konfliktusok müfajai- szükségszerüen 

megelőzték a többi nagy zenei műfaj klasszikusát". /lo/ 

Ez az 1861-ben először bemutatott B4nk bán c. opera, melyben 

az idegen elnyomás és a nemzeti öntudat, az önző léhaság és a tisz-

ta emberség kettős drámáját vitte szinpadra Erkel, megtette hatá-

sát. A kortárs fbrányi Kornél eszt irja a bemutatóról: "... akkor 

tűnt ki, minő oriási erőt képeznek az oly művészi alkotások, amelyet 

ben egy nemzet összes aspirációiban együtt magát feltalálja, ment 

soha opera a politikai világban még nem játszott oly fontos, s 
kiható szerepet, mint e válságos időszakban magyarországon Erkel 

Bánk bánja... Könnyebb lett mindig a közönség lelke, ha tombolásig 
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kitapsolhatta magát Petur bordalára, vagy Bánk bán kifakadásaira 

az idegen uralom ellen. A magyar hazafiság, kitartás, lelkesedés 

élesztő forrásává vált, s hatalmasan pótolta az erőszakosan fel- 
oszlatott országgyüléseken elnémitott politikai szónoklatokat."/11/ 

A kormánykJrök is felfigyeltek a mü hatására, megértették monda-
nivalóját, s csakhamar betiltották előadását. 

Az ilyen tartalmu müvészet telj siti igazi hivatását, küzd 
Előre... 

A néppel tüzönyvizen átI 	a haza, a nép, az em- 
beriség boldogulásáért. Igy válhatott a nmezeti zenekultura a nem-

zeti küzdelmek támogatójává, mivel: nagymértékben képes a töme-

gek érzelmeit kollektive felkelteni, ezért a politikai érzelem-

keltés általános kedvelt eszköze. /12/ 

"gyancsak Erkel volt az, aki felismerte, hogy a zenei életnek 

fontos területe a kórus-kultura, amely szintén alkalmas, a kelle-

mes szórakozás mellett, az érzelemkeltésre, politiktai feladatra. 

A nemzeti ének- és zenekulturának ezt a szerepét ismerték fel 

Szarvas vezetői kulturpolitikusai, előősorban Benka Gyula, aki 

a nemzeti ellenálás éveiben szervezi meg a Szarvasi Dalárdát, 

amely a község kulturális életének hosszu időn keresztül centruma 

lesz. 

A szabadságharc bukása után, a megtorlás és az önkényuralom 
éveiben, Szarvas kulturális élete aránylag lassan kezdett kibonta-

kozni. Az önkényuralom eléggé sujtja a községet, éppen 1848-ban 
viselt magatartásáért. 

A közoktatás terén továbbra is jellemző tényező, hogy az 

iskolák egyházi jellegüek, amelyekben az egyházi tantervek és ok-

tatási renszerve szerint oktatnak. Ez mindenkor kiszolgálja az 
uralkodó osztály és az egyház érdekeit, Az analfabétizmus igen 
magas, amelyet a meglévő iskolahálózat nem  tudott megszüntetni. 
/13/ Ezzel magyarázható, hogy a középiskola helyzete is válságos. 

A gimnáziumban a Thun-féle Organisatiuons-Entwurf bénitó 
germanizáló hatása erősen érződött. Egyesek már a/ gimnázium be-
csukásának gondolatával is foglalkoztak, de a kitartóbbak vállal-

ták a harcot a németesitő gondolat ellen. Ebben a gimnázium két 

jeles igazgatója Domanovszky Endre és Tatai István járt elől. 
Az iskola 185o-ben kapja meg a nyilvánossági jogot, de fejlődése 
ezután is lassu, bár a köz : letben már ekkor is igen jelentős 
szerepet játszott. 
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Benka Gyula irja: "... a főgimnázium jó tanszellemét iga-

zolja az a körülmény is, hogy tanárainak vezetése mellett soha 
sem zártózott el a Szarvasi Bőgymnázium a közélettől. A társa- 

öröme, bánata, hazafias ünnepe és gyásza soha sem hagyta 
az iskolaiifjuságot érintetlenül"./14/ 

Benka Gyulának ezt a megállapitását eddig igazolva láttuk 

a gyakorlatban. A későbbi időkben ez mégjobban beigazolódott. 
Az 186o-as évek elejének fellendülő hazafias mozgalma 4 mint 

láttuk - a község politikai életét, s igy a gimnázium éleltét 
is mozgásba hozta. 

1861 Vajda Péter siremlékének leleplezési éve. Tudatosan, 

avagy véletlenül esik ez az esemény éppen 1861-re, tény az, 

hogy a "függetlenség bajnok férfiának" sirkövét éppen a hazafias 
mozgalmak fellendülésének idején felállitani, leleplezni haza-

fiui tett volt a maga nemében. Talán Tatay István, aki az 

Organisations- Entwurf elleni mozgalmak vezetője volt, ezzel a 

ténnyel is az ellenállást mutatta. 

Az 186o-as évek hazafias fellángolásaira hogyan reagált 

országosan a kulturális élet azt már láttuk./s5/ Szarvason is 

hasonló j.11egü munkával találkozunk. Az ének-zenei kultura 

hazafias szellemü, tömegenevelő hatását és a kórusmozgalomban rej-
lő lehetőségeket ismerte és felhasználta Benka Gyula a gimnázium 
akkori tanára, később kiválló igazgatója. 1862-ben megszervezi 
a Szarvasi Dalárdát néhány lelkes gimnáziumi tanár és tanitó, 
illetve a "jobb hangu iparosok" közreműködésével. Az utóbbiak 

részvétele a dalárdában később is megtalálható, s mintegy ez szab-

ta meg annak jellegét. Már a megalakitáskor szerkesztettek alapsza-
bályt, de ennek jováhagyása nem következett be, csak az ujjáala-

kulás után, 1874-ben. Ez a tény, valamint az, hogy a szarvasi kó-

rus, az 1867-ben létrejött Országos Daláreggyesületnél /Erkel 

szervezi/ öt évvel korábban alakult, Szarvasnak a kóruskultura 
ter:letén ismét előkelő helyett bizotositott. 

Ha dalárda ilyen értelmű megalakulását és ténykedését vizs-

gáljuk meg kell állapitanunk, hogy öntevékeny, a hazafiui lelke-

sedésből fakadó kezdeményezésről van szó, amely a maga nemében, 

a maga idejében pozitive értékelendő. 

Az énekkar öntevékenyen, de szervezetten müködött. Benka pon-

tosan vezette az énekkar adminisztrációját is. Az énekelt partitu-

rák mellett megtaláljuk évenkénti feljegyzésben az énekkari tagok 

névsorát. Ezekből a feljegyzésekből ne gállapithatjuk, hogy a 



"négyszólamu egynemű kar" létszáma és tagsága állandóan változott. 
/16/ Ez az állandó létszámváltozás rendkivül megnehezitette a 
karvezető munkáját. A feljegyzett névsorokból megállapithatjuk, 
hogy minden szólamnak megvolt a törzsgárdájáa. /17/ 

Ennek a kórusnak volt szervezője és karnagya több, mint három 
évtizeden keresztül Benka Gyula, aki Szarvas  köz-  és kulturális 
életének a magyar tanitóképzés megszervezésének, a helytörténeti 
kutatás jelentőségének olyan hirdetője volt, hogy méltán tekint-
hetjük munkásságát Tessedik, Vajda Péter munkásságának folytató- 
jaként. Munkássága a XIX. század második felében Szarvágon és kör-
nyékén a haladó szellemi kulturális ás politikai élet fókuszát 
jelentette. 

Pályája hazánk történelmének csaknem loo éves koszakát ivel-
te át. A reformkorban született /1838/ a szabadságharc alatt ér-
lelődött 1 a dualizmus korában fejtette ki munkásságát, megéri és 
lelkesedett az 1918-as polgári demokratikus forradalomért és a 
Tanácsköztársaságért, hogy aztán élete alkonyán elitélje Horthy 
vérengzéseit* /1922-ben halt meg./ 

Pedagógus családból származott, aki iskoláit itthon, majd 
kílföldön végezte. Már ifjukorában tanárai döntő hatással vannak 
jellemének alakulására. Vajda Péter hatása a legerősebb "akinek 
lángoló hazafiságát, demokratikus gondolkodását, természetszere-
tetét egész életére magáévát ette". Vajda bevonta az elsősök tani-
tásába, s ezzel, okot szolgáltatott arra, hogy mások tanitásával 
örömmel foglalkozzék. Talán ezek voltak azok a kezdeti lépések, 
amelyek megérlelték benne, hogy pedagógus legyen. Mint pedagógus 
/elméleti, gyakorlati egyaránt/ a legnagyobb. 

Már külföldi tanulmányai alatt /tanulmányozta a németorsz4 
tanitóképzés rendszerét/ megérlelődik benne: "... a nevelés terén 
a puszta elmélet milyen ke v&s .. a helyes elmélettel párositott 
gyakorlat mily roppant jelentősséggel biz. "/18/ Pedagógiai néze-
tében a mai, modern pedagógia több gondolatát találjuk meg. Felis- 
merte a munka pedagógiai jelentőségét, munkával akar munkára nevel-
ni "arra kel törekedntink, hogy értelmet, szivet, aka'aterőt fej-
lesztő munkában és munka által erősödjék ifjuságunk". Ő maga irja 
hogy ebben Tessedik hagyományát követi "ne legyünk hütlenek örök-
ségképpen reánk maradt Tessedik által formulázott elvhez". 

Az oktatás, nevelés valamennyi problémájával foglalkozott* 
A gyakorlati életre való nevelés, a testi nevelés, az esztetikai, 
a hazafias nevelés fontosságát hangsulyozta. 

A nevelés állt pedagógiájának középpontjában, és ennek társa- 
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dalmi jelentőséfét a legmesszebbmenőkig hangeulyozta, s mint mű-

velődéspolitikus "a nemzetet erkölcsösebbé, a társadalmi-politikai, 

rendszert igazságosabbá, a dolgozó nép számára jobbá, demokrati-
kusabbá akarta tenni. /19/ 

Eddig csupán Benka pedagógiai nézeteit tekintettük át rövi-

den. Ezek a kiegyezés korára már kialakultak nála. Politikai nép 
zetei a dualizmus korában érlelődnek meg, válnak hatásossá a köz-

ség életében. /részletesen ott foglalkozunk velük/ 

A kiegyezést .i:egelőző évek a dalárda szempontjából a szerve-
zés és a beindulás évei már ekkor nyilvánvalóvá vált, ho gy a da-
lárda életképes, amit a későbbi szereplések igazolnak is. 
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III. 

Szarvas 	kulturális életének 	fejlő- 
dése a dualizmus korában 1867-1918.  

Gazdasági, társadalmi és  politikai  
élet 	Szarvason  a dualizmus korában.  

1867. évi XII. t.c. értelmében az osztrák és a magyar ural-
kodó osztály kiegyezett. A magyar főnemesség áruló magatartása,  

a középnemesség passziv ellenáfása, az egyház támogatása eredmé-

nyezte a kiegyezést, amely "az akkor helyzetben történelmileg  
elkerülhetetlen volt." /1/  

A kiegyezés, ha felemásan is, de megoldotta a polgári áta-

lakulás kérdés'$t. Az osztrákoktól való gazdasági és politikai  
függés közepette megindult ilagyarország kapitalista fejlődése.  

Ez a fejlődés éreztette hatását vidéken is, s igy Szarvas fejlő-
dését is ezek a tényezők határozták meg.  

A város kapitalizálódásnak jelei már 1856-ban megmutatkoz-

nak, amikor a Békés-Csanád,Arad Vasuti Társulattal tárgyal a vasut-

épités üfgyében. Az uraság földet, a község 2o.000 7'gyalogkézi nap-

számos" ajánlott fel. A kiegyezés után a kapitalista viszonyok  

további kibontakozását figyelhetjük meg aközségben amely első-

sorban azonf nagy- és középbirtokosoknak kedvezett, akik mind  

több tőkét tudtak szerezni. Szarvas virilistáinak száma egyre  
szaporodott, s a vezetők /országgyűlési képviselők, a község ve-
zetői/ ezek közül kerültek ki. A bankhálózat országos fejlődését  

követi Szarvas is.1868-ban alakult meg a Szarvasi Takar4kpénztár  
/1944-ig működött/, amely a század végén Békésszentandráson,  

Endrődön tartott fen fiókokat.  

Ha a mezőgazdaság kapitalizálódását figyeljük Szarvason  

meg kell állapitanunk, hogy itt is erőteljes a fejlődés. Ekkor  

alakul ki a kisgazda társadalom, amely a nagybirtokokat megve-

szi. Különüzen azokat a területeket, amelyek az ármentesitéei  

munkák révén váltak müvelhetővé.  

A szarvasi "modos gazdák" 1867-19o9- közötti időben már  

nem csak a szarvasi határ jórészét, hanem a környező falvak hatá-

rában is vesznek földeket. /Csabacsüd, Kondoros, Nagyszénás hatá-

rában/  
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Szarvas% a kapitalizálódás idején nem tudott fejlett ipari 
nagyközséggé alakulni. A hivatalos politika is "földmivelő paraszt 
községnek" tartotta s talán ezért is buktak meg azok a g y árZala-
pitási kisérletek, amelyekkel egesek próbálkozta

jl
Kisebb  ipa-

rosok nagyszámban müködtek Szarvason, akik 1884-ben alakult 
Szarvasi Ipartestületben tömörültek, mely "iparszabadság"jelsza-
vát hirdetteN kereskedelemfejlődése a kapitalista érdekeknek 
megfelelően alakult. A Körösön előbb komp közlekedett, majd 1874-
ben fahidat, 1893-ban vashidat épitettek. 188o-ban adták át a for-
galomnak a szarvasi vasutat, amely Mezőtur és °rosházát kötötte 
össze. A kereskedelmi élet fejlesztésére alakultak azok az egye-
sületek, amelyekben az iparosok és kereskedők tömörültek./6/ 

Összegezve megállapiható, hogy Szarvas gazdasági élete a 
dualizmus korában kapitalizálódott, lépet tartott az orszgos 
eseményekkel. 

A kiegyezés politikai sikon a nagybirtokos arisztokráciát 
és a dzsentrivé vedlett középbirtokos nemességet jut*atta ha-
talomra.  A  kialakulóban és fejlődőben lévő burzsoázia is kap 
politikai jogokat a dualizmus renszerében. A kiegyezés belpoli-
tikai tekintetben tulajdonképpen az arisztokrácia és a burzso-
ázia kiegyezése volt. Az Andrássy kormány, majd az őt követő 
Tisza Kálmán minden intézkedésével a dualista rendszer megszi-
lárditását igyekezett elősegiteni, tegyük hozzá sikerrel. 
A dualista renszer válsága csak a század utolsó évtizedeiben 
jelentkezett, amelyet a milléniumi ünnepségek kissé feledtettek 
hogy aztán a XX. sz . első évtizedében mégjobban kiéleződjön 
s a világháboru befejeztével meg is bukjon. 

Szarvas politikai életét a kiegyezés utáni években a személyi 
ellentétekkel összefonódott politikai harcok jellemezték, amelyek 
a város vezetéséért folynak. Ezekhez járult hozzá az egyház 
ugyan ilyen jellegü harca, amely a község lakosságát szinte tel-
jeien megosztotta. A tanácsülési jegyzőkönyvek semmi közügy tár-
gyalásáról nem adnak hirt, pedig volt bőven ilyen probléma, 

Talán csak az egyik legjellemzőbbet ragadjuk ki, amely azt 
is mutatja, hogy még 1872-ben élénken élt 1848 hagyománya a köz-
ség népének tudatában. 1872v május elSeen a szarvasi'nép /első- 

sorban agrán -proletárok/ a főjegyzőt és a főbirót szidalmazva, bán-
talmazva Darabos György vezetésével tiltakoztak a földek haszon-

bérbeadása ellen. Annak kivizsgálását követelték, hogy a föld 

tulajdonjoga a községé, avagy pedig a lakosoké. /1848-as föld-- 
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osztás hagyománya/. A község nem v,sz tudomást a nép követelése-
iről hanem elhatározta,ha szükséges fegyverrel veri le. Az 1848-as 
honvédek is elégedetlenek és követelték az 1848-ban kötött szer-
ződés pontjainak végrehajtását. A pert 1871-ben a honvédek meg  
is nyerték a község 2o.999.- Ft 54 krajcárt fizetett ki nekik. 

Nagymértékben fokozta az elégedetlenséget az 1873-as kolera-
járvány, amely a községben rendkivül nagy pusztitást és nyomort 
hagyott maga után, ez a nyomor a századvégén még csak fokozódott. 
A cselédek száma egyre nőtt. Az árak állandóan emelkedtek. Ezt 
méginkább fokozták a XX.század elejének válságos évei, valamint 
az első világháboru pusztitásai. 

A község politikai életében megnyilvánuló mozgalmak is az 
1848-as hagyományok tovább élését igazolták. A Szabadelvü Párt 
és a Függetlenségi- és 48-vas Párt harca több választáson igen 
éles volt. Ezek közül is kiemelkedett az 1896-os választás, 
wr,.ikor gróf Csáky Albin kultuszminiszter a Szabadelvű Párt jelölt-
je és Haviár Dániel, a Benka Gyula vezette, Függetlenségi Párt 
jelöltje harcolt a mandátumért. A kultuszminiszter Benkát felren-
deli Pestre s próbálja megyőzni, hogy függetlenségi magatartása 
sem neki, sem az iskolának nem kedvező, hadjon fel ezzel apoli-
*ikájával. /A gimnázium uj tornacsarnokot akar épiteni/ Benka 
felajánlotta a miniszternek lemondását, de elveiről nem volt 
hajlandó lemondani, s ő vezeti azt a küldöttséget Mezőturra, 
amely a szarvasra érkező Kossuth Ferincet fogadta. Kossuth Ferenc, 
a mai Kossuth téren mondta el választási beszédét, amelyet több 
ezer főnyi közönség n`;y tapbal fogadott. /közeebéden 7oo-an ve-
tek részt/ A kormánypártiak csak adminstztrativ eszközökkel 
tudták biztositani jeleltjük megválsztását. Különben a megyében, 
az országban is előretört a kormánypárt. 

Ugyanez a harc játszódott le 1910-ben is, amikor a Munkapárt 
és a Függetlenségi Párt ütközött össze. A Függetlenségi Párt 
vál a sztási szónoka Just Gyula volt Szarv_son, jelöltje ismét 
Haviár Dani, aki pótválv,sztásokon ugyan, de elsöprő sikert ara-
tott /800 szavazLtot kapott/ a munkapárti Zsilinszky Mihállyal 
szemben. Ezekben a harcokban Benka Gyulának óriási szerepe volt 
aki mint a 48-as eszmékhez ragaszkodó politikus vezette pártját 
küzdelemről, küzdelemre, s mint láttuk sikerrel. 



-- 36 — 

Politikai küzdelmekben nayrabecsülte a népet, a népre támasz-
kodva gondoltanemzettévválást, a nemzeti egység gondolatának meg-

valósitását: "Megvagyok győződve, hogy hazám jövője ellen vétkez-

nek azok, kik oly merevenen ragaszkodnak az előkelek uralmának biz-
tositásához. Homokra épitenek. Kősziklás, meg nem bolygatott -

laj az, mely most még a m.lyben fekszik. Ha azt felszánjuk, okos 

intézkedésekkel fölemeljük a népet, uj termőréteget kapunk, mely 
átteremti a viselt világot"./7/ 

Más helyen ezt irja: "Nagyoni becsülöm azt a romlatlan, egy-

szerü nép-elemet, mely egyszerüségében a nemzet alaprétegét kép-

viseli:'/8/ Ennek az "alaprétegnek" követel jogot, tudást, müvelt-

céget. Petőfi gondolatainak folytatóját véljük itt felfedezni "jo-

got a népnek... Az emberiség nagy szent nevében adjatok jogot..." 

"... uralkodóvá tenni a népet a k3ltsészetben, hogy a politikában 

is uralkodjék Ezért kelt ki több költemányében a zsarnok önkény 

ellen Benka Gyula 

Lehet ott nemzet boldog, 

Hol legfőbb ur kéjenc, zsarnok? 

Benka Gyula Ütközet 

előtt. 

Egész életén át a Kossuth-kultusz lelkes ápolója volt. Kossuth 

Lajos} "hatalmas szellemnek" nevezi, aki "a nemzet ujjászületé-

sének atyja... kiváló státusférfiu, mintaszerü és ptitilmxxx pél-
dás, mint hazafi, s teljes mértékben szeretetünket érdemli, mint 

mindég és mindenkor igaz magyar"./9/ Benka Gyula  Szary son  a 
függetlenségi-»és 48-as párt egyik vezére aki mindig az ellenzéki 

baloldaon f oglalt helyet, elhatárolva magát minden koppromi : szum-

tól. 

A Kossuth kultusz, a 48-as hagyományokhoz való ragaszkodás 

megmutatkozott ab.an a tevékenységében is, hogy amikor Kossuth 

nevét kiejteni sem volt tanácsos ő iskolájában szimpatizált 
és a nevelése hatását látta a diákoknak azon megmozdulásaiban, 

hogy a Lajos napot előszeretettel ünnepelték, kirándulással kö-

tötték össze és Kossuthról beszélgettek, Kossuth nótákat énekel-

tek. A Kossuth kultusz ápolásának gondolata, Kossuth eezm:inek 

győzelmébe vetett hite jutott kifejezésre a Kossuth halálakor 

írott Kossuth gyászemlékére cimü költeménjében: 
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Nemzetünk borul egéről 
Vezércsillagunk letünt 

Engedd hinnünk és remélnünk 
Hogy ragyogni meg nem szünt! 

Hálás kornak emlékében 
Élve ujra felragyog. 

S hon szerelnünk tettre hívja 
Majd ha jönnek nagy napok. 

/10/ 

Március 15-ét mindig megkülönbözetett módon ünnepelte, illet-
ve ünnepeltette diákjaival. Az itt elmondott beszédeivel haza-
szeretetre nevelt. Lángoló szenvedéllyel buzditott a minden 
áldozatra kész patriotizmusra: "Légy vulk,In! Néma, komor, kihalt-
nak, e érzékeltlennek látszZ -- de lángolóan kitörő, fellobbanó, 
perzselő és pusztitó, ha a nemzetnek, a hazának komoly és szent 
érdekei mellett tenni, szólni, követelni, küzddni kellU /11./ 

Szinte valamennyi jelentősebb politikai kérdésben, esemény-
ben progresezive nyilatkozott / foglalt állást. 

A sok nemzetiségű Szarvason alkalma nyil/ott a nemzetiségi 
kérdés tanulmányozására. Helyesen ismerte fel a nemzetiségi kér-
dés szükségességének megoldását. Nézeteiben nem jutott el Kossuth 
Duna-Konföderációs tervéhez, vagy Mocsáry Lajos álláspontjáig, 
de az 1868-as Eötvös-Deák féle nemzetiségi törvénnyel nem értett 
egyet$ Elismerte a nemzet'sigek létezését, s nem értett egyet 
a minden áron való magyarositás eszméjével. 

Azok a haladó politikai harcok, amelyeknek Benka Gyula 

egyik igen aZktiv szereplője döntő befolyást gyakoroltak a kultu-
rális élet alakulására. Ő a férfi dalkart i;-vekeltt ezen harcok 
szolgálatába állitani. A község politikai életében megvoltak 
azok az obijektiv feltételek, amelyek a kulturális élet ilyen 

irányu fejlődését biztoaitották• 
A helyes objektív feltételek mellett ezek a politikai harcok 

korlátokat is rejtegettek a kultura számára. Ez elsősorban ott 
mutatkozott meg, hogy a kulturális élet szinte központi témája 
lett a hazafiság hirdetése, amely igen gyakran felfokozott mér-
tékben jelentkezett. Más jellegü témakörök háttérbe szorulnak. 

A község politikai életét századfordulón elsősorban azok az 
események jellemzik, amelyek egyrészt a századvégén meginduló 
agrárszocialista mozalmakban nyilvánulnak meg elsősorban Békés 

megyében, illetve a századelején azokban az aratósztrájkokban, 
amelyekben a "Viharsarok népe" szintén előljár. 



Ezek a mozgalmak az 19o5-o7-es oroszországi polgári demokratikus 
forradalom hatására fokozódnak, a világháboru éveiben érik el csucs-
pontjukat. 

A sok pusztitás, ember és hadianyagban, a sok nélkülözés, amely 
Szarvas lakoLságát érte a háboru alatt alapja volt annak, hogy a 
község népe egyértelmüen fogadja az 1918-as polgári forradalmat és 
az előők között alakitja meg 1919-ben a munkáshatalmat. 

Az általános kultur áii s he ly z et ala= 
k u l á s a Szarvason  1867. u t á n.  

Az 1867-es kiegyezés gazdasági, politikai, társadalmi élet 
mellett a müveltség, a kultura irányát is megszabta. Az a nemzeti 
kultura, amely 1848-ban vezetője, irányitója volt a forradalmi moz-
galomnak 1849, illetve 1867 után ellenzékivé lett. Nem véletlen 
hogy a kiegyezés ellenzői között, Kossuth mellett, irók, művészek 
neveit alkotásait találjuk meg elsősorban. Emlékeztetőül emlitünk 
né hány t . 

Vajda János szivének legkeserübb érzését szólaltatja meg a 
Luzitán dal cimü 1867-ben irott költeményében '  amelyben a hazát 
bírálja a kiegyezés :rés gkötése miatti 

Becsületed- e legfőbb kincsed, 
Mit vissza nem hoz semmi sem! •» 

Eszeveszetten odadobtad 
A szabadulás perceiben! 

	 • 
Nem  hit  fiaid hagytak cserbe, 
Te hagytad cserbe azokat. 
Elökted őket, s felölelted, 
akik szerezték gyászodat• 

	 • 
- Ó án hazám, boldogtalan hon! 
Bukott hölgy, eltévedt anya! 
Hősök szülője, elkerített 
A sok hazudozó banya! 
A m 

A müvészek közül elég talán Munkácsi Mihály 48-as képeire utal-
nunk, amelyek mind a kiegyezés elleni tiltakozást fejezik ki• 

A nemzeti zenekultura, a nemzeti opera megteremtője Erkel Fe-

rend is hallatja tiltakozó akkordjait. 1867-ben, a kiegyezés évé-

ben mutatták be a Dózsa György c• operáját, melyben az évszázados 
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feudális elnyomásnak ellenszegülő és a vele kapcsolódó erőket 
mutatja. Eben a müben a népet már hatalmas politikai tömegek kép-
viselik. Ennek a münek nem nagy a hatása. A főváros 67-es nemesi 
és polgárai közönsége fagyos közönnyel, sőt feszélyezve hallgatja 
a mü előadását, hiszen már teljesen elfordult a forradalomtól, 
mig Erkel tovább harcol érte. A Dózsa György zenéjében Erkel vissza-
nyul a kuruckor, a históriás énekek hagyományaihoz. 

A kiegyezés utáni kor kulturájának fejlődése nem a nemzeti kul-
tura hagyományainak folytatása. "A kiegyezés után a magyar nemze-
ti kultura legnagyobb képviselői a nemzeti öntudat védelmezői egy-
re inkább ellenzékbe szorulnak. A lassu polgárosodás, a magyar 
társadalom visszamaradt fejlődése kulturális téren is fékező ha-
tással van az elmaradott gazdasági viszonyoknak megfelelően a 
széles tömegek életszinvonala és általános müveltsége igen ala-
csony. tíz alacsony általános műveltségi szinvonal a vidéki és 
v:rosí középosztály jelentős részére, a dzsentrikra is jellemző:'/12/ 

A fejlődő kaptalizmus megkövetelte a közoktatás bizonyos mér-
vű fejlesztését, de ez csak nagyon minimális lehetett. "Ha a pol-
gárság -- irja Engels - csak annyit ad nekik /ugyanis a munkások-
nak/ a megélhetésre, amennyit elkerülhetetlenül adnia kellakkor 
nem kell csodálkozni, hogy  csak annyi müveltséget ad nekik,amennyit 
saját érdeke megkiván': /13/ 

Ismeretes mindenki előtt, hogy a kapitalizmus előrehaladásával 
technikai vívmányok is tökéletesednek. Ahhoz, hogy egy munkás 
többet tudjon ter melni a technika segitségével bizonyos tudásra 
van szüksé-ze. Erre a tényre utalnak Engels fent idézett sorai. 
Ebből logikusan következik, hogy az agrárjellegü vidékek lakóinak 
müveltsége még alacsonyabb szinten mozog, hisz a mezőgazdc:ságban 
még igen kevés technikai eszközt alkalmaztak. A f elesbérlet, a 
harmadosság ezt nem teszi szükségessé, az arisztokrácia még megta-
lálja szárvitását, nagyobb összegek hefektetése nélkül. 

Az utóbbi állapot jellemző Szarvasra is, amikor az általá-
nos mteltségét vesszük elemzés alá a dualizmus korában. A mű-
velődés szervezett formában az iskolában történt csupán. A tár-
gyalt korszakban Szarvason eléggé kiépült az iskola hálózat, s 
ez mintegy alapja lesz annak, hogy ma ugy emlegetik Szarvast, 
mint "iskola várost". 

A népiskolák az 1868-as XVIII. t.c. szabályozta terve-
zett alapján müködtek. A község népiskolát an döntően magyar nyel-
ven folyt az oktatás. Az iskolák kizárólagos egyházi vezetése 
1876-ig állott fen. Ettől az időtől kezdve a felállitott községi 
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iskola szék veszi át a vezetést, amely az iskolákban a világi 
vezetést biztositja. A község mostmár anyagiakban is többet For-
dit az iskolákra. /14/  

A középfoku oktatás% szervezeti élete ekkor épült ki. Az 
1883. XXX.t.c. a középiskolákat a reakciós 67-es rendszerhez 
alkalmazta. Biztositotta az uralkodó osztá]y műveltségi monopóli-
umát, és az egyház fenhatóságát./15/ 

A szarvasi gimnázium az önkényuralom éveiben biztositotta 

fenmaradását. A különböző adományok, s a község l000 Ft-os alapit 
ványa lehetővé tette, hogy bővitsék a tanszékeket és kiváló neve-
lőket alkalmazzanak, /Háberern Jonathán, Koren István, Dorner 
József, I kován Károly/ Tatay István, majd Benka Gyula igazgatá-
sa alatt a gimnázium a felvirágzás idejét élte. Az állami is tá-
mogadta a$ középiskolát bizonyos feltételek mellett./16/ 

A tanulók létszáma is emelkedett./17/ 
Igy a század elejére a régi /Tessedik épület/ szüknek bizo-

ny ult. 19o4-o5 -ben épület fel az uj, kétemeletes épület, amely-
be a gimnázium 1906 szeptember 1-én költözött be. A szép f ejlő-
dést megtörte az első világháboru. A tanulók, tanárok katonának 
mentek, az épület lassan elnéptelenedik. Az itthon maradt néhány 
tanulónak is nehezen tudnak helyet biztositani, mert egyrészt 
lefoglalták az épületet hadikórházra, másrészt idezsufolták a 

polgári és elemi leányiskolákat. 
Ezekben az években is több kiválóságot nevelt az iskola és  

e::kor tanult Szarvason Petőfi Zoltán is. 
A tanitóképző már az önkényuralom idején kezdett müködni 

Benka Gyula vezetésével. 1895-ben gyakorló iskolát kapott, 19o7-

ben vált ki a gimnáziumból, s ebből kezdve önállóan müködött. 
Az első világháboru idején Szarvasi Tanitóképző Intézetté szervez-

ték./18/ 
Az iskolai :ületen kivül a felnőtt oktatás szószólója 

Benka Gyula volt, aki a társadalom felnőtt tagjainak nevelése 
és kulturálódása érdekében különféle egyesületeket szervezett 
és résztvett több társulás életének tartalmasabbá tételén. 
1874-ben alakult a régi hagyományokra épülő Szarvasi Tanitó Egye-
sület, melynek csiráit már 18o4-ben megtaláljuk. Az egylet elnöke 
Benka Gyula. Az ő kezdeményezésére és elnökletével 1893-ben 

alakult meg Szarvasi Helyi Tanitóegylet, amely tevékenyen mükö--
dött kulturmüsoraival tett eleget feladatának. 



Ugyancsak Benka kezdeményezése hozta létre 1894-ben a 
"Szarvasi Társadkört" amely "alkalomadtán müvészetével, tudományi-
val, ügyességével, s vállalkozási készségével arra van hivatva, 
hogy a napi foglalkozás köréből olykor kiemelkedve társas életünk 
élénkítésére s élvezetessé tételére a tőle telhetőt megtegye"./19/ 
A kör müködött, de az intrikák, gáncsoskodások, osztályellentétek 
már 1896-ban a bomlás szélére juttatták. /2o/ 

Ez az, aránylag széles iskolahálózat, közmüvelődésí munka 
mutatja azt, hogy Szarvas a dualizmus idején próbált kötörni a 
v % k kulturálatlanságából, próbálta a 'népet" nevelni, Meg kell 
itt azonban jegyeznünk, hogy a "nép" sok esetben az uralkodó osz-
tály képviselőit, de elsősorban az értelmiségieket jelentette, akik 
a kultura, közmüvelődés hordozói voltak. 

Ezek a jellemzői Szarvas kulturális életének általános vonat-
kozásban. Az itt elemzett helyzet tette lehetővé azt, hogy a 
Szarvasi Dalkar, a dzinházi előadások, különféle hangversenyek, 
műkedvelő előadások, s nem utolsó sorban az Épitőipari Munkások 
"Világosság" Dalkörének megszervezése mind egy-egy fejlődési 
csucspontot jelentsen a kultura speciális területein. 

A szarvasi 	Dalárda ténykedése  a du a - 
1 i z m u  s  korában.  

A kiegyezés hatása, a lassu polgárosodás, a fejlődés vissza-
maradottsága kulturális téren is érezteti hatását. Ezzel az ala-
csony kulturális szinvonallal az osztrákok németesitő törekvése-
ivel magyarázható, ho gy a kiegyezés utáni kor zenekulturája két 
részre szakadt. "Az egyik a szűk, éppen alakulni kezdő nagyvá-
rosi iparos-  és kereskedő réteg és körülöttük az értelmiség egy-
részében hangverseny- és opera látogató közönségeinek igényeit 
elégiti ki. A nyugati zenéjért lelkesedik ez a közJnség és az 
elsősorban Bécsen keresztül kapja." Főleg a német és olasz ze-
nét ismerik, a francia és orosz zene ismeretéig nem jutott el. 
Ezen irány zeneszerzői idegen mintákat utánoznak, 'és a müze-
nét alig tartják a magyar népzenével összeegyeztethetőnek". 
"A másik, nagyobbik " uri" réteg: A zenei analfabétizmus és a 

városi nóta színvonalán áll. Ez a városi nóta, népies mezdal 
a XIX. század közepén, haladó korszakában még a magyar népzené-
vel és a hangszeres magyar müzenei hagyományokkal, a verbunkos 
irodalommal is kapcsolatban állott". /211 
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Ez az irány a századfordulón már jelentős műveket tudott al-
kotni. 
Valószinünek látszik, hogy ebben a zenei "összevisszaságban" 

a vidéki dalárdák nem találták meg az egységes irányt. Adataink 
vannak olyan dalárdák pangásáról, szinte széteséséről, amelyek 
a szarvasisval egy időben keletkeztek. Ezek a dalárdák "az egysé-

ges irány" hiánya miatt a kezdeti fellendülés után némi törést 
szenvednek. Ezzel magyarázhatók, hogy a Szarvasi Dalárda működése 
a dulaizmus korában hol fellendül, hol pedig alig hallatja hangját. 
Benka Gyulának a Főgimnázium "köztiszteletben álló" igazgató ta-
nárának volt köszönhető, hogy - a szépen induló Szarvasi Feirfi Dal-
kar a kiegyezést követő években nem esik szét teljesen, sőt köz-
vetlen a kiegyezés megkötése utáni években pályája felfelé ível. 
A hangversen,jeken előadott müveket elemezve, meg kell állapíta-

nunk, hogy a dalárda már ekkor is a későbbi alapszabályban /1874/ 
megfogalmazott célt valósitotta meg gyakorlatban. A "honfiui önér-
zet emelésére hatni" volt a tulajdonképpeni cél. Az előadott da-
rabok között mindenkor ott szerepelt Yhelyen/ a Szózat és a Him-
nusz. Emellett a kiegyezést követő hangulatot is dalban igyekez-
tek kifejezni. 

A Hazám c. szerzemény, Mátray Gábortól, ilyen sorokat szólal-
tatott meg 

Édes hazám hová lett a jókedved 
ez a hires, rózsapiros 'römöd? de a bizakodás hangja 

itt is  megvan.  
Édes hazám ne légy oly szomoru, 
Jó az Isten, majd eloszlik a boru, 
A sötét felhőkbUl a nap szépen kigyul, 
s rád az áldás, béke csöndes esője hull. 

A hazához való ragaszkodás, a hazáért való munkálkodás biztató so-
rai szólalnak meg Hubert Károlytól a Nemzeti zászló c. férfikar-

ra irt szerzeményéből. 
Három szinti zászló lobogj..• 
Légy üdvöz és virulatos 
te ősi szent haza! 

Kit honfi kar e három 
szin alatt oltalmaza. 

A tettekben megnyilvánuló hazaszeretetre való serkentés után 
a vég következtetés igy hangziks 
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S midőn sötét lesz a világ  
és minden tűz kiég  
a honfi szivben fenn-marad,  
ott fennmarad egy szikra,  
mely él még, él még.  

Ugyanezen gondolatok jutnak kifejezésre Zimay Lászlónak  
a Honfi4 dal dimü szerzeményében]  

Ne hagyjátok a hazát el  
Balsorsában hűtlenül,  

	 •  
Szeressétek annáál jobban  
minél több vész  k:~ zeleg. 

	 •  
Óh a hazát könnyen ne  
hagyjátok veszni hát]  

Továbbiakban arra utal a szerző, hogy esetleg máshogy barátot  
találhat az ember és megélh€tést, de hazát ha "bajaiban elveszett"  

...lelni e világon  
többé nem lehet.  

E sorok olvasásakor akaratlanul is Vajda János Luzitán Bal,  
Tompa Mihály a Madár fiaihoz c. költeményében kifejtett gondola-
tok jutnak eszünkre:  

Mert ami szintoly drága, mint te,  
Mi szentebb még tán, mint magad,  
Mi nélkül hitvány rongy az élet  
S haszontalan minden javai /Vajda/  

S most,  hogy a szél összevissza tépte,  
Ugy tennétek, mint az emberek?  
Itt hagynátok, idegent cserélve,  
Fiaim csak énekeljekek! 	/Tompa/  

Felhangzanak a kórus ajkain "Tied vagyok, Tied hazám, e sziv,  

e lélek" valamint a "Trombita harsog, dob pereg"  inert  sorai is  

mind, mind azzal a célzattal, hogy a kiegyezés után a hazafiul  

lelkesedést ébren tartsák.  

Mintegy a kórus ars poétikájának tudható be Ábrányi Emilnek  

a Dalra magyar cimii költeménye, melynek zenéjét Erkel Sándor sze-
rezte. Ezt a művet mindekor elénekelték, felismerve a kórus-kul-
tura nemzeti, hazafias küldetését. A zene, a dal erősitő hatásá-

val kezdődik a költemény:  
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... a dal éltet, emel, nemesit 

..• igaz dal ugy erősit, ugy vigasztal. 

A viszály elmultát, a béke e1vetelét hirdeti, majd az .z ars poe-
tika megfogalmazása következik: 

Dalra magyar, dalra keljünk, e hazának 

énekeljünk, dalra magyar, dalra keljünk... 

dalainkkal, dalainkkal 

enyhitsük a sebeit... 

dalainkban halkan zengjen a béke hit. 

A dalárok é ne1e c. szerzemény /szöveg Szép Károlytól, zene Mosonyi 

Mihálytól/ szintén a magyar dal, a magyar kórusüvészet nemzeti 

feladatát hirdeti. 

SzálljX szabadon, Szálljx szabadon  
büszke magyar dal 

az egekig a szivekig 

Gyujts szíveket 

Szent honszerelemre 

halja meg az ég, hogy él a magyar, 

s mig fiainak őrzi sze^elme 

nem dönti e hont meg semmi vihar /24/ 

A hazafias kóyiuszámok mellett igen sok népdal, népdali fel- 

dolgozást is énekeltek. Ez sem volt véletlen ebben az időben, 

hiszen a magyar népdalhoz való visszanyulás szintén a nemzeti ér-
zés fokozását jelenti, s mintegy előjátéka Bartók és Kodály nép-
zenei gyűjtő munkájának. Néhány cim ebből a repertoárból: 

Még a tóban halak vannak - Az én szeretőm - Cserebogár, sárga 

cserebogár stb. Igen szép száL_:al énekeltek Petőfitől népdal jel-

legű költeményeket, melyeknek zenéjét legtöbb esetben Benka Gyula 

szerezte. 

E müsorok repertoárjaiból csupán néhányat elemeztünk, Ez a 

néhány szám is elég ahhoz, hogy hü képet kapjunk a dalárda szem-

léletéből és a hazafias lelkesitéaéen vállalt szerepéről. 

Ezek a műsorszámok elsősorban Benka Gy.,.laX karnagy politikai 

nézeteit tükrözik. A függetlenségi harc hagyományainak tovább 

élése, a hazaszeretetre való buzditás a dualizmus éveiben hala- 

dó vonást ad a _1lkar müködésének. 

A dalkarnál az 186o-as évek végén és az 1870-es évek elején 

jelentkezett először a kiegyezés kulturát bénitó hatása. Ez szoros 
összefüggésben van a község politikai, társadalmi életének pangá-

sával. /25/ Ezekkel a tényezőkkel magyaázható, hogy a dalárda a 

kezdeti sikerek után 1872 végén egész rövid időre szinte feloszlik. 
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1872. november 23-i keltezéssel Bucsuzó cim alatt Benka Gyula 

szerzeményével találkozunk. Ez a dal igen sajnálatos tényre vilá-
git rá, a cim alatt ezt olvassuk: "a dalkar föloszlatására szerzi 
Benka Gyula". A szerzemény tartalma részben a föloszlás okaira is 
rávilágit: 

Bucsura föl dalárok, bucsura föl! 
Elreked már minden vége 
Dalkarunknak vége, vége! 
Énekünket fülhegyre sem méltatja 
Senki sem! 

Majd ugyan ott az "érdemes nagyközönséget" aposztrofálja, 
"ki néha pártolá" s irónikusan kéri a "vakszerencsét, hogy adja 
vissza neki "a dalkarunkra költött filléreket". Tehát a felosz-
lás egyik oka a közöny. Ez a közöny kettős lehetett, egyrészt 

a társadalomrészéről, másrészt a tagok passzivitása, hisz az 
1872-es tabló szerint csak 23 tagja volt a dalárdának. /1865-ben 
31/ 

A közöny mellett a község pangó politikai clete is hozzájá-

rult az ideiglenes feloszláshoz. Tény azonban az is, hogy az 
abszolutizmus idején igen hires és fejlett dalárdák " szokványos 
formákba megmerevedve" országszerte elsekélyültek. 

A községben leaajló 1873-as eszmények, a politikai, társa-
dalmi élet meginduló pezsgése pozitivan hat a "dalárkarnak" fej-
lődésére. Ehhez járult hozzá Benka Gyula lehetetlent nem ismerő 
agitáló, szervező készsége és munkája *  Neki volt köszönhető, 
hogy az ideiglenesen feloszlott dalkar 1874-ben ujjáalakult 
Szarvasi Férfi Dalkör néven. A dalkör működését alapszabályban 

rögzítették az április 12-én tartott közgyülésen. Ezt az a1apr. 
szabályzatot 1874 Junius 7-én a magy.kir.belUgyminiszter jóvá: 
hagyta, s ezzel jogerőre emelkedett. Az alapszabály a legaprólé-
kosabban foglalkozik a dalkör életével, és munkájával, a tagok 
jogaival és kötelezettségeivel. A dalkar célját ez az alapsza-
bály a következőkben fogalmazza meggy "A több-hangu férfi éneklés 
művészi kiképzése, mint főképpen a férfi négyesek betanulása 
és előadása, valamint a Békés megyei és magyar daláregyesületek-
be való belépés által iparkodik elérni. 

Részletesebb feladata: Helybeli és vidéki ünnepélyek rende-

zése által a közönség műérzékének fejlesztése és a honfiui önér-
zet emelésére hatni, másfelöl a társas életet élénkiteni és jó-

tékony célokat előmozditani... " /26; 
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Nagyon helyes a cél megfogalmazása. "A honfiui önérzet emelé-

se" mellett fontos a "közönség" /értd nép/ nem pedig e gy  uri ré-
teg müérzékének fejlesztése. A müvészeteknek ez a feladata: a tö-

megek érzéseit, gondolatát, akaratát kifejezni. 

Ezt már az utópista szocialisták is felismerték, az ő hatásuk-

ra támaszkodva hirdeti pld. Liszt Ferend a müvészet szocialis 

küldetését: "Igen ugy van, számozik a kételyt, nem sokára fölfog-

nak harsanni a mezőkön, az erdőkön, a falvakban, a külvárosokban, 

a gyárak csarnokában és a városok belsejében ezek a nemzeti, er-

kölcsi politikai és vallásos érzelmektől áradó dallamok, dalok 

és himnuszok, amelyeket a nép számára fognak költeni, amelyeket... 

munkások, napszámosok, kézmüvesek, a nép fiai, lányai, férfiai 
és asszonyai fognak énekelni." 

Wagner is utópista hatásra hirdette a mindenki  számára  szó-

ló müvészetet a Taivészet és forradalom c. müvében, amely lángo-

lo vall4omástétele az előbbi eszmének: "A müvészet átrezgé ugyan 

időnként futó villámsugaraival a ki nem elégitő gondolkodás és 

az emberiség tépelődő örjöngésének sötét éjelét, de azok csak 

egynek fájdalmai és öröm felkiáltásai valának... de a felücitő 

italbol nem szolgálhattak egyszersmind a világnak is." /27/ 

Ezzel tulajdonképpen az a feladat is szükségessé vált, hogy 

az embereket /nópet/ képessé kellett tenni arra, hogy befogadja 

a szépet, igényelje azt és felfkellett ébreszteni ezt az igényt. 

A müvészetet a "széles dolgozó tömegek sürüjébe kell bocsátani". 

Ebben látja a müvészetek feladatát Lenin is Az irodalomról irott 

müvében. "Nem az a fontos, hogy mit ad a müvészet a lakosság 

milliókat számláló egész tömegéből néhány x00 száznak, vagy akár 

néhány ezernek. A müvészet a népé, legmélyebb gyökereit a széles 

dolgozó tömegek sürüjébe kell bocsájtania. Ezek előtt a tömegek 

előtt kell értehető"nek és kedvesnek lenni. Ezeknek a tömegeknek 

érzéseit, gondolkodását és akaratát kell összefognia, őket kell 

felemelnie. Bennük kell a müvészt felébresztenie és kifejlesz-

tenie. Kell-e egy törpe kisebbségnek finom édes biszkviteket 

felszolgálni, amig a munkás- és paraszt tömegek feketekenyéren 

tengődnek". /28/ 
A Dalkar a művészeteknek ezt a célját tartotta szem előtt, 

amikor mind helyben, mind vidéken hangversenyezett. Az a lapsza-

bály szerint "minden két hónapban nyilvános dalestét ad". A minél 

jobb felkészülés érdekében az alapszabály a következőket rögziti. 

"az egyesület hetenként kétszer, ugymint kedden és pénteken 6-7 

órakor tart gyakorlatokat és vasárnap ugyanazon időben összgya-

korlatokat..." 
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Még inkább ezt a célt szolgálja a tagok kötelességéről szóló 
cikket:  "  1. Gyakorlatokon jelen lenni, mely kötelezettség alól 
csupán alapos, s a legközelebbi közönséges gyűlésen közölt indo-
kok folytán menthető fel. 

"2. Az indokolatlanul mul_sztó minden egyes esetről/meg-
határozott péhabirságot köteles az egylet javára a pénztárnoknak 
haladéktalanul befizetni. 

3. Helybeli dalestélyeken, hangversenyeken, vidéki ki-
rándulásoknál és minden olyan vállalatban, amelyben a dalkar, 
mint testület szerepel, részt venni köteles... azon tag, ki diját 
az év első negyedében ki nem fizeti, vagy egymás után hat gyakor-
latról indokolatlanul elmarad közgyülésileg az egyesületből ki-
zárható." 

Ezek az aránylag elég szigoru kötelességek valamint az ujjá 
alakulásl járó lendület eredményezte azt, hogy kb. lo-12 évig 
jól haladt a dalkar. 

Az alapszabály megállapítja: "Az egyesület hivatalos nyel-
ve magyar." Az egyesület áll: "müködő, pártoló és tiszteletbeli 
tagokból. Tagul csak jóhirnevü, fedhetettlen és önálló egyén 
vétethetik föl". Az " önálló egyén" kritérium világit rá arra, 
hogy a dalkar magját önálló iparosok képezték. Ez az elszepa-
rálás nem volt helyes, a magyarázatát adja annak is, hogy a lét-
szám mindig csupán 2o-3o fő között mozgott, valamint annak, hogy 
egy-egy társadalmi, politikai válság megrázkódtatás a dalkar éle-
tére negative hatott. Ezt tapasztaljuk a dalkar életében az 
188o-as évek végén és az 1890-es évek elején. Ezen évek gazdasági, 
politikai válsága okozta a dalkar válságát is. 

Az 1888. m cius 15-én megtartott közgyülésea módosítják 
az 1874-es alapszabályzatot, több cikkelyt elhagynak a régiből. 
A 21. cikkely bővitésként szerepel ebben az alapszabályban, amely 
arra enged következtetni, hogy a kormányzat figyeli a dalkart 
"honfiul önérzetet ébrentartó" ténykedését. A dualizmussal szem-
ben megnyilvánuló ellenállás idején az 1848-as szabadságharc esz-
méinek idézése, a kormány szemszögéből nem volt kívánatos. Félt 

az uralkodó osztály a függetlenségi eszme terjesztésétől, terje-
déséről. Az emlitett cikkelyben az alábbiakat rögzittetis "Azon 
esetben ha a szarvasi dalkár az alapszabályokban megszabályozott 
célt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja a m.kir. 
kormány által, ameinyiben további müködésének folytatása által 

az állam vagy az egyleti tagok vagyonérdeke veszélyeztetné hala- 



déktalanul felfüggesztetik, s a felfüggesztés után elrendelő 

szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg feloszlattatik, 

vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására különbeni 

feloszlatás terhe mellett köteleztetik." /29/ 

Az 1888-as alapszabály zárómondata "Az ez alapon megalakult 

dalkar megbizásából beterjeszti" -- szerint ismét ujjá.elakulásról 

van szó, immárom másodszor. 

Az alapszabályt Benka Gyula, mint dalkari elnök; Kutlik 

Endre, a szarvasi dalkar titkára irja alá. MindIketten gimnáziumi 

tanárok. Nem tudott fellendülni a dalkar működése. Nem volt elég 

Benka Gyula tekintélye, odaadása, szervezése, Kutlik Endre segi-
tése, válsággal küzd a dalkar. A Sz.L. 1889. január 8-i számában 
ez áll: "..• az ujonnan szervezett dalárda több mint egy éve 

nem adott életjelt magáról, és ez azt bizonyitja, hogy nem élet-

képes..." A cikk szerint a dalárda "a társadalmi széthuzódásnak 
lett áldozata... " 

Benka Gyula hagyatékában található, kézzel irott partitu-

rákból tudjuk, hogy a dalkar részt vett ugyan az 1889v aug.15-2o-
ban  tartott szegedi dalárünndplyen, s ott a Himnuszt, a Szóza-

tot Benka Gyulának, kován Zsigmondnak egy-egy darabját adta 
elő igen szép sikerrel. /3o/ 

Ezek a sikerek sem tudják megakadályozni a további bomlást, 

amely a dalkar feloszlatásához vezetett. A "társadalmi széthuzó-

dás" amely az 1890-es években mindinkább előrehaladt a dalkar 

mellett más olyan szervezetek megszünését is eredményezte, amely-
nek a társadalmi élet élénkitését voltak hivatva szolgálni. A 
Benka által szervezett és vezetett Társas kör és Tulipán Egylet 
is a feloszlatás sorsára jutott. 

Mielőtt a dalkar további ténykedését elem eznénk szükségesnek 
tartjuk, hogy kitérjünk Benka széles skáláju munkásságának két 

területére, melyek még eddig nem érintettünk részletesen, d e a 
századvégén igen szorosan kapcsolódik a dalkar munkájához. 

Ez a két terület: költészete és zeneszerzői ténykedése. 

Nem célunk és nem feladatunk Benka Gyula költészetének rész-
letes elemzése. Csupán arra szoritkozunk, hogy témakörök szerint 

mutassuk be költéézetét, igazolva ezzel is azt, hogy Benkát minden 
érdekelte, mindenre reagált, mindenről volt vélgeménye, de mindig 
megmaradt 48-asnak és a Kossuth kultur ápolójának. Költészetében 

a Kossuth-i emlék még egyszer hangot kap a Kossuth Ferenc halála-

kor c. költeményében. /31/ 
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Politikai nézeteinek tárgyalásakor láttuk, hogy a tet,1.e kész 

hazafiság mellett tesz hitet. Ugyancsak hitet tesz a nép, a munkások 

mellett is, amikor elismeri azok nemzetferl itartó munkáját: "Nagyon 
becsülöm azt a romlatlan, egyszerü népelemet, mely egyszerüségé- 

ben a nemzet fejlődésének a'aprétegét képviseli... Az alsóbb népré-

tegek életképes nemzedéke munkában edzett, erős, kifejlésre alkal-

mas, vállalkozó és nagyra hivatott. Az előkelők még ma - holnap 

szerepelnek aztán hanyatlanak, letünnek, elpusztulnak..." /32/ 

Ezért írja, mintegy emlékeztetőül későbbi költeményében: 

Ha középületet 

Nézegetsz merengve, 

Az alap, s a munkás 

Alig jut eszedbe. 

Pedig ott pihennek 

Lent a néma földben 

Temetve... s feledve 	/33/ 

E felfogás az alapja annak, hogy felháborodottan kelt ki 

Benka Gyula mind prózában, mind lirában az uralk:-dcyosztály önkénye 

ellen, amellyel a népet elnyomja, pedig a haza- és társadalomfenú-

tartó e±ő. Ütközet előtt c. költeményében ezt írja: 

Láttál diszleni virágot 

Vad, sivár homokban? 

Hallottál madárdalolást, 

Ahol örök tél van? 

Lehet ott a nemzet boldog 

Hol legfőbb ur kéjenc, zsarnok? /34/ 
Biráló sorok ezek a népet elnyomó önkény és a kizsákmányoló 

zsarnoki hatalom ellen. A költemény további részében a nép joga-

inak kivivását hirdeti és eljut addig a helyes kbv etkeztetésig, 

hogy "a munkások, parasztoknak kell átteremteni a társadalmi 

rendszert ". Tudja, hogy ez nehéz, harc árán lévő munka lesz 

De  ki félne hős haláltól 

Ha az megvált zsarnokságtól? 

Ezek után nem véletlen, h_-gy az 1917-es oroszországi febru- 

ári forradalom hirére is lelkesen reagált. /34/ 
Tavasz enyhe _'uvalmában 

Öntudatra ébred a nép 

Cárt kikerget, trónt eléget, 

Rabláncot zuz, törvényt széttép! 

Benka: Mi az ember! 
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Költészetének mintegy e4 oétikágát foglalja össze az Arany  
János c. költeményében amikor ezt irja:  

Tündér álmok fátyolából  
Sző a költő világot.  

Sokszor szebbet, s jobbat annál,  
Mint aminőt itt látott.  

S a költészet balzsamával  
Ma is gyógyit szíveket,  
Táplál reményt, éleszt hitet,  

Serkent, buzdit csüggedőt /36/  
Költészetének ilyen mondanivalója világosan mutatja, hogy  

Benka Gyula politikai fejlődése egyenes vonalu, töretlen. Az  
1848-as eszméket magáénak valló, azokért harcoló pedagógusról  
van szór, aki, mint kulturpolitikus és közéleti személyiség a  
politikai események minden pozitiv megnyilvánulására reagált.  
Politikai fejlettségét mutatja az a tény is, hogy az események  

haladó, illetve negativ jellegét felismerte, s azokat mindig  
a nép szemszögéből ítélte meg.  

Ugyanez a politikai felfogás tükftóződik zeneszerződi munkás-
ságában is. Ez munkásságának másik területe, amelyről szólnunk  
kell. Szintén nem cél a teljesség igényével fellépni. Zenei érdek-
lődése igen korai, Már a szarvasi diákévei alatt is, de később  
külföldi tanulmányai során behatóan foglalkozik a zeneszerzés,  

a kórus- éneklés elméleti kr déseivel. Hallgatja Berlinben A.B.  
Marx zeneelméleti előad ásait, Göttingenben Krüger zenetanárnak  
elméleti és gyakorlati előadásait. /37/  

Itthon tanit zenét ás ir, főleg kórusmüveket, dolgoz át  
kórusműveket a dalkar számára. Felismerte a társas éneklés "sze-
mélyiség formáló" jelentőségét, és a zene--énekkultura hazafias  

feladatát. Gyökössy Endre, egyik tanitványa igy ir müvészetérőls  

Nem játék volt kezében a hangszer,  
Vele lélekzó testvér és barát.  
A dallam forró szívéből szakadt fel,  
Ha zongorázta egy-egy uj dalát.  

Gyökössy Endre: Emlékezés egy kiváló  
magyarra /38/  

Szerzeményeiben sikerült egy sajátos nemzeti énekstilust  

kialakitani, amel y a népre, a népdalokra támaszkodva mintegy  
programszerüen felveszi a küzdelmet a németes hatással szemben.  

/39/ Kapcsolata volt a kor stilusáramlataival, talán legköze- 
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lebb állt a "magya$ nóta" ujjonnan fellendülő hagyományaihoz. 
Aránylag nem fedezhetö fel nála szoros kapcsolat azzal a nép-
dal stiluEsal, amelyre Bartók Béla és Kodály Zoltán épitik 
müvészetüket. 

Benka szerzeményeit kéziratos és nyomtatott müvei alapján 
vehetjük számba. /Az anyag a gimnázium könyvtárának tulajdoná-
ban lévő, Benka hagyatékában van számnélkül/. Két összefoglaló 
mü, 5 partitura füzet, több tucatnyi külön lapra irt szerzemény 
alapján állitható össze az alábbicscportocitá s Benka kari müve-
iből. 

Teljes kari mü, tehát szövege és zenéje is Benka Gyulától/49/ 
Neves költők, szerzők szövegének zenei feldolgozása Benka 
Gyula által. 	 53 
Népdalfeldolgozások Benka Gyulától 	 48 
Más szerzők műveinek /szöveg, vagy dallam adott/ kari/ 
feldolgozása Benka Gyulától 	 39 
Idegen müvek 	 3o 

Összesen 	 219 
/4o/ 

Ebből 189 mii Benka szerzeményének tekinthető. E müveket 
a dalkar szivesen énekelte, ezekben "a szöveg és a dallam kölcsö-
nösen kiegészitette egymást". Tóth Lajos megállapitása szerint 
az énekkari alkotásain keresztül közelithető meg legjobban Benka 
belső érzelmi élete, annak sokszintisége, egyéniségének alapvo-
násai./41/ 

Elemzésünknél az előbbi csoportositást tartjuk szem előtt. 
49 olyan müvet ismerünk, melynek szövegét és zenéjét is ő 

szerezte. Ezen szerzemények témája nagyon változatos. Valamennyi-
re nem térünk ki csupán a legkritikusabbakat ragadjuk ki. Egyes 
miiveiben az énekkari tagok hangulatát, összetartási érzését igyek-
szik ápolni és fejleszteni. Ezt a Tavaszi kiránduláshoz c. dalá-
ban a következőkép juttatja kifejezésre; 

Aki a dalt igazán széreti 
Dalolásban rossz kedvét temeti. 
S ha  kedélye olykor le is borul 
Dalolásban feléled, megujul! 

A hazafiul érzés, lelkesedés, lekesités a haza sorsán való 
töprengés szólal meg legtöbb szerzeményében, néha allegórikusan a 
ugyan. Az Alföldi tavaszdal c. dla 	Petőfire eZmlékeztető sorokban 
juttatja kifejezésre a táj, a természet, az Alföld szeretetét 
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Áldott Alföld, róna pusztasága 
Te vagy a szabadság ősi, szent oltára! 

Ebben közrejátszik Vajda Péter természetszeretetének a ha-
tása is. 1864-ben irja az előbbi dal, s a szép természet ábrá-
zolás után keményen elitéli azokat, akik alkudozni akarnak az 
osztrákokkals 

Gyáva, hitvAny, nem magyar, bitang az, 
Kit ha harczra, küzdésre szólitasz, 
Megtagadja övéit, hazáját, 
S alkuvással feladaj2 szent jogát. 

Vajda János csak a kiegyezés évében ir le hasonló gondola- 
tokat tartalmazó sorokat a Luzitán dal c. versében: 

Ha keblet, mely tejével táplált, 
Fertőzi undok idegen; 
S ne fussak a födél alól, mely 
szégyent, gyalázatot terem!? 

Az 1848-49-es szabadságharcban elesettek emlékét idézi 
a Nyugodjatok a f5ld alatt c. szerzeménye: 

Emlékteket a közkegyelet 
Mély, édes álmaitokat 
Ne háboritsa keservünk! 
S egy nemzet áldja, s őrzi meg. 

A szabadság és függetlenség eszmé4ie mellett tesz hitet: 
Mig él a nemzet, s érez agy, sziv, 
Elveitekhez marad hiv! 

1906-ban költözik a gimnázium uj, kétemeletes reprezentativ 
épületébe, három dalkari szerzeményt ist erre az alkalomra. /Szállj 
büszke dal! Föl barátim! Haladás ünnepén/ 

A természet megváltozhatatlan törvényeiről,a pusztulásról  
öcsém sirkövének felállításakor, valamint Nőm gyászemléke c. 

dalában, de feltudott mindig emelkedni a sors legsulyosabb csapá-

sainak óráiban is& 
De nézd a siron is fü, virág fakad, 
Az élet mély folyó, árja so' sem apad. 

Benka mindig hti maradt a 48-as eszmékhez, saját politikai 

felfogásához,programjához. Az 53 megzenásitett szerzeményét ele-
mezve azt  tapasztaljuk,  hogy "sok olyan körülményt zenésitett meg, 
melyet korabeli nagy költők irtak" de csak olyan költeményeket, 
melyek az  "6 érzésvilágát, politikai éaerk3lcsi nézeteit tük-
rözték". Nem véletlen, hogy Petőfi és Bajza mellett Csokonai, 
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Vörösmarty, Arany, Kölcsey, Berzsegyi, Tompa, Fáy András, Gyulai 
Pál egy-egg,vagy több versét zenésitette meg és alkalmazta férfi-
karra. A költemények elemzésébe nem bocsátkozunk, hiszen legna-
gyobb részük ismert müköltői alkotás. /42/ 

Rendkivül sok kari feldolgozását ismerjük. Ezek nagyrésze 
népdal "népdalként kezelt népies müdal". Ezek elemzése mutatja, 
hogy témavál',sztáeuk rendkivül változatos. /43/ 

Hagyatékában sok olyan szerzemény is található, mely más 
szerzők dallamainak kari feldolgozásai. Mosonyi Mihály, Zimay 
László,'hován Zsigmond dallamaira épült kórusmüvei igen 
gyakoriak. 

Benka Gyula ezzel a munkásságával teljesitette életének 
azt a feladatát amelyet ő igy fogalmazott megi 

Megvett minden önzőt, ki csak magának él 
S nem lebeg előtte közérdek, s nemes cél, 
De becsüli azt, ki szereti hazáját 
S közhasznu munkával rójja le háláját. 

Benka: Korrajz /44/ 
Az elemzett költői és zeneszerzői alkotások azt a Benkát 

mutatják, aki politikai programot ad az énekkarnak. Ezekből 
Oüvekből az derül ki Benkára és az énekkarra vonatkozóan,  hogy  

mindenkor támogatója az énekkar a hazafiul érzésnek müsorazámai-
val. Hogy miért ezeket a verseket választották az elsősorban 
a karnagy politikai felfogásával magyarázható. 

Benka dalszövegei nem választhatók el k-ilteményeitől. 
Tartalomban szinte azonosak, hisz mindkettőben Belő ehelyen a 
hazafiság érzésének ébrentartása, fokozása a domináló egyrészt, 
másrészt reagálnak az aktuális politikai, társadalmi problémákra. 

A költemények és dalszövegek müvészi szinvonala igen 
gyenge. Nem üti meg a kor szinvonalát. K'5lteményeiben érződik 
a népiesség hatása tartalomban és formában  egyaránt,  de ez mesz-
sze kerül Petőfi népiességétől. Viszont több, mint a Petőfi 
epigonok költészete. A népköltészet, a népdalok hatása szintén 
erősen érződik ezeken az alkotásokon. Az ilyentartalmu müvek elő-
adása biztositotta elsősorban azt, hogy a dalkar sikereket ért 
el. A város lakossága igényli müködését. Sz.L. 1896. december 
1-i száma foglalkozik a dalkar szükségességével, amely ismét 
pangs "Minthogy a régi elnököt /Benka Gyulát/ kinek érdemei e 
téren elvitázhatatlanul nagyok  ás maradandók,megriyerni többé nem 
igen van remény". Uj elnök vezetésével felkell éleszteni. 



-54— 

Valóban Benka Gyula nem vállalta többé a dalkör elnökletét, 

karnagyságát. /45/ Tevékenyen már nem kapcsolódott be a sok ne-

hézséggel küködő, de ma is fennálló, szarvasi énekkar munkájá-

ba. Mint diezelnök tanácsokkal segitette csupán. Mint láttuk a 
"társadalmi széthozódás" mely a 90-es években negative éreztette 
hatását Szarvas kulturális életében, több szarvasi egyletnek és 

a dalkanak feloszlatásához vezetett. De a kulturához, dalkarhoz 

szokott közönség igényelte a közművelődést szolgáló dalkar ujjá 
alakulását "Most hogy a helyben társaskör feloszlott általános-

sá kezd lenni az az óhaly, hogy ujra megalakuljon egy életerős, 
jól szervezett férfi dalkar." /46/ 

A gimnázium lelkes tanárai ezt az igényt magukévá tették 
és agilisan tevékenykednek a dalkar ujjászervezésén, hogy ezzel 
is az elődök, igazgatójuk példáját kövecsék. 

1897 április 23-án a közgyülés elfogadja az uj alapszabály-
zatot, s ezzel ismét megalakultnak tekinthető a délkar. Az alap-

szabály az 1874-es, 1888-as alapszabály módosított változata, 

lényeges bővítés nincs. Az aláirók k`izött szintén gimnáziumi 

tanár aláirása szerepel. Liska János volt az, aki a dalkar alel-
nöki tisztét ellátta. A dalkar ezen megalakulása valóban cssak 

megalakulásnak tekinthető. Különösebb aktivizálódás nincs az ezt 
követő időben. Ezt bizonyítja a korabeli sajtó közlése amikor 

a Szarvasi Lapok 1900. május 13-án ezt írja: "... a régi s hosz-

szabb idő óta delejes állomban lévő férfi dalkarunk három éves kö-

telezettsége lejárván..." más közléstaz eltelt három évről nem 
olvahatunk. A "delejes álom" csak három évig tartott, hisz az 

előbb közölt közlésben olvashatjuk a következőket: " ...férfi 

dalkarunk... május 11-én Lévius Ernő zenetanár vezetése mellett 

ujból megalakult. Ismerve a nevezett karnagy példás kötelesség-

tudását, lankadatlan tevékenységét, önzetlen és kitartó fára-
dozását, biztosra vesszük, hogy a dalkar hosszabb időn át élet-

képes lesz. Müködő tagjainak száma 32..." 

19o1-ben a sajtó a dalkar tevékeny müködéséről számol be. 

1901. febr. 3-án tánccal egybekötött dalestét rendezett, melynek 

tiszta jövedelme 112 korona 54 fillér. /47/ A 19oo-as évek elejé n  
a dalkar tevékenyen működött./48/ 

1901 október 25-én tartották a közgyülést, a tagok nagyszámu 

megjelenése mellett, ezen az elnöki beszámoló utalt arra, hogy 

"e rövid ténykedéssel a dalkar bebizonyította életrevalóságát" 

határozatot hoztak arra, hogy a daflkar belép az Országos Dalkar 

Szövetségbe. A tanórákra /próbákra/ következő határozatokat 
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hozta a közgyülés: I. és II. tenor jár próbákra kedden 6-7; 
az első és második bassus csütörtökön 6-7; az összpróba pénteken 

6-7 óra között. /49/ 

Ezek a határozott intézkedések valóban a kezdeti jó idők-

re emlékeztetnek, akkor is ilyen határozottsággal szervezte, irá-

nyította Benka Gyula a dalkart és sikereinek egyik alapja volt 
ez is. 

1902-ben szintén aktiv a dalkar márciusban, juniusban, 

augusztusban rendez dalárestélyt igen nagy sikerrel a "szépszámu 

közönség" előtt. Az itthoni sikeresen felbuzdulva határozták el 
ho ' vidékre mennek turnéra. Igy jutott el a dalkar április 3o-án 

Kondorosra ahol mind az anyagi, mint az erkölcsi siker megnyug-
tató./5o/ 

Talán ennek hatásaként könyvelhető el, hogy "Kondoroson 

a polgárok e hét folyamán megilakitották a kondorosi férfi dal-

kart, amelyben máris 3o-an vesznek részt"./51/ A későbbiekben is 
hallatja hangját a kondorosi dalkar, amelyet a szarvasi mintegy 
patronál. 

A dalkar szereplései folytatódnak 19o3-ban is  és igen 
szépszámu közönség előtt többször szerepelt, s ezzel *életképes-

ségének tanulelét adta"./52/ Rendeztek családias jellegű dales-

télyt is, ahol "saját mulattatásukra" több dalt adtak elő. 

Lévius Ernő karnagy, aki a főgimnázium zenetanára volt,  
a helyi daléstélyek rendezése mellett hive volt a vidéki kirán-

dulásoknak. A kondorosi kiruccanás mintegy próbá i a volt annak 

a vállalkozásnak, amelyet a dalkar 19o4-ben valósitott meg: 

erdeélyi hangverseny körutjával. Az 1904-es év kiemelkedő ese- 

ménye ez az ut, amely a dalkar itthoni szereplése mellett orszá-
gosan is tekintélyt szereznek. Az itthoni szereplései igen jól 

sikerültek: "...örvendetes jelensége volt ezen kulturegyletünk 

ujraébredésének, másrészt eklatáns tanubizonysága volt életképes-

ségének... A dalárdánk egy igazi változátos, szépen élvezetesen 
és kiválóan jól összetanult műsorral lépett nyilvánosság elé."/53/ 
Ugyanebben a cikkben már komolyabb biráló hangot is olvashatunk, 

amely szinte mintegy előrevetiti árnyékát az ujabb v álságnak. 

Az inteligencia meg sem jelent "mintha a műélvezet veszett vol-

na ki kebeléből". 

A vidéki utat a helyi lapok többször is kommentálják 

s igen jó véleménnyel vannak a hangversenyekről. 

Az 19o5-o6-os esztendőben már a válság jelei mindoi erő-

sebben mutatkoznak kevesebbet is szerepelt itthon a dalkar. "Nyil- 

vános szereplésekben meglehetősen ritkán mutatkozó dalkarunk " 
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mál  nincs valami rendben. Az ujságiró még értékeli munkáját. 

"Dalkarunk visszavonultsága felett nem csodálkozhatnánk, ha 
kvalitása olyan volna amely nem birná ki a kritikát... /55/ 
De ez nem állt fönt a dalkarral kapcsolatban hiszen dalestélyei 

még ekkor is jól sikerültek. Az előadásokon mind kevesebb és ke-
vesebb lesz a néző, s ez a gyérezámu közönség mutatja azt, hogy 

ezekben az években a dalkar ismét válsággal küzd. Szemrehányóan 
birálja a cikkiró az egyesületeket valamint egyes egyének maga-

tartását: "igen mostoha elbánás a tanárikar, az egyesületek ré-
széről, hogy midőn a dalárda rendez valamit, szinte tüntetőleg 
tartja magát távol annak pártolásától. Elvégre jogos, hogy ne 
csak a közönség kapjon valamit a dálárdától, hanem a dalkör is 
lássa néha jutalmát a közönség pártfogásának..," /554 

Ismét a társadalom közönye, a pártfogás hiánya az, amely a 
dalkar szépen ivelő pályáját megtörte. Hogy ennek mi az oka? 
Talán az 1906-07-es politikai, társadalmi mozgalmak elvonják a 
közönség figyelmét a kulturális problémáktól. Lehet, hisz a kis 
alföldi község közönsége még nem elég fejlett ahhoz, hogy a tár-
sadalmi, politikai harcok mellett a kulturális élet teljes ér'- 
tékii támogatója legyen. Magyarázható talán azzal is, hogy a dalár-
dának "nagyközönsége" elég szük. Törzsgárdáját az iparosok alkot-
ták, de már ezek is külön müsorral léptek fel gyakran az Iparos 
Ifjak Önképzőkörében. Az "inteligencia" sokszor távol tartja ma-
gát" a népet alacsony müveltségi ezinvonala és politikai harcai 
tartják távol. 

Az első világháboru zivataros esztenteiben a kultura szer-
vezése, támogatása, háttérbe szorult. A gyakorlatban valósult meg 
az a latin közmondás, amely több évszázadon keresztül kisérte a 
háborukat: "Inter arma, silent musae" Valóban elhalgattak a muzsák 
ebben az időben. Igen ritkán, inkább csak egy-egy ünnepélyen sze-
repelt a dalkar. Talán ez a X/  törés a legnagyobb eddigi pályáján, 
amely majdnem két évtizedig tartott. 

Ha az előadott müsorszámokat elemezzük meg kell állapitanunk 
azt, hogy még mindég első helyen Benka Gyula alkotásai szerepelnek 
repertoárjuk központi magját alkotják. A müsorszámok arról győz-
nek meg, hogy a dalkar müsoraiban ismétlődnek ugyanazok a darabok, 
egy-két Kossuth nótával kiegészülvg, jó néhány kuruc dal beleszö-
vésével. /56/ 
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Megállapithatjuk, hogy  a dalkar repertoárjai nem széles ská-

lájuak, sok bennük az ismétlés. Éveken át ugyanazokkal a darabok-

kal találkozunk, s az elc"edott darabok azt mutatják, hogy régi 

hagLu mányokat folytatják. Hazafias és népdalfeldolgozások dominál-

nak a műsorokban. Az előbbi két téma mellé a kuruc darabok felvé-
tele. /57/ A kuruc kor felidésését szolgálták. A Rákóczi-kor 
felidészése pedig mindig a hazafiui érzés emelését szolgálta. 

Hogy ez pont 1906, 19o7-es években erősödött feltétlen Rákóczi 
hamvainak hazahozatalával kell összeka pcsolnunk. Kossuth halála 

után /19o4/ ez volt olya4 alkalom, amikor 7a honfiui önérzet 

magasra csaphatott" ezt segítették elő a kór politikai  viszonyait 
is. Ellenállás a dualizmus rendszerével, valamint a darabont 

kormánnyal szemben elősegitette a hazafiui érzés kibontakozását, 

illetve a hazafiui érzés táplálta az ellenállást. A darabont 
kormány bukása,a koalició győzelme ennek az "ellenállásnak" 
volt eredménye. A szarvasi dalkar, ha nem is tudatosan, de tá-
mogatta ezt, ami igen pozitív tény. 

A dalárdángtk igen aktiv kapcsolata volt a szomszéd községek-

kel is. Különösen a század elején, vidéki hangversenyeink igye-

kezett a környék körue-kulturáját fellenditeni. Sok esetben mint 

patronáló szerepelt. Legnagyobb hatást Kondoroson érte el, ahol 

19o2 őszén alakult meg a dalárda 3o taggal. A korabeli sajtó 

többször adott életjelt a kondorosa da árdáról, bár elég sok 

problémával küzködik. Az öcsödi dalárda alakulásáról pontos ada-

tunk nincs. A százas elején még nincsenek erre vonatkozó adatok, 

majd csak a Horthy korszakban, amikor is tevékenysége igen nagy. 

Még egy dalárdáról kell említést tennünk: a Mezőturiról. 

A turi dalárda alakulásának évei az önkényuralom korszakára nyul-

nak vissza. Fejlődése sok esetben hasonlit a Szarvasihoz: fellen-

dülés, feloszlás, ismét fellendülés, törés jellemzik utját. 

Mind-ezek ellenére a dalárdg  megvan és a szarv a si mellett a kör-

nyéken a legjelentősebb. A szarvasiral szoros kapcsolata volt, 

mintegy váltva egymást szerepeltek Szarvason és  Mezőturon. A ké-

sőbbi időkben ez a kapcsolat még sz::-rosabbá vált, s ez lesz alap-

ja azokban a renezeres találkozásoknak, amelyeket  a Körös-partján 

tartanak és azokon kicserélik egymás gondolatait, hangversenyez-

nek és a halászlé elfogyasztása mellett tovább szövik a barátság 

szálait. A mezőturi dalárda müsorszámait elemezve megállapithatjuk, 

hogy a kor áramlatának megfelelően alakulnak. Kelföldi és magyar 

zeneszerzők művei, népdalfeldolgozások, Kossuth éc kuruc dalok./58/ 
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3:z a r  v  a s h a ng v e r s e n y- é s s z i n h á z  
élete 

Szarvas "hangverseny életének" gerincét a Szarvasi Dalkar 

szereplései képezték. Ez a vezető szerep az 188o-as évekig ta-
pasztalható elsősorban.  Ettől kezdve már elvétve találkozunk 
olyan hirekkel, amelyek más e ysiletek,iskolák alkalmi hangver-
senyeiről számolnak be. Ezek aztán a századforduló éveiben mind 
gyakoribbak és szinvonalasabbak. /59/ 

A "hangverseny élet" csoportositásánál az alábbi beosztás 
látszik célszerűnek: 

- az iskolák növendékhangversenyei 
- különböző szervek, egyletek hangversenyei 

alkalmai hangversenyek 
- itt kell megemlitenünk Rácz Peti és cigányzene-

karának, valamint az "első magyar zenekar" mükö-
dését. 

Az alábbiakban a fenti beosztásnak megfelelően,  lehetőségek 
szerint kronológiai sorrendben elemezzük ezeket a hangversenyeket. 
Elemzéseink fő szempontjai: 

- az előadott darabok mennyire segitik a különféle 
eszmék ápolását? 

- a közönség részvétele 
-- mennyiben segitik elő Szarvas kulturális fejlő-
dését 

Elsőnek az iskolák növendékhangversenyeit vesszük elemzés 
alá. Ezen hangversenyek magját a Főgimnázium és a Polgári leány-
iskola tanulónak szereplései képezték, de "tanulói hangverseny" 
c. alatt más iskolák szerepléséről is van adatunk. 

A Főgimnázium ifjusága évenként több alkalommal is tartott 
hangversenyt./6o/ A község lakossága előbb "szépszámmal vett részt" 
ezeken, később csak gyéren látogatta. A tanulók által előadott 
dacbabokról a korabeli sajtóban ilyen kifejezésekkel találkozunk, 
"jó számok" "ügyesen összegálogatott műsor" "a kor hazafias szel-
lemű tápláló müsor" " az iskolai ifjuságnak megfelelően összevá-

logatott műsor". Ezek a hangversenyek azok, amelyek igyekeztek 
a kor szellemén és szinvonalán felülkerekedni. Mind tartalomban, 
mind müvészeti szinvonalban felette állnak a többi egylet által 
rendezett hangversenyeknek. A hazafias érzés, amelyet ezek a 
hangversenyek tápláltak nem azonos a kor uralkodó hazafiságával. 

Több ennél, sok esetben visszanyulik a 48-as hagyományokhoz és 

azon a talajon állva igyekszik az ifjuság és a lakosság haza- 
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fias érzését táplálni. /61/ 
Hiszen Arany János, Vörösmarty Mihály k ötelm nyeinek előadá-

sa mindig evy-egy hazafias megmozdulásiak számított. 

Ha megnézzük, hogy ezeknek a hangversenyeknek, önképzők öri 

szerepléseknek, emlékiunnepségeknek kik a szervezői,r endezői, 

akkor nem meglepő,  hogy  ezek a megmozdulások ilyen jellegüek, 

ilyen tartalmuak. A szerzők között Benka Gyula, Liska János, 

Saskó Sámuel nevét szinte minden esetben ott találjuk. /62/ 

Ezzel magyarázható az is, hogy ezek a hangversenyek formai-

lag is mindig tükéletesek voltak. Az " ügyes előadások" "jól be-

tanitott számot" a szervezők munkáját dicséri. Ez azért is ér-

demel külön dicséretet, hogy az iskolai munka, társadalmi szerep-

lés mellett ezek a tanárok tudtak időt szakitari, hogy a tanuló-

ifjus`.g ilyen jellegü vezetésével és nevelésével is foglalkozza-
nak, hogy az iskola és a közönség kapcsolata jó legyen. 

Sajnos ez utóbbi törekvésük nem mindenkor sikerült. Oka: 

a közönség kevés száma egy-egy hangversenyed. /63/ A Szarvasi 

Lapok cikk7irója a lakosság közönyét értékelve három komoly 

tanulságot von le. Az első tanulsága tartalmazza a legkeményebb 
birálatot a közönség felé. "Szarvason már nem is mulatság az, 

melynek bezárója nem t.nccal kisér... és ha még fizetni is kell 

érte egy egész koronát /!?/" /64/ 

Elég keményen hangzik ez a birálat a kögöneég felé. Máso-
dik tanulsága: "izléses darabokat  kell választani". A harmadik: 
"szép előadást kell biztositani" /65/ 

A Főgimnázium és a Polgári lányiskola hangversenyeinX,mint 

láttuk, az utóbbi két feltétel biztosítva volt. Tehát csak a 

közönségben keresendő a hiba, hogy még 19oo-ban is igy nyilatko-

zik az ujságirós "közönség több izben a közönyösségig tartózkodó 
volt"./66/ Érdekes azonban megfigyelni és mélyebben elemezni a 

közönség közönyét. Tény, hogy mind a Szarvasi Dalkar esetében, 

mind az iskolai hangversenyeken tapasztaljuk ezt a közönyt. Van 

azonban egy-egy olyan előadás is, ahol a városi szinkör helyisé-

gét zsufolásig megtölti Szarvas közönsége. "Az eszme Kossuth 

Lajos helyben felállítandó szobra volt" /!/ A Kossuth kultusz, 

a Kossuthieszme még mozgásba tudta hozni a lakosságot. /67/ 

Osszegezve megállapithatjuk, hogy az ifjuság egy-egy ilyen 
megmozdulása a község kulturális életének haladó szinfoltja volt. 

A különféleegyletek és szervezetek hangversenyeit tekint-

ve meg kell állapítanunk, hogy azok elég messze elmaradtak mind 
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tartalomban, mind formai kivitelezésben a Szarvasi Dalkar és a 
tanulói hangversenyektől. Müsorszámaikat tekintve megállapitható, 
hogy szinte minden különösebb cél nélkül, leginkább csak az egylet, 
szervezet tagjainak szórakoztatását szolgálták. Még talán az egye-
temi és akadémiai hallgatók hangversenyei jelentettek némi szín-
vonalat. A tanulói hangversenyekről elmondottak sok tekintetben 
ezekre a hangversenyekre is vonatkoznak. S az egyetemi hallgatók 
hangversenyeit ép ez emeli ki a többi közül. 

Az Izraelita Nőegylet igen nagy előszeretettel rendezte hang-
versenyeit és tea-estélyeit, amelyeken műsor is volt. Ezek a ren-
dezvények tipikus példái voltak a szórakoztatásnak, illetve szóra-
kozásnak, minden különösebb cél nélkül. Egy-egy estén "oly fényes, 
népes és kedélyes mulatság volt..." ahol gyönyörű toiletteket és 
pompás rendezést láthatott a résztvevő". "A rögtönzött tarka szín-
padon" jelentéktelen szerzők, még jelentéktelenebb dialógiai, 
monológiai szerepeltek, távol a művészi szinvonal igényétől./68/ 

A Helyi Tanitók Egyesülete igen sok hangversenyt rendezett 
a ezázadforfulón. Ezeknek megvan a határozott céljuk: "Tanitók 
Házának szobalap javára"./69/ Érdekes szinfoltja e hangversenyek-
nek, hogy azokon egy-egy irodalmi, vagy történelmi jel legű felol-
vasás is elhangzott./7o/ A mai terminológiával u y lehetnie meg-
fogalmazni, hogy olyan ismeretterjesztés szerü előadások, felol-
vasások voltak ezek. A századvégére ezek a hangversenyek szoká-
sossá váltak. Igen sokat segitett a zene- és énekszámok betani-
tásában Lét/iusz Ernő zenetanár. /71/ 

Az t$ 1901. májusi előadás érdemel különös figyelmet. A 
hangversenyen loo tagból álló vegyes kar müködött közre. /72/ 
Akkor,amikor mig a férfikarok uralták a kőrusmüvészetet, Szarvason 
már a második esetben találkozunk loo tagból álló vegyeskórus-
sal.  Ez a tény a fejlett kóruskulturát bizonyitja, s elsők között 
biztosítja Szarvas helyét a ilyen értelmű próbálkozásokban. 

Ezen hangversenyek általában "a közönség nagyszámu részvé-
tele mellett" folytak le./73/ Ez arról tanuskodik, hogy a termet 
zsufolásig megtöltö közönség tudott áldozni jótékonycélra, hiszen 
"mindig örömmel vett részt a tanítók mulatságain"./74/ 

Egy problémát kell még ezekkel a hangversenyekkel kapcsolat-

ban megemlitenünk. Ez a probléma egyben azok negativuma is. A 
hangversenyeken mindig volt műkedvelő előadás is. Bzek az előadások 
nem érték el céljukat, egyrészt a kiválasztott darabok tulhaladták 
a közönség "művészi fejlettségét" és azokat nem értette meg. 
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Az énekszámok ismertek: hazafias, kurucdalok, Kossuth nóták 
és néhány klasszikus darab. E néhány negativuktól eltekintve és 
iskolás hangversenyek mellett ezek a hangversenyek jelentik a 
színvonal némi megtartását és emelését. 

A Szarvasi Leányegyesület /gróf Bolza Pálné patronálásával/ 
szintén rendezett hangversenyeket. Ezekre is az előbb tett meg 
állapitázok vonatkoznak. Szórakoztatási célzattal, nívótlan mű-
sorral, amelyet taréit néha egy-egy kalasszikua mü előadása./75/ 

Az alkalmi hangversenyek jelentettek némi tekintetben fej-
lődést. Elég gyakoriak ezek a hangversenyek, mint már az elején 
is említettük, neves művészek vettek részt azokon. /76/ Ezen mű-
vészek fellépése biztosította az előadások müvészi szinvonalát 
sajnos a tartalomról ugyanezt nem lehet elmondani. A jól szerve-
zett előadások, a jól és szépen el & dott darabok tartalmilag 
igen nivótlanok. Sok esetben a kor szellemét tükrözik, nem tud-
tak fölé emelkedni annak. Ezek is a szórakoztatást tartják elsőd-
leges céljuknak. Ilyenek pld. Nánási Géza hangversenyei akik 
mint öregdiák hangversenyezett Szarvason. /77/ 

A gimnázium volt növendékei közül többen is hangversenyez-
tek Szarvason. /78/ 

1899-ben Jászai Marinak a Nemzeti Szinház nagy müvésznőjé-
nek önálló hangversenyét hirdették az ujságok, olyan neves külföl-
di szereplők társaságában, mint Somogyi B.Carola a Würzburgi 
Opera első drámai primadonnája, Somogyi Mör zongoramüvész és 
Conzervatóriumi igazgató. A 8 számból álló müsoron csupán klasszi-
kusok szerepeltek. /79/ A várva-várt müsorból nem lett semmi 
"közbejött akadály miatt" ez az akadály a korabeli cikk író meg-
állapítása szerint nem lehetett más, mint "alighanem a pártolás 
hiánya"./8o/ Jelenleg, sok ismeret anyag birtokában a mi megité-
lísünk is ez, hiszen a közönség, egy-egy fellángolástól eltekint-
ve, igen passzív ezekkel a hangversenyekkel szemben. 

Szinte bámulatos, hogy e közöny látán Szarvas kulturtrunká-
sai évről-évre, hónapról-hónapra küzdöttek az uj mífsorért, küzdöt-
tek azért, hogy a község lakossága műélvezethez jusson. Benka Gyu-
lának még arra is van ereje, ebben acözönyben, hogy 1891-ben 
Reményi Edét, a világhiró hegedümüvészt Szarvasra hivja hangverse-

nyezni. Benke az állomáson ezekkel a szavakkal fogadta:"Rövid idő-

re tartjuk vissza csak, hiszen ha hegedüjén megzendül a dal, 



-62- 

mindnyájan elnémulunk, élvezünk, de nem szólhatunk." A hangver-
senyt jellemezve a korabeli sajtó ezt irja: "Hallani élvezetesebb 
a játékot, mint olvasni annak leirhatatlan leirását" művészete 
"bános kifejezésének levével és behizelgő finomságával ragadta 
bámulatára, bűvös hevületre s kitörő tapsra a közönséget" pedig 
a Rákóczi átiratot hiányos kíséret miatt nem is adta elő, bár 
ezzel "már az 186o-as években a nemzeti öntudat fennszárnyalására, 
s a hazafias lelkesedés kitörésére tagadta hazánk müvelt közönsé-

gét"./81/ 
Mint ezen fejezet bevez'őjében is említettük, a hangverseny 

élettől elválaszthatatlan az "Első magyar zenekar" valamint az 
első és második cigányzenekar müködése. 

Az Első magyar zenekar Szarvason 1893 március 13-án alakult, 
mint fuvószenekar. Ez a zenekar 24 tagból állt, akik közül 12-en 
a 4o éves jubileumut megérték 1933. márciusában. Ezek az "egy- 
szerü parasztfiukból lett muzsikusok" szép pályát futottak be./82/ 

Szarvasnak ekkor két, szinte egyenértékit, cigányzenekara 
volt, az első és második cigányzenekar. Az elsőt Rdcz Pepi köz-
ismerten Purcsi vezette, a másodikat Öktös Sándor./83/ Hangver-
seny élet szempontjából e gg  két zenekar működése azért volt je-
lentős, mert elutazásuk előtt is, visszaérkezésük után is hang-
versenyt adtak a lakosságnak. Ez igen helyes ténykedés volt 
a zenekarok részéről. A közönség, amely a cigányzenét különösen 
szerette, ezeken a hangversenyeken mindig zsufolásig megtöltötte 
a termeket. Ez a tény szintén a korabeli helyzetet tükrözi. Álta-
lános jelenség volt, hogy cigányzene mellett szivesen mulatott 
a magyar. Ezek # hangversenyek sem emelkedtek fölé az általános 
szinvonalnak, még akkor sem, ha Ökrös Sándor bandája egy-egy 
hangversenyen klasszikus darabokat játszott, 

Rdcz Pepi halála után /84/ a két banda közti egyenetlen-
kedés, megnem értés méginkább rontja a helyzetet. 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy az alkalmi hangversenyek 
közül némelyik a hazafias eszme, a Kossuth kultusz ébrentartását 
segitette elő. A közönség elég gyéren látogatta, melynek elsőd-
leges oka a nép alacsony kulturális színvonala mellett annak anya-

gi helyzete. Községünk kulturális fejlődését elősegitették, hiszen 
Reményi Ede, Horváth Dezső, Dankó Pista hangversenyeivel kevés 
vidéki község dicsekedhetett. A két cigányzenekar külföldi szerepé 
lései az országhatáron kívül is lane rtté tették Szarvas nevét„ 

A kulturális élet másik jelentős szinfoltja a színházi 

élet. A község színházi életét két részre kell osztani. A hivatásos 
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szinészet és a mükedvelő előadások. A kettő közül a hivatásos 
szinészet az, amely szinvonalban az országos szinvonalat igyek-
szik elérni. 

A magyar szinészet, amely a XIX. század fordulóján indul 
fejlődésnek, az 1848-as szabadságharc után tovább fejlődik. E 
fejlődés bizonyitéka az is, hogy már az 188o-as évekre vidékre 
is eljutottak a nagyobb városok szintársulatai, sőt a fővárosi 
színészek is. A vidéknek ilyen értelmű f elkarolása, mintegy 
folytatása annak a multnak, amikor még a német szinészet kiszo-
ritotta a  fővárosból  a magyart, csőt azzal a különbséggel, hogy 
most ezek a társulatok nem kényszerből járták a vidéket. Ahogy 
Déryné Széppataki Róza, Laborfalvi Róza, Megyeri Károly megfor-
dultak vidéken, sőt pályályuk ott ivel magasra, ugyancsak meg-
találjuk vidéken a századfordulón Járszai Marit, Somlai Arturt, 
Gózon Gyulát, Fedák Sárit és még több neves, mai is élő sziné-
szünket. 

Békés megye a szinházi élet területén eléggé előrehaladott. 
A városi szintársulatok szivesen kerebték meg a megye nagyobb 
községeit, mert ott van közönség "ha nem is rajongó, de szinpár-
toló, elég nagyszámu, nem könnyen kielégitő"./85/ 

A megye nagy városai, illetve községei közül állandó szin-
tál'sulata van Békéscsabának, Gyulának. /86/ 

Érdekes megemlíteni, hogy Kondoroson 19o5 -ben már működött 
szintársulat a közönség teljes és nagyszerű pártol'.sa mellett. /87/ 

Ez a szintársulat ismert és mépszerü darabokat játszott pld. a 
Jánosvitézt. Azért érdemel ez az adat külön is figyelmet, mert 
mutatja azt, hogy a színi előadások helyesen, a kisebb vidéki 
községeket, sőt falvakat is érintette. 19o7 nyarán ugyancsak 
Kondoroson a "Somlai pár" tartott értékes étét. /88/ 

A megye nagyobb községeihez tartozott Szarvas is. Szin lházi 
élete a jelzett korszakban igen tevéken;. Hogy mikortól van rend-
szeres nyári színi előadás pontos adatunk nincs. VaUszinünek 
látszik, hogy közvetlen a kiegyezés utáni időkben csak alkalmi 
előadások voltak. Az 188o-as évektől kezdve találunk rendszeres 
közléseket Szarvas színházi A.etéről.Ezek a közlések igen rend-
szeresen /hetenként értékeli az előadott darabokat/ népszerű 
stilusban adnak elemzést egy-egy darabról. Ezek az elemzések a 
darabok mondanivalójára nem minden esetben térnek ki, ugyancsk 
a darabok művészi értékeit sem emelik ki. Szinte kifejezetten 
a szereplők előadására és a közönség részvételének elemzésére 
szoritkoznak. Tudományos elemzéssel nem találkozunk. Inkább 
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propagandisztikus feladatot töltöttek be. Helyeselnünk kell az 
elemzéseknek azt a módszerét, hogy a pozitivumok mellett a nega-
tivukokra is kitérnek, mind a szintársulat, mind a közönség maga-
tartás, esetén. 

Szarvason a szini e l adások szezonjellegüek, de ilyen értelem-
ben az 1880-as évektől állandóak. A szini szezon Julius és augusz-
tus hónapokra esett. Vannak 	kivételek is, amikor a szezon 
kezdéstelőbbre /május, Junius/ hozzák és az $órás is eltolódik 
/szeptember/. Elvétve találunk néhány előadásról hirt téli hónapok-
ben is,  de  ezek nem a Nyári Szinkör helyiségében zajlottak le, 
hanem az Árpádtvagy a Casinó termeiben. 

Az 1880-as évek végén az előadásokom sok problémát kell le_ 
közdeni. Ezen időszak egyik fő problémája a szinkr épületének 
kérdése./89/Nyári Szinkörröl van szó, amely fából készült a z 
önkényuralom korában, s már a század végén nem f elelt meg a köve-
telményeknek./9o/ Gyakran belső és külső javitásokra, renoválások-
ra szorul az épület. 1897-ben kap nagyjavítást, s ez pár évre 
megoldotta a problémát. Az 19oo-as évek elején még komolyabban 
merült fel az épület korszerütlensége. 

Liska János gimnáziumi tanár elemzi a szinház jelentőségét. 
Kissé nacionalista szinezetü cikkében helyesen mutat rá a szinház 
szükséges voltára, annak koreszméket terjesztő feladatára: "...a 
szinház szükséges mint terjesztője a kor eszméinek, s mint igazi 
tükre az emberi életnek... s a hazafiságnak is a szinház a leghi-
vebb terjesztője... Templom a szinház, temploma a nemzet nyelvének, 
a nemzet értületének"./ A fent emlitett cikk az Sz.L. 1898.szept. 
18-i számában jelent meg./ 

Amint emlitettük a szereplő társulatok nem a legkiválóbbak 
amit még sulyosbit az, hogy legtöbb társulat a második garniturá-
ját i#ditotta vidékre. Kivételt képezett ez alól az 1899-es nyári 
szezonban szereplő Micsey F.György kedskeméti t ársulata, amely 
első rangu vidéki együttes volt és Szarvasra is "jó gárdával és 
jó repertoárral" jött./91/ Szarvason is igazolta jó hirnevét. A 
Cigánybáró, a Bánk bán, a Szabin nők elrablása c. darabok előadása 
jelezték, hogy valóban Jó társulatról van seó. Előadásainak szin-
vonalát még emelte az is, hogy három estén szerepelt vendékszerap-
lőként Hegyessy Mari a Nemzeti Szinház müvésznője. A közönség is 
nagy érdeklődést mutatott a társulat szereplései iránt, amit az 
ügyes igazgató azzal a szociális lépéssel hálált meg, hogy heten-

ként loo db. szinházjegyet osztott ki "a szegényebb sorsu polgárok 
és iskolás gyermekek számára"./92,! 



Szarvas közönségének 1899-ben alkalma volt gyönyörködni Jászai 
Mari müvészetében aki Rakodczay Pál szatmári szini igazgató társu-
latával szerepelt három estén. A közönség óhaja a kebkeméti 
társulat ismételt leszerződtetése iránt nem vált be, mert 1900-ra 
Somogyi Károly nagyváradi szintámulata kapta meg az engedélyt. 
Ez a társulat a "mindinkább emelkedő igényeket" nem tudta kielé-
giteni, s ezzel magyar_xzható, hogy előadásait legötöbbsza: gyer 
számu közönség előtt" tartotta meg./93/ 

A századforduló után még rendszeresebbé válik a szini szezon 
kihasználása. Javul a helyzet a minőség tekintetében is. Van arra 
is adatunk, hogy A Szinügyi Bizottság több társulat közül válogat-
hatott és a legmegfelelőbbnek adta meg az engedélyt. A Szinügyi 
Bizottság kénytelen volt a közvéleményben is engedni, s pld. 
19o2-ben az alakuló pécsi társulat helyett a szinház "kibérlését" 
Pesti Ihász Lajos szabadkai szinigazgató társulatának adta, amely 
műsorút a legujabb szini termékekből állitotta össze. Műsoron 
drámák, vígjátékok, népszinmüvek, operettek szerepeltek. /94/ 

A jó előkészités, a jó szintársulat meghozta eredményét. 
Az előadásokat látogató  nagyszámu köz'inség valóban látott jól 
és szépen előadott darabokat. A szinházi élet fellendülését mutat-
ja az is, hogy erre a szoLonra Szarvasi Szinházi Ujság cimmel 
müvészeti napila_:ot inditottak, melggek első szá4a 1903 aug. 25-én 
jelent meg. Az első szám "Beköszöntő" c. alatt tulajdonképpen 
a lap célját fogalmazta meg:"Nem önző érdek, anyagi haszon reménye 
vezérel bennünket, hanem tisztán azon cél, hogy a szarvasi szin-
há;zlatoató közönségnek utmutatót, hasznos tanácsadót... nyujtsunk" 

/95/ 
A lap a darabokat "kimeritő rá_- zletességgel ismerteti. A 

közöhség jóval az előadás előtt megismerkedhetett azok tartalmá-
val és itélhetett "megfelel e izlésének, vágyainak, várakozásának 
az illető darab niveauja, szelleme és szellemessége: /96/ 

Valóban a lap kimeritő r é`  zletesség gel isire rteti az előadan-
dó darabokat, majd előadásuk után elemzi azokat. Ezekben az 
elemzésekben már fellelhető némi tudományosság, a szinházi kriti-
ka tudományos alapvonásai•gy-egy eszme melletti kiállás igen dön-
tő ezekben.Bz a kiállás azonban nem a leghelyesebb talajból táp-
lálkozik.  Sokszor nacionalista, sőt gakran soviniszta szellemet 
tartalmaz. /97/ 

Ha az előadott darabok cimeit vesszük szemügyre, meg kell 
állapitanunk, hogy va óban sok jó darabot adott elő a társulat. 
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A darabok elemzése nem feladatunk, de általánosságban megállapít-

ható, hogy a műsor felépitésében az igazgatót hármas szempont 

vezérelte - a Rákóczi emlék ápolása 

szórakoztatni vágyás 

- ha egy darabbal is, de megmutatni az élet elesettjeit 

/Éjjeli menedékhely/ Gorkij müvét eljátszani egy vidéki színpadon 

igen bátor tet/volt. A társulat valamennyi darabjával elérte a 

kivánt hatást. Ezért irhatta Bucsuzó-jában az alkalmi lap a követ-
kezőket:" Elevezetes előadásaitokban soká nem fog gyönyörködni e 
város müpártoló közönsége, melynek elise_rését, megelégedését 
és szeretetét a legnagyobb mértekben kiérdemelte és megnyerte 

a ti ambiciózus, fáradságot nem ismerő, lelkes munkálkodástok. 

N, `,y a ti érdemetek, mert ezt az előző szintársulatok által 

a szinházba járástól elszoktatott közönséget vissza édesgettétek 

Thália templo;.:ába müvé szi niveaun álló előadásaitokkal." /98/ 

A társulat szereplésével mind aközönség, mint a korabeli 

Zajtó elégedett volt. A kritikus szemével nézve egy hiányosságot 
meg kell emlitenünk, hogy a társulat a kitűnő klasszikusok 

Shakespeare, Moliere stb. müveiből nem igen tüzött műsorára. 

Az 1904-es esztendő a siker tekintetében már nem ilyen egy-

séges. /99/ Pesti Ihász Lajos szintársulata május 20-án kezdte 

a tavaszi idény 15 napos szereplését. Talán a szokatlan időpont, 

avagy a tavaszi munkák dandárja tartotta távol a közönséget az 

előadásokról, pontosan nem lehet tudni. Tény az, hogy a társulat 

szereplését, pedig ismert jó társulatról van szó, a teljes ér-

dektelenség kisérte. Az előadások "a padsorokat igen gyéren meg-

töltő közönség előtt" folytak legtöbb esetben" tires páholyokkal 

ás padokkal volt tele a szinház nézőtere." /loo/ 

Ezek után nem csodálkozhatunk az igazgató azon kérvényén 

amely e  iájus végén a Szinügyi Bizottságnak nyujtobb be és kéri az 

előadások beszüntetésére az engedélyt, mivel "a közönség részéről 

nem részesül kellő támogatásban:' /lol/ Ez meg is történt. Érdekes 

azonban, hogy az őszi idényben ugyan ennek a társulatnak előadása-

it szépszámu közönség nézte végig. 

A korabeli megjegyzéseket elemgve megállapitható, hogy a 

közönség részvételét a darabok milyensége szabta meg. Meg kell 

azonban azt is állapitani, hogy a darabok kiválasztása nem minden-

kor helyes. Általános jelenségként huzódik végig a korszak elő-

adásain, hogy inkább az eléggé tartalmatlan, de kacagtató darabok 

érdeklik a közönséget. Értékelendő a korabeli sajtó birálatában 

az, hogy mindenkor sikraszáll a magyar dalok előadása mellett 
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Elitéli az olyan előadásokat, ahol a közönség "a francia pikánsabb-
nál pikánsabb darabokban" leli kedvét. /1o2/ Magának a társulatnak 
kellett ezt megakadályozni müsorcival, ahol erre nem volt lehetőség. 
Az ilyen darabok művészi értékét az sem tudta emelni, hogy kimagas-
ló szinészek szerepeltek bennük. Ezek a szinészek is a szép ma- 
gyar, vagy kilasszikus darabokban nyujtották müvészetük m 	 ximumát. 
/103/ 

Az elkövetkezendő évek szinházi életének ugyan ezek a problé-
mái. A közönség részvétele továbbra is ingadozó, ami talán 1906-ban 
19o7-ben a magas helyárakkal is magyarázható az eddigi okok mellett. 
Ezért állapitja meg helyesen az egyik cikk iró, hogy egy-egy szini 
szezon sikere "az igazgató helyes elj± ásárólV a helyárak kellő 
leszállitásától és a repertoár szerencsés összeállitásától, no meg 
a közönség szinpártol í si kedvétől függ..." /1o4/ 

Valóban ez a négy tényező alapvető _eghatározója a szini 
szezonnak, illetve a szeon sikerének. Még ha ez a négy tényező 
meg is van, közrejátszódhatnak olyan momentumok, amelyek a sikert 
sikertelenséggé teszik. Sajnos 1906-ben Szarvason ismét jelentke-
zett egy ilyen momentuma a szinház világitása, amelynél nem vált 
be az acetylen világitás. /105/ 

A Szarvasi hirlap 1906. január 21-i számának vezércikkében 
foglalkozik a"Szinügyek" -kel, mutatva ezzel is azt, hogy a szinhá-
zi ügy napirenden van, a közönség igényli, de sem a községi képvi-
selő testület, sem a Szinügyi Bizottság nem tette meg maximálisan 
azt amit ezért az ügyért tenni kellett volna. Erős szavakkal itéli 
el képviselő testület magatartását, amely "mindenkor a legnagyobb 
szükkeblüséggel, ridegsséggel ás zsugorisággal fordult el, a leg-
mostohább gyermeke, a szinészet, a szinügy pártolására, támogatá-
sára bármi csekély áldozatot is kértek tőle." /1o6/ 

A város vezetői még nem jutottak el addig a helyes fel-
fogásig, hogy "a szinészet nem anyagi jövedelmet hajtó tárgy a 
városra nézve, hanem éppen a városnak kell anyagi támogatásban 
részesiteni a szinészetet, hogy kulturális feladatát és célját 
kellően betölthesse, illetve sikerrel elérhesse," /l07/ 

A Szinügyi Bizottság munkájában is sok a kifogásolni való. 
Elsősorban az, hogy a Lakosságot nem értesitette idejében, hogy 
a "szinügyeket főző boszorkánykonyhában" mi fő. Az utolsó percek-
ben, és akkor is befejezett tényeket közölt a lakossággal. Ilyen 
elaár ás az oka annak, "a közönnyel telt érdektelenségnek, amellyel 
városunk közöns"gének széles rétegei a szinészet, a szinügy iránt 
tanusitanak." /108/ 
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A Szinügyi Bizottság munkája az elkövetkezendő években sem javult 
"Bizalmat már sokat és sokszor előlegeztünk. Csalódásban még töb-
bet és még többször volt részünk. Igazán nem csodálható, ha meg-
elégeltük, a bizalom előlegezését, meg a csalódást is"./1o9/ 
A korabeli sajtó mint eddig is láttuk, behatóan f oglalkozott a 
színházügyek problémájával. Szinte valamennyi napi, it1`etve heti 
lap terjedelmes cikkekben elemzi az előadásokat, és ir cikkeket 
a felmerülő problémákról. Az előadásokat elemző cikkeknek k`t 
tipusávaltalálkozunk. Az egyik típus az, amelyikben 	szerző 
részletesen elemzi a müsorok tartalmát, mondanivalóját a mii 
tartalmát és kitér a szereplők alakitásár a is elég részletesen. 
A másik típus elhagyja a tartalmi és mondanivalóbeli elemzést , 
csupán a szereplők alakitásának elemzésére szorítkozik. /11o/ 

A színházi életnek további alakulására rányomja bélyegét 
a háborura való készülődés és az első világhoboru 'éhköre. Az 
1910-es évek elején még találkozunk, bár lényegesen ritkábban 
szinházi előadásokkal, A háboru alatt ezek teljesen megszüntek. 
A háboru előkészitése idejékqn az előadott darabok is a háborura 
való felkészülést szagálták,amikor a rosszul értelmezett hazafi-
ságr a  buzditottak. 

A század elején a rendszeres szini előadások mellett al-
kalmi jellegü színházi előadások is soltak. Adatunk/6 van arról, 
hogy a Népszínházi, Vigszinházi tagok szerepeltek és a Tarka 
Színpad is tart előadást Szarvason. /111/ Ezeket az előadásokat 
"szépszámu és lelkes k'izönség látogatta." 

Szarvason rendszeresen szerepelt ugyancsak a század elején 
a Budapesti Tudományos Színház az "Uránia" amely "kulturális missi-
ót teljesít, terjesztvén darabjai, előadásai által az általános 
tudást és müveltséget"./112/ Az előadásmód is ujszerü, mozgó fény-
képek teljes életnagyságban s felolvasás a képekhez. 

Egy évben többször is szerepelt Szarvason s az estét 
"kimagasló ünnepek gyanánt tekintetidők"./113/ Előadásaiból néhányat 
elemezve megállapítható, hogy az előbb említett célnak teljes egé-
szében megfelel./114/ 

Az Úx ánia mellett a Székely Alföldi Tudományos Színház is 
ellátogatott Szarvasra, amely a "modern technika legujabb vívmánya-
ival van felszerelve"./115/ Ennek műsora még érdekcaebb hiszen a 
megnyitó estélyen mozgó képekkel mutatták be 2o percen keresztül 
az 10o5-ös forradalmat, amely "élénken tárja szemeink $elé az 
oroszországi véres korszak megdöbbentő drámáját"./116/ /A kommentá-
lás a kor szellemét tükrözi/ 
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Ezen tudományos szinházak előadásai tulajdonképpen a mozi 

előadások előjátékai. Urvendetes tény, és Szarvas kulturális éle-

tének fejlettségét mutatja, hogy Budapest után ez a színház na-

gyobb vidéki városokba is leszokott rándulni, s ezek között 

Szarvas is szerepelt elég gyakran. 
Ebben a fejezetben kell néhány szét szólni azokról a müked-

velő előadásokról, amelyeket a különböző szervezetek, egyesületek 
rendezt4k. Jellegüknél fogva a szini előadások körébe tartoznak. 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapitható, hogy első-

sorban a Tanitók Egylete és az Iparosifjuság önképzőköre rendezte 

ezeket az előadásokat. Szinvonaluk gyenge, messze mögötte van 
a hivatásos szinházak müvészeti szinvonalának. Bár mint láttuk 
ez sem tul magas. Ezen előállások célja elsősorban a szórakoztatás. 

A Tanitók Egylete hangversenyen belül rendezte az előadáso-

kat. A müsor főleg zenekari- és énekkari számokból áll, és ezek 

mellett mükedvelő előadás is szerepel. A hangversenyek mindig jól 

sikerültek, de a műkedvelő előadások  nem minden esetben. Oka ennek 

az, hogy  legtöbbször  silány darabot választottak az előadásra./117/ 

Az előadátt darabok között sem klasszikus műveket, sem népszinmü-

veket nem találunk, csupán jelentéktelen irók darabjait. A szóra-

koztatás kedvéért a szinvonallal kevésbé törődtek. 

Az Iparosifjuság önképzőkörének előadásairól is kb. ez mond-

ható el, azzal a különbséggel, hogy ezek önálló mükeúvelőe lőadá--

sok voltak. A századforduló éveiben rendszeresek ezek az előadások. 

A műsor összeállitás itt is nélküköz minden szakavatottságot. Cél 

ezeken az előadásokon is a szórakoztatás. /118/ Meg kell állapíta-

nunk, hogy sem egy-egy monológ, de még kevésbé a kuplé alkalmas 
arra, hogy szinvonalról lehessen beszélni, s ezen  előadások  közpon-

ti müsorszámai elsősorban ezek. Igy tehát a kulturális élet fejlesz-

tését ezek az előadások nem igen segitették elő. 

A szinházi életről megállapitható, hogy sokysok próbálkozás 

volt, igen sok sikerrel, de elég sok kudarccal határos problémákkal. 

Jó vidéki szintársulatok "zsufolt nézőtér előtt" játszottak, ugyan-

akkor ezen szintársulatok előadásai a "közönség teljes közönye" 

kisérte. Ennek fő okát abban kell látnunk, hogy Szarvas lakossága 

ezt a, nyugddtan mondható zsufolt programot nem birta sem anyagi-

lag, sem idővel. Feltehető, sőt valószinünek látszik, hogy minden 

rendezvényre ugyan az a "törzsgárda" járt el és igy érthető, hogy 

mindehová nem tudott eljutni. Ez a tény részben rálilágit az akkori 



viszonyokra, hogy a lakosságnak csak egyrésze tudott bekapcsolódni 
a kulturális élet fejlődésébe. Egy másik, nagyobb, része még tá-
vol maradt attól. Ez nem érpen azarv:.ei specialitás, hiszen or-
szágos jelentlég ugyanez a probléma. 

Az előadások szinvonala sem ütötte meg mindenkor a kivánt 
mértéket. Ennek oka vagy az általában gyenge erőkből álló társulat, 
vagy az a hibás szemlélet, hogy vidékre a második g arnitura is 
megfelel. 

Mindent összevetve, pozitívumot, negativumot, egyaránt le-
vonhatjuk azt a következtetést, hogy ez a sok szint-- és műkedvelő 
előadás jelentékenyen befolyáolta a kulturális élet alakulását, 
fejlődését. Folytatta a régi hagymmányókat, s előkéezitője volt 
a XX. század kulturális fejlődésének. 

A "V i l  á  g o s s á g " D a l k ö r megalakulása  
és első 	é v e i. 

A dualizmus a ma gyar kapitalizmus gyors fejlődésének kora, ezzel 
párhuzamosan fejlődött ki a magyar munkásosztály. Ez a kor a mun-
kásosztály osztállyá szerveződésének kora. Megalakult a munkás-
osztály pártja, amely most már szervezett erővé egyesiti a munkás-
osztályt. A munkásosztály mellett a parasztság is mozgolódni keze. 
Békés :,egyében igen erősek az agrárszocialista mozgalmak. A XX.szá-
zad elején megerősödik a munkásosztály és vivja harcát a burzsuázia 
ellen. Az 19o5-:5s oroszországi burzsoa demokratikus forradalomnak 
a hatása érződött kiagyaroszágon is. A "vöröspéntek, a "vérvörös 
csütörtök" egy-egy állomása ennek a közdelemnek. Az e iső világ-

háboru alatt még inkább fokozódott ez a harc, hogy aztán 1918-ban 
forradalomhoz, majd 1919-ben a Tanácsköztársaság kikiáltásához 
vezessen. 

Az osztállyá szerveződött pnolotár&átusnak 4i megnőtt és 
terjedt a müvelődési igénye. Elsődleges volt az ; analfabétizmus 
felszámolása, emyY igen lassan haladt előre az irás, olvasás elsőd-
legességét a munkásosztály felismerte és sokszor öntevékenyen pró-
bált magán segiteni. A szervezett oktatást, nevelést, az egyház 
irányitotta. Iskoláink döntő többsége az egyház kezén volt, de 
még az állami iskolák is egyházi befolyás alatt állottak. Igy volt 
biztositva az a szemlélet, ane ly az uralkodó osztályhoz és az 
egyházhoz hü polgárokat volt hivatva nevelni. 
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A proletáriátus ezen szemlélet hatása alól akart kitörni, 
s éppen ezér tgl osztállyá szerveződésének időszakában már igényli 
a más jellegit müveltséget, más jellegű kulturát. Ahogy alakultak 
az egyes iparágak, egyes szakmák politikai, társadalmi jellegü 
egyletei ugyanolyan ütemben alakultak ezen szakmák kultur.egyletei 
is. Ezek a kulturegyletek lesznek hivatottak arra, hogy a munkás-
osztály egye-re erősödő kulturigényét kielégitsék. E kulturmozga-
lom is tAk-'rözi a politikai közdeleteket. A kulturmozgalmon belül 
is harc folyt az "osztályfeletti" "politika mentes" és az osztály-
harcos kultura között. A Szociáldemokrata Párt vezetőinek egyyé-
eze a kulturmozgalmat teljesen el akarta különiteni a politikai 
mozgalomtól, "osztályfeletti" "politikamentes" kulturmozgalmat 
hirdettek. A pártvezetőség másik része az osztályharcos kultura 
mellett szállt sikra. 

A kulturmozgalmon belül a munkásénekkarok szervezése a leg-
korábbi. 1870-es években Bebel alakitja meg ezeket, s ezzel kez-
dődött el a tulajdonképpeni munkáskulturmozgalom. Magyaroszágon 
1891-ben alakult meg a Budapesti Általános Munkás Dalegylet, 
amely a Munkás Dalosszövetség alapitó kórusa lett. Bebel is és 
a többi munkásvezető felismerte a zene propagandisztikus hatását, 
jelenteőségét, "A zenét könnyen lehet propaganda célra használni, 
páratlanul nagy mértékben képes a tömegek érzelmeit kollektive 
felkelteni, ezért a politikai érzelemkeltés általánosan kedvelt 
eszköze". /119/ 

Ezt a lehetőséget használták ki a munkásosztály vezetői, 
amikor megszervezték a munkáskórusokat. A munkások ezivesen és 
tevékenyen vettek részt a kórusok munkájában, igényelték a kul-
turát. A proletáriátus 

Éhe a kenyérnek, éhe a Szónak 
Éhe a Szépnek... 

Ady: Csák Máté földjén. 

Igénylik a szót, igénylik a szépet, de még nem minden eset-
ben értették megtudták azt befogadni. Éppen ezért a kivetkező 
feladat: fejleszteni kellett a munkásság műveltségi szinvonalát, 
befogadóképessé kellett tenni az embereket a szépre, a jer a. 
Az osztályharcos kulturát hirdető vezetők felismerték a müvész3t 
/zene/ szociális küldetését, a mindenki számára érthető zene-és 
kórusművészetet. 
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Az osztállyá szerveződött munkásosztálynak a kultura iránti 
igénye vidéken is jelentkezik. Igy Szarvason is érezhető a század 
elején fokozottabb politikai és kulturális  moz alom. Az 19oo-as 
évek elején az arató szrájkok mellett az ács- és épitőipari mun-
kások bérhercai jelzik a munkásosztály 1h-4c^t elnyomóik ellen. 
Ezek kulturális ténykedéssel is folalkoztak adatunk Ovan arról, 
hogy már 19o4-ben"hohém estélyt" rendeztek kb. 35o-40o főrészvé-
telével. A műsort szokásos: monológokfkuplék, magyarnőták. /12o/ 
Május elsejének menün , L eplé sé t a magyaroszági épitő munkások szarv si 
cso sortja minden évben programszerüen megcsinálta, amelyen méltat-
ták május 1. jelentőségét utána kulturmüsort rerd eztek, vagy 
az Erzsébet-ligetben, vagy az Árpád-szállóban. 

A szarvasi épitőipari munkások vezetői az osztályharcos kul-
turát hirdették, ők is felismerték a kórusművészet prop-;gandiszti-
kus jelentőségét. Az 1910-es évek elején lépéseket tettek egy 
munkás dalárda megsz:?rvezésére. A dalárda az 1912-es próbálkozás 
után 1913. március 1-én alakult meg a Polónyi féle vert églőben 
5o fv el. A dalárda első karnagya Rohoska Géza tanitó volt, aki 
a Horthy-korszakban is, mint majd látni fogjuk, Szarvas kóruskul-
turájának vezető egyénisége  volt. Már a századfordulón is sokat 
tett az iskolán kivüli kulturáért "mindenütt ott van ahol az embe-
riség legnagyobb kincsének a kultarának terjesztéséről,  művelésé-
ről szó volt" mind odaadással dolgozott a kultura fejlődéséé "E té- 
ren működésének nem utolsó etaAa volt az, hogy a szarvasi épitő-

ipari munkások kárében dalkart szervezett, amelyet szép és sokat 
igéről eredménnyel vezet "./121/ 

Látjuk tehát, hogy a szarvasi épitőipari munkások dalkarának 
a győkerei a század elejéig vezetnek vissza, de müködásének suly-
pontja az 192o-as 193o-as évek idejére esett, amikor is a kom4unis-
ták szervezkedésének fedő szerve volt, műsorával a munkások és pa-
rasztok vágyait tolmácsolta. 

Kezdetben a dalárda nem volt ilyen harcos felfogásu. Arány-
lag keveset szerepelt nyilvánosság elZtt. A betanult számokat a 
szakszervezet nyilvános estéin mutatta be csupán. Rohoska Géza, 
majd 1915-től Brózik Károly kántortanitó lett a dalárda karnagya. 
A karnagy vallásos szemlélete kissé rányomta bélyegét a dalárda 
mükádésére is. Az a lapító tagok visszaemlékezése ma m,r birálattal 
telitettek, amikor arról szólnak, hogy kedetben a templomban is 
énekeltek. Ennek egyedüli pozitivuma az volt, hogy gyakorolták az 
éneklést • 
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A dalárda egy éves működése után vezetői /122/ kidolgozták 
a dalkar alapszabályzatát amelyet a Belügyminisztárium jóváha-
_;yott./123/ Igy tehát a dalárda 1914-től alapszabály szerint mű-
ködött. 

Ez az alapszabály határozta meg a dalkör cimét:NSzarvasi épi-
tőipari munkások Világosság Dalköre" /későbbiekben Világosság 
Itialkdr/. 

A dalkör célját az alapszabály a következőkben fogalmazza 
meg. "A Szarvason müködő épitőipari munkásoknak egy dalkörré való 
foglalása, az erkölcs nemesítése, a zeneirodalom fejlesztése, 
a dalkör müvelésére dalünnepélyek és hangversenyek rendezése..." 
/1 24/ 

A cél megjelölése nem tartalmaz semmi munkásmozgalmi, forra-
dalmi jelleget. Ez érthető is, hiszen más, forrddalmibb célzattal 
nem engedélyezte volna a minisztérium a működését. 

Az alapszabály négyféle tagot jelöl meg: rendest alapító - 
pártoló -- tiszteletbeli. Pontosan meghatározza melyiknek mi a 
kritériuma. IEUrzgelékben idézzük az alapszabály/ 

A tagok kötelességeit helyesen állapítja meg az alapszabály 
amikor leszögezi, hogy havi tagdíjat /4o fillér/ kell fizetni és 
a "dalkör alapszabályait szigoruan be kell tartani" Van tehát, 
ami konkrétan köti a dalkörhöz, ez az alapvető kötelet'gség, ann51 
is inkább annak látszik, mert a VI. pont ezt írja elő "Ha a tag 
hat heti illetékkel hátralékban van és folyósitás esetén is vona-
kodik kötelettségének eleget tenni a tagok sorából töröltetik." 

Az alapszabály további r észe egyéb szervezési kérdésekkel 
foglalkozik. Az alapszabály elfogadása után, a visszaemlékezések 
alapján megállapitható, hogy rendkivűl szigoruan ragaszkodott a 
vezetőség az a  lapszabály pontjaihoz. 

Az alapszabály elfogadásának évében zász16 avató ünnepséget 
rendeztek. /125/ Igy moatmár alapszabállyal és zászlóval rendel-
kezett az egy éves dalkör. Mint többen és többen kér ték felvéte-
lüket, s a háboru éveiben kezdte megismerni Szarvas közönsége. 

1915-ben Brózik Károly kántortanitó v eszi át a karnagyságot. 
Kezdetben elég jól miuködtt, hallatta hangját a dalkör, de a há-
boru végefelé elnémultak akkordjai. 1918. novemberében alakult 
ujjá, hogy még erősebben hallassa hangját a Tanácsköztársaság 
alatt. 

Ennek a dalkörnek megalakulásával Szarvasnak két dalárdája 
lett. A férdi dalkar, a polgári irányzat képviselője, mig kezdet- 
ben a Világosság dalkör is, amely majd csak a Horthy korszak ide- 
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idején válik a szocialista, kommunista eszmék terjesztőjévé. 

A Világosság dalkarban fellelhető polgári hatás, elsősorban a 

karnagy és a vezetőség egyes tagjainak polgári beállitása miatt 

van meg. 

Müvészi szinvonala aránylag igen alacsony, az előzőkben 

tárgyalt szinvonalon mozognak előadásai. Ennek oka elsősorban az, 

hogy még  a  szervezés stádiumában van a dalkör, s kialakult, ha-
tározott programja még nincs, igy az előadások tartalmi és művé-
szeti szonvonala is elég alacsony. Ez majd csak egy évtized után 

változott rneg r  akkor amikor a dalkör csucspontját érte el. 
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Az októberi  polgári  demokratikus  

forradalom ás a T a n á c s k ö z t á r s a s áA 

győzelme 	Szarvason .  

Az októberi polgári 	demokratikus  

forradalom  győzelme.  

Az első világháboru okozta nélkülözés, szenvedés forradalmasitotta 
a magyar munkásságot. A szakszervezeti mozgalom nevekedett, a tag-

ság létszáma egy év alatt 55.00o-ről 225 ezerre nőt. Az 1917v évi 

február orosz polgári demokratikus forradalom, majd az 1917. évi 

Nagy Októberi Szocialista Porradalom tovább fokozta, érlelte a 

forradalmi hangulatot. 1917 végén, 1918 elején bagyarovsztágon 
rokonszenv gyülések zajlottak le, sztrájkmozgalmak bontakoztak 

ki. A Monarchia népeinek megindult a felszabaditó mozgalma. Magyar-

országon 1918. október 25-én alakult meg a Magyar Nemzeti Tanács, 
Károlyi Mihály gróf vezetésével. Ennek lett volna feladata hogy 

a forradalmi mozgalom élére álljon és vezesse azt végső győzelem-

ig. A Nemzeti Tanács, amely három párt koaliciójára épült, nem 

volt alkalmas e feladat megoldására. Célja a burzsoázia uralmának 

biztositása. 

Az eseményeket azonban már nem lehetett megállitani. 1918. 

október 31-én Budapesten is győzött a forradalom. 

A polgári demokratikus forradalom hire csakhamar eljutott 

Szarvasra is. Már november 1-én a Magyar Nemzeti Tanács távira-
tilag intézkedett, hogy Szarvason is alakuljon meg a nemzeti 
Tanács és vegye át a hatalmat. A község előljárósága még aznap 
megtette az intézkedéseket és este plakátok jelentek meg Szarvas 

épületein amelyek felső részén a Magyar Nemzeti Tanács távirati 

szövege volt, alul pedig egy felhivás Szarvas polgáraihoz. /1/ 

Meg is alakult a szarvasi Nemzeti Tanács dr.Tóth Pál községi 
orvos elnöklete alatt. Néhány napon belül a sajtó, a különféle 
állami és társadalmi szervezetek jelentették b e csatlakozásukat 
a szarvasi Nemzeti Tanácshoz. 

A tanács munkáját értékelve meg kell állapitanunk, hogy abban 

kezdettől a jobboldali elemek voltak tulsujban, akiknek célja "min-
den szarvasi polgár-személy- és vagyonbiztonságát megvédeni" vagyis 
a magántulajdon, a burzsoa rend védelme az elsődleges. A cselekvési 
egység hiánya szintén keddettől/f' 	tap -sztalható, valamint a ve- 
zetés határozatlansága. 
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Ténykedését a rend helyreállitása és a helyi gazdasági élet 

konszolidációja töltette be. Igen tevékenyen jelentkezett Szarvasoi 

a földmunkások, agrárproletárok földosztó mozgalma. Nem elégitette 

ki ezeket a tömegeket a Buza Barna- féle földreform tervezett, ők 

"minden ellenszolgáltatás nélkül" akarták a földet elvenni. 

1918. november 24-én megalakult a K.M.P. A szarvasi kommunis-

ták csoportja táviratilag jelentette be csatlakozását./2/ 

Mind az országban, mind Szarvason még sok problémával kellett 

megküzdeni a kommunistáknak, amig valóban a dolgozó nép vette ke-

zébe a hatalmat. 1919. január 17-én véres zavargások játszódtak 
le Szarvason. /3/ Ezeket a joa ldali elemek szervezték azzal a 

céllal, hoy a népet az igazi forradalomtól elrémitsék. A sajtó, 

különösen Kisgazdapárti Sz.H., uszított a kommunisták ellen. 

Ennek a jobbratolódásnak lett áldozata a szarvasi Nemzeti Tanács, 
amely február 17-én lemondott, s az uj Nemzeti Tanács dr.Salacz 

Ügyvéd vezetésével alakult meg. Összetételével /6o tagból 48 szoc. 

dem, 12. eyéb/ mutatta az antidemokratikus jobbratolódást, Azok 

az intézkddések, amelyeket az a tanács tárgyalt szintén alátá-
masztják az előbb mondottakat. /4/ 

Nem volt tehát véletlen hanem szükségszerű, ho y a szarvasi 

Nemzeti Tanács sem tudott megbirkózni a felmerülő problémákkal 

és március 2o-án megbukott. 

Szarvas 	a T a n á c s k ö z t ú r s a s á b ideje  
alatt.  

Magyarországon 1919. március 21-én győzött a proletár forradalom, 
ki-kiáltották a Tanácsköztársaságot. Megalakult a Forradalmi 

Kormányzó Tanács a munkásosztály hatalmának letéteményese. 

Szarvasra március 21-én távirat érkezett a Forradalmi Kormány-
zó Tanácstól, amelyben a rend és biztonság megtartására hivta fel 

a figyelmet. Klucsjár ?Mihály vezetésével a megyei pártbizottság-

ra mentek "direktivákért" visszaérkezve összehívták a Munkás Taná-

csot, s az események élére a volt orosz hadifogoly, a kommunista 

Klucsjár Mihály  állott. /5/ 

Szarvas lakossága örömmel ödvözölte a Tanácsköztársaságot. 

A polgári történész Neuman Jenő ezt müvében ivy fogalmazza meg, 
2z*xixxxmí /6/ 	t 

Klucsjár Mihály személyben valóban a munkások képviselője 

került a község élére. Város parancsnok volt, ahová a párt tette. 
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A község vezetését három tagu direktóriumra bizták, melynek 
elnöke Ambrus Mátyás, tagjai Surányi Géza és Medvegy János 
lettek, mindhárman munkások, Klucsjár közvetlen harcos-társa'. 
A direktórium intézkedéseit a központi rendelkezéseknek megfe-
lelően hajtotta végre. Intézkedéseit csak felsoroljuk minden 
különösebbelemzésnélküli nem feladta ez ennek a dolgozatnak. 
Leváltotta a régi t isztviselőket,-- eltörölte a cimeket .4,  a 
csendőrséget, rendőrséget lefegyverezte - forradalmi törvény-
széket hozott létre, -- előkészitette a választásokat. 

Április 7-én tartották meg "a városi földmunkás - és katona 
tanács" tagjainak megválasztását. Valamennyi jelöltet megválasz-
tottak. A választási győzelmet nagy lelkesedéssel ünnepelték 
Szarvason. /7/ 

Az április 8-én megálakult városi tanács egymás után hozta 
létre a különböző bizottságokat, hogy a munkát decentralizálva 
folytassák a dolgozók érdekében. A Gyulán székelő megyei direk-
tórium utasitásait betartotta, s az országos, illetve megyei 
problémákat megoldó rendeleteket Szarvason is maradéktalanul 
végrehajtották. 

Mint 1848-49-ben, most is, amikor a proletár haza veszély-
be került a szarvasiak önként jelentkeztek a Vörös Hadseregbe. 
A Népakat c. lap felhivással f ordult a lakossághoz. /8/ A f el--
hivásnak meg lett ateredménye a szarvasiak közül kb.  2500-an  
vettek részt a harcokban. A VI.vadászezred és a 46-os gyalog-
ezred II. zászlóalja nagyobb részt szargasiakból állott. 

Az országoan jelentkező problémák, a jobboldali szociál-
demokrata munkásárúk tevékenysége Szarvason is éreztette hatá-
sát. /9/ Sulyosbitott-a a helyzetet Szarvason az, hogy a román 
csapatok előrenyomulása mind közelebbről érintette a községet. 
Április 25-én a megyei direktórium, majd a csabai városi direk-
tórium is Szarvasra jött.A félelem jogos volt "április 26-án 
este a román hadsereg közeledésének hirére a direktórium a köz-
séget elhagyta, s másnap az elmozditott előljárók visszafoglal-
ták hivatalikat."/1o/ 

Ezzel Szarvason a proletárdiktatura 0  ideje véget,ér t. 
Április 28-án a román burzsoa csapatok megszállták Szarvast ;  

és 192o. március 2-ig tartották megszállva. Ez az időszak még-
nagyobb nyomort pusztulást hozott a lakos:ágra. Megkezdődtek 
a rekvirálások, beszolgáltatások amelyek tovább sulytották a 
lakosságot. A lakosság azonban még továbbra is bizott a győze-
lemben annál is inkább, mert Julius 24-én Szarvas közelében 
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a Körös mentén zajlott le az a csata, amely a román csapatok 
visszaszoritását célozta. A bizalom szertefoszlott hisz aug. 

1-én megbukott a Tanácsköztásaság. Szarvas járás területén 

katonai közigazgatás továbbra is érvényben maradt. Szávits 

állomásparancsnok arra figyelmeztetett "amennyiben a legkisebb 

bolsevizstikus mozgalmat észleli azt véresen folytra el, minden 
lázitó, vagy alattomban bujkáló agitátort, amint ténykedése 

beigazolást nyert, azonnal a helyszinen felkoncoltat"./11./ 

Ez a figyelmeztetés előjele volt annak a Hegtorló kampánynak, 

amely várt a kommunistákra az ellenforradalmi terror alatt. 

Kulturális élet  a polgári demok-
ratikus 	forradalom és 	a Tanácsköz - 

t á r s a s á g 	i d e j é n. 	 . 

A polgári demokratikus forradalom idején a kultura a forradalmat 

szolgálja és mintegy elők:szitője lett a proletár forradalomnak. 

Egymás után jelennek meg olyan cikkek amelyek kifejezetten a prol-

letár forradalom előkészitői, hiszenb ennük olyan kérdésekkel 

foglalkoznak amelyek a proletár diktatura idején központi helyet 

foglaltak el a társadalmi és politikai életben. A meglévő ujsá-
gok a Sz.V., Sz.H. valamint annak folytatásaként megjelent 
Népakarat c. ujság rendszeresen megjelent, és a politikai han-

gulat irányítói lettek. 

A Sz.V. c. lap 1919. január 12-i számában jelent meg az 
egyik cikk, amely "A jelenkor irányité eszméi" cimrmel utat kö-

vetel " a szociális és legdemokratikusabb fejlődésnek". A cikk 

irója /szociáldemokrata párti/ hitet tesz a nők politikai jogai 
mellett. Különösen a kultura, a gyermek nevelés szempontjából 
döntő a nők tudásának fejlesztése /12/ politikai jogainak meg-

adása. Óriási tévedésnek tartja a nők jogfosztottságát és mű-

veletlenségét. 
Az emlitett ujságokban olyan dikkek is megjelentek amelyek 

keményen birálják a kort, hogy a kultura érdekében nem sokat 

tesz. "A kultura mérhetetlen károkat szenvedett eddig ama bru-

tális, barbár cinizmus miatt, elnézte, hogy az egyenlőlenül 

elosztó anyagi jólét miatt gazdasági és szellemi haladás leg-

magasabb gátja a nyomoruság, az alkotó, vezető szerepie hiva-

tott lángelmék egész légióját mint lökte vissza az, exisztenci-

ális megsemmisülésben. Hány becsületes törekvés, hány minta-

szorgalmu iparkodás marad sikertelen, mivel tehetségtelen léhű-

tők anyagi bősége, születési és rangbeli előnye leszoritotta 
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az egymagában ktizdő szegényt az érvényesülés utjárólV/13/ 

Az iskoláztatás helyzetét elemezve megállapítja a cikk, 

hogy a magas tandijak zárják el az utat a nép fiai elől és igy 

a szegény napszámon gyermeke nem részesülhet oktatásban. /14/ 

Követeli a cikk iró ennek megszüntetését és egy uj világ 

eljövetelét, amely megvalósítja, hogy valóban azok 	vényesül-- 

jenek az eszme barikádjain "akiket komoly munkaszeretet, komoly 

tehetség, komoly tudás tesz hivatottakká azzal, hogy a haladás 

utját egyengeddék, s az általános emberi boldogulást lehetővé 
tegyék"./15/ 

ugyanezt a bíráló hangot üti meg az a cikk amely Krecsmárik 

Endre Szarvasi Tanitóképezdei tanár tollából jelent meg az 

Uránia cimti fővárosi ?ermészttudományi folyóiratban. Krecsmárik 
meggyőzően bizonyitja cikkében, hogy a nép müveletlenségének 

hátramaradottságáért soha sem a nép, hanem a vezetésre hivatott 

osztályok és dzemélyek felelősek./16/ 

Krecsmárik szerint népünk kedvezőtlen műveltsédi viszonyai 
a "vezető elem egyoldalu műveltsége századokon át holt tóke gya-

nánt hevertette a magyar lélek különleges jellegű, őskultur erő-
it". Hazai lapok inkább a külföldi tutisokat propagálják, mint 

a hazaikat. Ő is utal az anyagi problémára "Sok nagy tehetséget 

a szegén,; i ség és protekció/hiány lökte félre az érvényesülés ut-

jából" bizik a "változó idők egészséges szellemefl' árasztanak 

ilyen tekintetben is. /17/ 

Tudatosan idéztük Krecsmárik Endre biráló megjegyzéseit. 

Ugyanis ő, Benka Gyula mellett, SzarvE'.s kulturális Aletének 

másik irányító személyisége. Kulturpolitikai ténykedését, éppen 

baloldali világnézete miatt csak a Tanácsköztársaság idején fejt-

hette ki szabadon. Ideológiai kérdésekben messzebb jutott el, 

a lényegében vallás-erkölcsi alapon álló Benka Gyulánál. Ennek 

igazolására egy mondatát idézzük 	szociális szellemű tanitó-- 

képzés" c. értekezéséből amely 1910-ben'jelent meg: "A szociális 

forrongásokat elitélni nem lehet, mert hiszen ahogy az anyagi 

világban 'irökös változás, átalakulás tapasztalható ugy a társa-

dalmi élet stagnálása sem volt egészséges jelenség. Ez eddig a 

Marxista dialektika megál!apitásával azonos, a további mondat 

már nem ílarxista hisz revoluciós elmélet helyett az evoluciós 

elvet hirdetis "...fokozatos fejlődés elve ujabb és ujabb átala-

kulásokat kiván..."/18/ 

Több értekezését /ideológiai, természettudományos, bioló- 

giai, majd az igen jelentői arheológiai/ ilyen szellemben irtat 
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s ezek után nem meglepő, hogy 1917. szeptember 25-én az egyházi 

hatóság f elfüggesztette állásától és fegyelmi vizsgálatot indi-
tott ellene. Nem mentették fel bár az utolsó felmentést kérő 
levelében már nem is katedrát kért, hanem "a legtisztább és leg-
fenségesebb világban, a tudás világában való szabad mozgást..." 

/19/ 

Éppen ezt akarták az iskola fenntartók megszüntetni, s Krecs-
márik kérését elutasitották. /2o/ Igy tehát Krecskárikof, mint 

állástalan pedagógust érte 1919. március 21-e.• 0römmel üdvözöl-

te a oolgári demokratikus és proletár forradalmat egyaránt. 

A szarvasi direktórium munkában tevékenyen részt vett, s április 

7-én a "városi földmunkás-és katona tanács" tagjává választották. 
Szervezte a szarvasi pedagógusok szocialista szakszervezetét. 

A művelődés-és oktatás ügynek, a kulturának nem volt olyan terü-

lete, amelyen Krecsmárik ne dolgozott volna. Agilitására vall 

hogy pld. "mint a direktóriumnak tanügyi tagja, magára vállal- 

ta a május 1-i v örös ünnepély rendezését"./21./ Ténykedései, 

pályára meggyőzően bizonyitja, hogy szívvel, lélekkel szolgál-

ta a nép ügyét. A proletár diktatura ideológiai és politikai 

koncepcióját magáénak gallotta teljes egészében. Nem volt vélet-
len, hogy az előbb említett jegyzőkönyvben Krecsmárik mint 

"fő kommunista" szerepelt. A Tanácsköztársaság bukása után 

"kommunista és bolsevik szereplése" miatt elitlték, s csak 

több évi huzavona után kap állást a gyomai, majd a szegedi 
polgári iskolában, de tanitóképzőben soha. 

193o-ban halt meg 51 éves korában. Az Egyenlőség c. lap 

figyelemre méltó nekrológban bucsuzott tőle "e rövid gyászhír 

mögött egy nagy ember szomoru tragédiája, egy sorsüldözött ne-
mes lélek kin szenvedése huzódik meg /22/ 

Krecsmárik nevéhez füződik a Szábad Lyceum megszervezése 

és intenziv müködtetése. Hogy ennek milyen jelentősége volt, 

közvetlen a Tanácsköztársaság előtt, a szocialista kultura el-
terjesztésében rávilágít az a cikk amely a Sz.V. c. lapban je-
leni meg "a szarvasi szocialisták a kulturáért címmel". /23/ 

A Szabad Lyceumi előadások közönsége rendkívül heterogén./24/ 

Ez a közönség megelégedéssel konstatálta, hogy ezek a "szórakoz-

tatva oktató elpadások" valóban szolgálták a népmüvelést minél 

intenzivebbé tételéti 
A Szabad Lyceum előadásai igen látogatottak voltak./25/ 



Krecsmárik a Szabad Lyceum keretén belül a "munkásgimnázium" 
gondolatát is felvetette. Ennek megvalósulására azonban nem ke-
rült sor. 

A politikai események gyors léptekkel haladtak a kor problé-
máinak megoldása, a proletár diktatura felé. Szarvas politikai 
élete is egyre mozgalmasabb, ez magával ragadja a szellemi élet 
mozgalmasságát is.  Az uj kulturszellem hel.et, jogot kévetelt 
magának. Szarvas kulturális életében igen sokrétü tevékenységet 
találunk. Az ujságok elméleti cikkei mellett láttuk Krecsmárik 
Endre kulturpolitikai ténykedését, a Szabad Lyceumi előadások 
a gyakorlatban igyekeztek megvalósitani a népmüvelést. Ezek 
mellett más területen is vannak kulturmegmozdulások. A farsang 
idején tánccal egybekötött műsoros esték szinte napirenden van-
nak, mintha nem is törődne a nép a politikai e se.:_ényekkel. 

A szociáldemokrata párt kulturális tevékenységének volt 
k'iszönhető, hogy a magyar történelem kiemelkedő eseményeinek 
méltó megünnepl t "sét magára vállalta. 

A Tanácsköztársaság kikiálltása után Szarvas kulturális 
élete továbbra is a mozgalmasság és sokrétüség jelét mutatta. 

A Tanácsköztársaság megteremtette a poletárdiktaturát. 
A munkásosztály vette kezébe a hatalmat. Az uj társadalmi v i-
szonyoknak megfelelően uj kulturát kellett kialakitani. Azt a 
kulturát amely "győkereatül kiirtja a régi ideológiát annak 
minden gsökevényét". /27/ A forradalmi kormányzó tanács ennek 
a célnak megvalósítása érdekében adja ki XXIV.sz. rendeletét, 
melyszerint az oktatás ügyét állami feladatnak tekintették és 
a munkásság müvelődésének emelésére mindennél nago bb gondot 
forditottak. 

Az iskolák anyagi támogatása az uj tantervek és módszerta-
ni utmutatások megjelenése a fenti cél gyakorlati me gvalósi-
tását tükrözték. Az uj tantervek sok reformot tartalmaztak, 
készitői felismerték mi az ami hiányzik a magyar közoktatásból. 
A politechnikai ké ; )zés az első helyen szerepelt, azt a célt 
tüzték ki, hogy minden gyermeket testi és szellemi munkára egya-
ránt kell nevelni• 

Szarvason -1919. április 16-án vál .sztották meg a szarv :si 
tanács Művelődésügyi osztályát. Elnöke Pataki János tanító lett, 
jegyzője Krecsmárik Endre tanár. Ennek az osztálynak, ahogy a 
megalakulását közlő hir kommentálja " iYskolai ügyekben elle-
nőrző szerepet tölt be". /28/ 
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Az általános müveltség emelése érdekében ismeretterjesztő 

előadásokat rendezett a Közoktatásügyi Népbiztosság, szaktan-

folyamokat inditott be, irodalmi- és zenei matinékat rendezett. 

A zenei élet irányitásába Bartók és Kodály is tevékenyen bekap -

csolódott, hangsulyozva "a művészet is épugy, mint a tudomány, 
nem egyes kiváltságosoké, hanem mindenkié." /29/ Világosan lát-

ták és hirdették a nagy célt "nem elég a nagy tömegek számára  
is hozzáférhetővé tenni a szinházakat, képtárakat, muzeumokat 

és hangversenytermeket, hanem feltétlenül szükséges, hogy meg-

teremtsük, felépitsük azt az alapot, amely a népet az igazi 

művészet megértésére és élvezetére fogékonnyá, képessé teszi.  
/30/  

A Tanácsköztársaság idejéből rendszeresen vannak hireink 

a színház életéről is, ezek a hírek azt bizonyítják, hogy a 
község szinházi _`lete rendkívül mozgalmas. A proletár•dikta- 

tura szarvasi vezetői felismerték a szinház népnevelő kulturális  
hatását, s már április elején a munkás-katona-és földmüves 

tanács a színügyi bizottságot ujból megválasztotta. /31/ A 

vezetőség névsorát közelebbről vizsgálva meg kell állapitanunk, 

hogy a színügyi bizottságban Szarvas politkai életének vezetői 
vannak döntő többségben, ez bizto2it é k volt arra, hogy a szin-
ház ügyek valóban a szocialista keltura igényeinek megfelelően  
alakuljanak. 

Az előadások ismét idényjellegüknek megfelelően május, 

junius s julius hónapokra estek. Ezek is követik az idők válto-
zását. Hiszen a müsor összeállítás az  előadott  darabok tartalma  
igyekszik azt a célt szolgálni, hogy a proletériátus osztályön-
tudatát, kulturális szinvonalát minél magasabbra er:.elje. /32/  

Megvolt tehát miniden előkészület arra, hogy "az uj közönség"  

uj, forradalmi darabokat lásson. Sajnos mindezt megakadályozta  
a román csapatok beovonulása április 28-án.  

SzarvL.s dolgozó népe készült május 1-ének "nagyarányu és  

gyönyörű megünnaplésére" hisz "ez lesz az első eset, mikor a  

munkásság végre igazán megülheti egyetlen, de igazi és őszinte  

ünnepét.  

Mint láttuk Krecsmárik Endre vállalta el ennek előkészi-

tését, megszervezését„ Itt is a román csapatok megjelenése követ-

keztében szerte foszlott mindenremény, minden előkészület szer-

vezés hiáhavaló volt.  



83 

Minden szép tervet, minden szép és lelkes előkészületet 

a román csapatok megjelenése megakadályozott abban, hogy kkbon-

takozzék. Minden esetre az a néhány hét, amely Szarvason a pro-

letár diktaturát jelentette igen szép kulturmunkával dicseked-

het. S ha részben csak, de teljsitette a szocialista kultura 

feladatát. Ennek a kulturpolitikának volt köszönhető, hogy a 

magyar fasizmus semmilyen módszerrel nem tudta a magyar proletár-

diktatura emlékét a dolgozó nép szivéből emlékezetéből kiirtani 

a magyar nép a Horn korszakban elsősorban erre a kulturpoliti-

kára támaszkodva vivta "kulturforrdalmát" a hivatalos kulturpoli-

tika ellen. 
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V.  

Kulturális élet 	alakulása  a Horthy  

korszak 	idején /192o-1944/ 

A konszolidáció és válság  évei  

Szar v ason /1920-1933/  

1919 augusztus 1-én a Tanácsköztársaság megbukott. Bukását 

az ellenséges tulerő, valamint belső problémák okozták. A meg-

alakult "szakszervezeti" kormány 6 nap alatt a Tanácsköztársaság 

szinte valamennyi fontosabb intézkedését megsemmisitette. Már 

ekkor megindult az a megtorlás, a kommunisták és hazafiak ellen, 

amely a különitményes tisztek ténykedése következtében a haladó 

európai közvélemény tiltakoz'sát kiváltotta. Horthy kormányzóvá 

választása, Bethlen miniszterelnöksége az ellenforradalmi rend-
szer ':onszolidációját jelentette gazdasági, politikait ekintetben. 

A konszolidácié nem volt el"g<é megalapozott ahhoz, hogy a gaz-

dasági világválság következményeit kibirja. A válság megbuktatta 
Bethlen István kormányát, az őt követő kormányok megkezdték az 

ország fasizálódását. 
Az országos események szinte lépésről-lépésre követhetők 

a vidéki városokban is. Szarvason a Horthy rendszer uralomra 

jutását  a  gazdasági nyomor, a munkanélküliség, az infláció, 
a megtorlás követte. Már 1921-ben nyomor akciót kezdeményeztek a 

nagy munkanélküliség miatt, s ezt még 1922-ben is fenntartották. 
A községi előljáróság 22 q buzával járult hozzá a nyomor enyhi-

téséhez. /1/ 

Az árak állandó emelkedése, a munkanélküliség további 

fokozódása a helyzet romlását idézte elő. Az infláció következ-

tében a helybeli pedagógusok is nyomorult helyzetbe kerültek. 
1924-ben az előljáróság az állandó koveteléseknek engedve a 

községi ovónöknek és tanitóknak "egyszeri" drágasági segélyt sza-

vazott meg. Már ezt a segélyt is, valamint a későbbi segély kiu-

talásokat az teszi lehetővé, hogy a Bethlen Kormány 1924-ben 
az ország pénzügyeit, a Népszövetségen keresztül, kölcsön fel-

vételével ideiglenesen stabilizálta. Sajnos, hogy a felvett köl-

csön nagyrészét nem a nép megsegitésére forditották, hanem 

az uralkodó osztály saját érdekeinek megfelelően használta fel. 
Ennek lett következménye, hogy a stabilizáció éveiben is a nyo-

mor, a munkanélküliség továbbra is megmaradt, hogy aztán a vál-

zág iidéjén fokozottabb mértékben jelentkezzen, néha már forra-

dalmi megmozdulásokban./2/ 
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A válság évei alatt a község költségvetése állandóan passziv. 

Sem az ujjonnan megszervezett községi adóhivatal, sem "a kényszer-

parancsolta megtakaritások" nem képesek ezen a problémán segite-

ni. /3/ 1931-re a szarvasi munkanélküliség is a tetőpontra há- 

gott, a képviselő testületi közgyülésen már szinte vészkiáltás 
hangzott el a kormányhoz: "A kormány most végeztessen munkát, 

amikor a munkaerő aránylag olcsó, és legfőképpen segiteni az 

érdekeltség körzetében lévő nagyar ányu munkanélküliségen" kell. 
/4/ A kormány ezzel nem sokat törődött. A buzasegély, a  nagyobb  
mennyiségü külföldi kukorica behozatala sem sigitett a dolgozók 

nyomorán. Ez az állapot késztette az orsz4g lakosságát arra, 

hogy vándorbotot vegyen a kezébe és vagy az ország más vidékein, 
vagy külföldön keresLen megélhetést. Ez a "vándormozgalom" Szarvast 

is érintette, ezt mi sem mutatja jobban, mint a népesség számának 

stagnálása. /5/ 

A nyomor, az inség akciók a 3o-as évek második fel ében is 

megtalálhatók Szarvas hábaru előtti történetében. 

Az ellenforradalmi rendszer földreformja nem elégitette ki 

a parasztság f:ldigényét, nem enyhitette annak nyomorát. A kor-

mány 192o. évi XXXIV.Tc. értelmében Szarvason 219 kh föld és 
194 házhely került kiosztásra magas megváltási ár mellett. Ekkor 

98 ujabb f t 	X  törpebirtokos keletkezett. /6/ Ez a helyzet 

tovább sulyosbitotta a törpebirtok amugy is nehéz helyzetét. 

A válság idejére igen sokan igyekeztek "megszabadulni" a földtől, 

illetve kértek fizetési halasztást. Ez az adat is jól alátámasztja 

Bethlen egyik életrajz irójának azt a cinikus megjegyzését, amelyet 

a földreform rendeletről mondott, s amely a magyar uralkodó osztály 

álláspontját a legmesszebbmenőkig tükrözte: "Ha egyebért nem is, 

meg-kellett  csinálni azért, hogy a földosztó agrárszocializmus 

utópiájából a magyar paraszt örökre kiábránduljon"./7/ A nyomor, 

a nélkülözés valóban gondolkodóvá tette a magyar parasztot, hogy 

ragaszkodjon e földjéhez, akarjon e földet. Ezt a kéteIét a 

felszabadulás utáni földosztás oszlatta szét, amely valóban a 

magyar paraszt földéhségét elégitette ki, s valóban a föld urává 

tette amely megélhetését biztositja. 

A megtorlás nem kerülte el Szarvas lakosságát sem. A megtor-

lások a román megszállás első napjaiban megkezdődtek azokkal a 

személyekkel szemben, akik valamilyen formában a Tanácsköztásraság 

alatt közszerepet vállaltak. A megyei tanfelügyelőség eljárást in-

ditott azon haladó szellemü tanitók, tanárok ellen, akik a prole-

tár diktatura alatt vezető szerepet vállaltak. /8/ 
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A pedagógusok megfélemlitéce és elhurcolása után sokerült  
a társadalom többi rétegére is, Eljárást inditottak a volt  
szarvasi direktórium tagjai ellen is. Állandó zaklatásnak és  
üldözésnek voltak kitéve a forradalmi tanács tagjai, mindazok  
a tisztviselők, akik a proletár diktatura 36 napja alatt Szarvasc ' 

valamilyen szolgálatot teljesitettek 1  

A képviselő testületi ülések jegyzőkönyvei arról t anuskod-

nak, hogy ezeken az Uláseken az uralkodó osztálynak nem volt más  
célja a közigazgatás tákintetében, mint a "jogfolytonosság"  
biztocitúsa, a fegyveres hatalom tekintetében" a helybeli Mara-
rendőri kirendeltség" megszervezése, valamint azoknak a szerve-

zeteknek a megalakitása és anyagi támogatása, amelyek a fasisz-

ta rendszer támogatását voltak hivatottak elvéezni. Ezen  eg-
letek anyagi megseYgitése világosan mutatta, ho_;y Szarvas köz-

ség képviselő testülete mennyire támogatja az uralkodó osztály  
érdekeit. /9/  

A  nép nyomarát néhány mássa buz.val, egy-két inségakció-
val igyekezett "e ö ni t4  nem sok sikerrel a község. Az ural-
kodó osztály politikáját támogató szerveket anyagilag segitet-

te a községi képviselő testület, de a nép gazdaság szempontjó-
ból hasznos társulásokat nem támogatta. /1o/  

A község társadalmi, politikai viszonyai a már jelzett  
gazdasági problémák határozták meg. A politikai élet irányitói  
a fasiszta rendszer kiszolgáló 	 °t° szervez _ 	~ és azok vezetői lesz- 
nek. Gomba módra alakultak ezek a szervezetek, amelyek a község  
fasizálódását szorgalmazták. A község előljáréinak "nemzeti öntu-

data" a válságot közvetlen megelőző, valamint a válság évciben  
különösen magasra emelkedett. /11/  

A község polgári politikai pártjai a soraikban uralkodó  
állapotok miatt nem voltak képesek a iCzség politikai élelét  
a helyes irányba terelni. E pártok szervezettlenek, nincs megfe-

lelő tömegbázisuk, amelyre támaszkodva irányitani tudták volna  
a község életét. Helyesen álla_itja meg a Szarvasi Közlönyben  
az ujságiró ezekről a pártokról a következőket: "Nincs programjuk,  
nincs irgnyuk, nincs céljuk. Az a hazafiság, az a robbanásig fe-

szülő negyvennyolcas szellem, mely a béke idők függetlenségi párt-

jának szarvasi polgáraiban olyan lobogó lánggal égett, a megvál-
tozott viszonyokkal nem tudott lépést tartani." /12/  
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A Nemzeti Egység Pártja, amely ekkor a legnagyobb párt  

volt a községben, kifejezetten az uralködó osztály szellemének  
megfelelően alakito-ta tagjainak világnézetét. Világnézeti alap-
elvére jól világit rá eg:,'ik vezetőjének az a kijelentése, ame-
lyet Gömbös halálát követő gyászülésen tett: "Szilaj csikó mód-
jára tört ki lelkéből az ős turáni dac, a magyar büszkeség, 
a magyar nép t lsőbbrendiüségének érzete". /13/ Mi ez ha nem  
a faj elmélet magyar változata? 

A konszolidáció és a válság idején a község hangulatának  
egyik irányitója Dr.Tóth Pál országgyűlési képviselő volt, aki  
több pozitiv megnyilvánulása mellett a község politikai hangu-

latának mintegy alaphangját fogalmazta meg a Szarv asi Polgári  
" 

Körben mondott beszédébeni Ha ujra nagy lesz Magyarország, ha  
területben visszakapjuk hazánkat régi határainkig, sőt azon  

tul is /!/ akkor jöhet a magyar kormf~nyzó utódja, a uu1 gyar király  
és addig adjon erőt a magyarok istene, 	kormányzónak, hogy oda  
elvezettesse a magyarság göröngyös utját" . /14/  

Ezek a sorok már 1927-ben megfogalmazták a kormányzó  

célját: magyar király akar lenni ! Ismeretes, hogy Horthy mennyit  

harcolt ezért, hogy a Horthy dinasztiát meglakitsa. E beszéd után  
nem volt véletlen, hogy néhány nap mulya a Társadalmi Egyesüle-
tek Szövetsége /TESZ/ irredenta előAás orozatot kezdett el  
Szarvason. Ha mélyebben vizsgáljuk meg ezt a kérdést tulajdon- 
képpen 	/ _ / 	1. 1  Képpen ekkor meg csak a Király Kardeu /a szuuau  Yill'C1y'1%dl_=..GLVn 

és legitimisták ellentétei/ elodázásától van szót.  
Ez és az ilyen hivatalos politikai irányvonalnak lett 

 az, hogy a község kulturális életének alakulása a fennálló  

politikai viszonyokat lesz hivatott segiteni. A hivatalos müsorok,  

a szinházi előadások ezt tükrözik. A polgári befolyás alatt álló  

Férfi Dalkar müsorezámai is sok esetben ezt mutatják.  
Hogy a politikai és kulturális élet teljes mértékben nem  

vált a fasiszta rendszer a fasiszta ideológia kiszolgálójává az  
annak köszönhető, hogy a község kommunistái, haladó szellemű egyé-
nei, ha illegálisan is, de fenn tartották a proletár diktatura em-
lékét és a szocdem befolyás alatt álló Világosság Dalkörön keresz-
tül némi izelitőt adtak a szocialista kulturából.  

A község munkásmozgalmát vizsgálva meg kell 	 hogy  
Szarvason a Horthy korszak idején nem fejlődött ki számottevő ipar  
igy kevés volt az ipari munkásság is. Annál több volt az agrárpro-
letár, a szegény paraszt, ezek harcai jele zták a munkásmozgalom  
fejlődését. /15/ 
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A kommunista párt helyi szervezete illegalitásban volt. 
N konszolidáció éveiben a község politikai életére nincs döntő 

befolyással. A Szociáldemokrata Párton belül a jobboldal befo-
lyása érvényesült. A helyzet a válság időszakában változott meg, 
amikor a kommunista párt a szociáldemokrata párt baloldalán ke-
resztül igyekezett hatását érvényesiteni különféle módon. /16/ 

Ez biztositja annak a lehetőségét, hogy a Világosság Dalkör be-

tölte munkásmozgalmi feladatát egyrészt, másrészt pedig, hogy 

a válság utáni években a kommunista mozgalom fejlődni tudjon./17/ 
A község gazdasági és politikai életének ilyen alakulása 

lett az alapja annak, hogy Szarvas kulturális életében két, egy-

mástól :.lesen elkülönülő vonalat tudjunk megkülönböztetni./18/ 

M ü v e l ő d é s 	é s 	k u l t u r a. 

A Horthy rendszer ideológiáját a "szegedi gondolat" alapoz-

ta meg, amely az antiszocializmus és antiliberalizmus jegyében 

fogant. Ennek a gondolatban dintő jegyei a munkásmozgalom terro-

rista üldözése, a demokratikus intézmények tagadása, nyilt mili-
tarizmus, szélsőséges sovinizmus és antiszemitizmus. Ezt  segítet-
te "tudományosan" megmagyarázni a kibontakozó szellemtörténeti 

irányzat, amely 8zekfü Gyula 192o-ban megjelent H'rom nemzedék  
c. munkájával vette kezdetét. A magyar történelem utolsó száz 
évét árt4kelve igyekszik bebizonyítani, hogy a liberalizmus és  

szocializmus idegen a magyar néptől. A magyar kulturfölény, majd  
később a magyar faj felsőbbrendüségének hirdetése mind ennek az 

ideológiának láncszemei, s hogy hatásuk nem maradt el láttuk a 

község politikai életének tárgyalásakor. 

Az ellenforradalmi rendszer ideológiájának kialakitásában, 

terjesztsében, az egyház döntően kivette részét. A katolikms 

egyház hatalmas vagyonnal rendelkezett. Képviselői közvetlenül 

szóltak bele a politikai életbe, irányitó szerepet játszottak 

az oktatásban, a kulturális intézményekheh'/19/ 

A kor iskola-politikáját, Klebersberg Kunó, a Bethlen 

kormány vallás-és közoktatásügyi minisztere fogalmazta meg. 

Ennek célja az volt, hogy feletteseea magyar néppel a Tanácsköz-

társaság dicsőséges 133 napjának emlékét, az osztályellentétek-

ről a néptömegek figyelmét elterelje és a faji és vallás ellen-

tétek felé forditsa. Klébersberg a "magyar hazafiságot, az ősré-
gi patriotizmust" olyan irányba akarta terelni mellyel "a magyar 

faj megerősödését és hazánk feltámadását" segiti elő. Olyan nem- 
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zeti egységet akart kovácsolni amely a maga "pozitiv, aktív 
és konstruktiv" erejével legyőzi a számban majd kisebb "passziv, 
negativ és destruktiv" erőket. /2o/ 

Elgondolásait elsősorban az ifjuságra és az iskolára alap 

pozta. Az iskola harci terület lett: egy uj magyarország meg-

teremtését elősegitő hadszintér. A "magyar gondolat" győzelmét 
nem  a kulturált, tömegektől várja, hanem egy szűk "szellemi 

elit"-től. A kulturfölény nacionalista gondolatának megfogalm_-
zása ez. /21/ 

A középiskolák tömegnevelést szolgáló cljáról ez az 

iskola politika eleve lemondott. A középiskolák tanterve ennek 

megfelelően alapozta meg a vallásosságon felépülő nemzetisme-

retet. Mind az alsó, közép - és felsőfoku oktatás szolgálta 
ezt az irredenta " fajmagyar' napionalista - soviniszta teóriát. 

Sok esetben az iskolán kivüli népmüvelés is ennek szolgálatában 
állt. 

Amikor az ellenforradalmi rendszer vette át az uralmat 

4gyarországoni a szarvasi nép gazdag kulturális örökséget mond-
hatott zugáénak. Az elkövetkezendő korszak feladata lett volna 

hogy ezt továbbfejlessze, s ujabb intézményekkel gazdagitsa. 
S mivé vált ez az örökség. A község társadalmi, politikai be-
rendezkedése nem tette lehetővé a továbbfejlesztést, hanem stag-

nálásra kárhoztatta, valamint arra, hogy a rendszer támogatói 
e l mét e ti lenr?k ,ir%ikságPt alapot kovácsoljanak belőle. 

A konszolidáció és a válság éveiben a k'1zség iskola háló-

zata nem fejlődött. Az 1928-as felmérés szerint a községnek 

21 tanterembővitésre vol%na szüksége./221 A  régi közép - és 
alsófoku intézmények továbbmüködtek, de ssk esetben csökkenő ten-

denciáit mutatott a beiskolázás létszáma. /23/ 

Az iskolai létszám csökkenő ` tendenciája azzal a nehéz 

gazdasági élettel -magyarázható amely saltotta a magyar népet a 

Horthy korszak idején. Hiszen nemcsak a község, hanem a magános 

emberek háztartása is deficites volt, az emberek legnagyobb gon-

dok között éltek. Miből taníttassák gyermekeiket? Sulvosbitotta a 
helyzetet a magas iskolai tandij is. Erre a problémára utal a 

Sz.H. egyik cikke, amely arról is, hogy "a képtelenül magas isko-
lati tandij valóságos kulturveszedelemmel kezd fenyegetni"./24/ 

Helyesen világitja meg a cikk iró, hogy ez a "kulturveszedelem" 
lesz továbbra is alapja az a kalfabétizmusnak. Az analfabétizmus 
redukálásának akadályát a  gazdasági  `.elyzetben látja a Békés vár- 

megye törvényhatósági iskolán kívüli Népm"ívelési Bizottsága is. 

/25/ 
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A község pedagógusai a legnagyobb nyomoruságban tengődnek.  

/26/ Jellemző adat e kor pedagógusainak zelytére az is, amely  

azt emliti, hogy a Községi Gazdasági Továbbképző Iskolában öt  
állástalan tanár kapott néhány tanitási órát. Bérük az éhbér-

nél is alacsonyabb. Helyesen mutat rá Sz.H.arra az országos  

méretü problémára, amely a váltság alatt és váltság után mégin-

kább fokozódik, a diplomás emberek nagytömegének munkanélküli-

sége, állástalanfiága. /26Y  
A község alsó- és középfoku oktatási intézményei, u y an-

ugy, mint az ország többi iskolái, a hivatalos tantervek alap-

ján a kor ideológiájának szellemében nevelik az ifjuságot az  

antiszemitizmusra, demokrácia ellenességre, Trianon reviziójára  
stb. Az egyház mindenkor elől járt ebben a nevelésben./27/  

A közoktatás elemzése után Szarvas község egyéb kulturális  

megmozdulásait vizsgáljuk meg, abból a szemszögből, hogy az is-

kolán kivUli népmtivelés :;egyét hogyan szolgálták, illetve a kor,  

a rendszer támogatását mennyiben segitették, men j iben tti '.~röz-

ték annak társadalmi, politikai életét. Altalánosságban megálla-

pítható, hogy ez a kultura nem mentes attól a befolyástól, amely  
a kor szellemét t:krözi. Mind Szarvason, mind pedig a környező  
községekben elő dott darabok /mükedvelő szinészek által/ a kor  

politikai áramlatait támogatták.  

Szarv a s közvetlen szómszédáágában lévő községek kulturális  

élete a válság előtti években kezdett fejlődni. A huszas évek  

elején alig van adatunk kulturális m gmozdulásoktól, viszont  

annál több a huszas évek végéről, a harmincas évek elejéről.  

A kulturális intézmények építése, fejlesztése a nehéz gazdasági  
helyzet miatt vontatottan, nehezen megy. Pld. a kondorosi kul-

turház építésének egyik akadálya, hogy a község a nyomor miatt  

keveset tudott áldozni erre , bár az államsegély kielégitő lenne.  

/28/ Az említett időszakban mind Kondoroson, Békésszentandráson,  

Öcsödön, mind pedig a távolabbi községekben igen sbk mükedvelő  

előadásról adnak hirt az ujságok. /29/ Hz előadások rendezői  

a különböző társadalmi szervezetek pld. Kondorosi Törekvés is  
SC. Stefánia szövetség Kondorosi fiókja, Kondorosi Ipartestület,  

Ccsödi Olvasókör, Öcsödi Ipartestület Cipész szakosztálya,  

Öcsödi Népkör, ucsödi Ipratestület, Iparos Kör stb. Az itt fel-
sorolt néhány egyesület is jól mutatja, hogy ezen e lő:dások ren-

dezői a községek polgári lakosságát hivatottak kielégiteni, kü- 

lönösen akkor látszik ez még világosabban, ha hozzávesszük, hogy  
az említett három községben a kultura aktiv terjesztői az iparos  
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dalárdák műsorai. 

Az említett időszakban a szarvasi Világosság Dalkör mellett 

csak egyetlen adatot találunk munkás kulturmegmozdulásról; 1931-

ben az öcsödi Munkás Dalárda népünnepélyt rendezett. /3o/ Ezek 

után érthetővé válik a műsorok összeállitása is. Mindhárom köz-
ségben olyan szinműveket adtakelé amelyeknek művészi értéke 

messze mögötte van a Szigligeti, Csiki szinmüvek müvészi értéké-

nek. /31/ Ezek a miivek a lényeges társadalmi- művészeti problé-

mákat teljesen elhanyagolták és a tömegek illését torzitották. 

E jelentéktelen népszinMüvek mellett az eladott darabok másik 
csoportját azok alkották, amelyek tartalmukkal a kor hivatalos 

ideológiáját hivatottak terjeszteni a nép széles tömegeiben. 

Herczegh Ferenc és Rákosi Viktor müvei naponta vannak a vidéki 

mükedvelő szinapadokon. Az irredentizmust hirdető, Trianon revi-

zioját követtelő darabok szintén gyakoriak. /32/ Az ilyent artal-

mu  darabok mellett csak elvétve találkozunk nagy iróink műveivel. 
Ez is azt mutatja, hogy a hivatalos közvélemény nem rajongott 

a magyar id odalom kalasszikusaiért. /33/ 

A korabeli sajtó arról számol be, hogy ezeken az előadásokon 

legtöbbször "szépszámu közönség"jelent meg és "vastapsal" jutal-

mazta a mükedvelő szinészek játékát. Ez a "ezészámu közönség" 

azt mutatja hogy a lakoEság igényli a kulturát, s a szervezőket 

terheli a sulyos felelőoség azért, hogy a nép kulturszomját ni-

vótlan, elsekélyesedő, igen gyakran konzervatív, s néhány eset-
ben reakciós darabokkal tudta csak kielégiteni. A szervezők fe-

lelőssége mellett felelősség terheli a korabeli sajtót is, amely 

az előadott darabokról dicshimnuszokat zeng, bírálni nem akart. 

A sok előadott gyenge darabról írott elismerő birálatok mellett 

csupán egy esetban találkozunk éles bírálattal, amikor a kondo-

rosi mükedvel'k az Utolsó bölény c. előadását birálja. /33/ 

.Az ilyen birálatok nagyban elősegitették volna a mükedvelői elő-

adások helyes darabmegválasztását, megakadályozták volna azt, 

hogy azok minden fenntartás nélkül az uralkodó osztály politiká-

ját kiszolgálják. Ha ez megvalósult volna, akkor a szinjátszás-

ban rejlő erő valóban a néph helyes irányu müvelését szolgálta 

volna. 
Ha Szarvas kulturális életét vizsgáljuk a konszolidáció 

és a válság éveiben azt kell megállapítanunk, hogy a kizség 
elöljárósága, képviselő testülete szinte alig foglalkozott ülése-

in kulturális ügyekkel. Egy -egy évfordulónak a megrendezése, 

egy-egy emléktábla leleplezése mutatja azt a ténylom dést, amelyet 
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a község vezetői hivatalosan tettek a kultura érdekében./34/ 

Az előljáróság a nép erkölcsi és kulturális életével alig 

foglalkozott. Amikor azí egyetlen mozi támogatásra segélyt 

kérnek, a község azzal utasitotta el a kérelmet, hogy "az nem 

szükséges" mert u.gy sem látogatják az emberek. Pedig lett volna 

mit tenni az előljáróságnak a nép műveltségének felemeléséért. 

Mi sem mutatja ezt jobban, mint Szarvas 193o. évi hivatalos sta-

tisztikája, mely szerint 21.561 lakosból 96o analfabéta. S ez 

az adat annál szomorubb, hogy ebből az analfabétából 427 a köz-
ség belterületén hxkik./35/ A népszámlálás után négy évnek kel-

lett eltelnie, hogy érdemleges kulturális adatokat találjunk 
a község hivatalos jegyzőkönyveiben. /36/ 

A Horthy korszak tárgyalt időszakában gombamádra alakul-

tak és növekedtek a különféle gazdisági, politikai társaságok, 
társulatok, egyesületek, olvasókörök, amelyek a község kulturália . 

életét tevékenyen befolyáolták. Ezek az egyesülések szinte vala-

mennyien a kor hivatalos politikáját támogatták, ideológiáját 

árasztották s nem ttolsó sorban kultarmegmozdulásaikon keresz-
tül. /37/ 

A munkásoknak két eg„esülete volt: Magyarországi Földmun-

kások Szövetsége Szarvasi Csoportja és a Szarvasi Építőipari 
Munkások Világosság Dalkdre. A haladó hagyományok ápolása, 

a munkás öntudat és harci szellem ébrentartása és fokozása te-

rén különösen az utóbbi tett sokat a legnehezebb időkben. /mun-
kásságáról részletesen kósőb  

4:.rnig Szarvas szomszédos községeiben hivatásos szinészet-

ről nem hallunk, addig Szarvason a szini előadások gerincét 

ez adja a tárgyalt időszakban. A hivatásos szinészet mellett 

községünkben is nagyszámu mükedvelő előadáshól tudunk, amelyet 

a különböző egyesületek szerveztek, finansziroztak anyagilag./38/ 

Hivatásos szinészetrő"1 a rendszer első évéiben Szarvason 

alig van adat. A Sz.H. 1924. május 29-i számában van egy rövid 

hirdetés, hogy a községben Somogyi Kálmán szinigazgató vezetésé-

vel szintársulat mük'dött. Csak a 20-as évek második felében 

jelentek meg a szinházi hirek mind gyakrabhan.Okát abban kell 

keresnünk elsősorban, hogy a nehéz gazdasági viszonyok nem tették 

lehetővé a vidéki szinházak miuköd sét. A konszolidáció ha nem is 

erős, de mégis biztos alapot ad a vidéki társulatoknak és most 

már azok is, néha még anyagi gondokkal küzdve, mind gyakrabban 

hallatnak magukról. Az 192o-as évek végén Szarvason mintegy törzs- 

gárdának számitott KiLs Árpád társulata, valamint Alapi Nándor 
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kamara szinháza. E két társut volt az, amely évenként, mintegy 

egymást váltva, szerepelt Szarvason. Mellettük a Nemzeti Színház 

Passió együttese, az Országos Müvész-Szinház lo tagu együttese, 

egy-két művész magán fellépése jelentette a hivatalos azinészetet. 

Az előbb említett két hivatalos szintámulat repertoárjábgn 

megtalálható az akkori kor divatos szinmüvei mellett elvétve 

a világ és a magyar drámairodalom nagy alkotásait is. Hangsulyoz-

zuk, hogy csak e lvétve, mert az előadások kőmét a kor divatos 
darabjai adták. Ezek a darabok mind tartalomban, mind mondanivaló- ,  
ban mögötte voltak a kRflasszikus daraboknak, de rendkívül alkal-

masak arra, hogy álhazafias lelkesedésükkel, irredenta mondani-

valójukkal /39/ elvonják a néptömegek fi;:yelmét a belső bajokról. 

Az előadások szinészi játéka, a források alapján kísérve,  legtöbb 
esetben kielégitő. A társulatok trzsgárdája mellett volt al-

kalom,amikor egy-egy neves azinész vendégjátéka emelte a müvé- 

azi előadást. 1928-ban adatunk van arról, hogy Rózsahegyi Kálmán 

és leánya vendégszerepelt Szarvason /4o/ a kelvetkező évben 

a Sz.K. ilyen  hírt ad: "Fedők Sári neve telt házat hozott az 

Antonia és a Pista néni előadásaira... Rajz János nagy sikerrel 
szerepelt a Cárevicsben". /41/ A korabeli sajtó birálatai nem 

kielégitőek, nem reálisak. Hasábokat írtak pld. egy-egy irreden-

ta előadás sikeréről, de alig emlékeztek meg pld. a Ludas Matyi-

ről, vagy a János vitézről. /42/ 

A közönség elég gyér számmal látogatta ezeket az előadáso-

kat, pedig 1928-ban ilyen hirdetést olvasunk a Sz.K. 1928. jun. 

5-i számábans"Az igaz atóság tekintettel a sulyos gazdasági hely-

zetre hetenként egy féláru előadást fog tartani, hogy a szegé-

nyebb sorsu közönségnek módjában legyen az előadásokat láto-

gatni." Az igazgatóságnak ez a nagyon helyes kezdeményezése 

valószinti nem érte el célját, mert a Sz.H.1928.nov.9-i számában 

a szintársulat ilyen problémákról panaszkodotts "...a darab 

a legnagyobb pártfogást érdemelte volna meg... Nem tudjuk hol 

a hiba kevés-e e az igazi értéket á hitozóit, vagy a pénzhiányp 

okozta, hogy jóformán tires széksorok előtt volt kénytelen ját-

szani a színház..." Valószinünek látszik, hogy ez a jelenség 

országos, hiszen a gazdasági világválság első éveiben a vidéki 
színészek válságáról cikkeztek a napi lapok. Ezekre reflektált 

Alapi Nándor, a Kamara Színház igazgatója, amikor 1930. szept. 

4-én a Sz.K4 irott cikkében elismeri ugyan a válság jelentke-

zését, de "nem annyira kétségbe ejtő a hal,;zet" "nem olyan  ve-

szedelmes" az egész, mint ahogy azt egyesek 1: - iszik. Szerinte 
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"vidéken csak ott van válság, ahol az igazgató a szináhzat ki-

zárólag üzleti vállakozásnak tekinti, " "ott ahol az anyagi si-

ker mellett a szinészi elhivatottság lelkesitő ereje és az er-

kölcsi siker iránti abibió nem hiányzik ott nincs és nem lehet 

válságról beszélni': 

Alapi Nándor bizakodó cikke nem a realitás talaján áll. Annak 

bevezető mondatát kell idézni "reám nem vonatkozik a vidéki szi-

nészet válságától elterjedt hir". Az ő társulata valóban nem 

küzdött válsággal sem ekkor, sem  a későbbi években. Néhány vi-
déki társulat viszont válságban volt, hiszen ezzel a problémával 

a kultusz minisztérium is foglalkozott. Klébersberg Kunó jelen-

tette ki, hogy "elsőrendű feladatának tartja a vidéki ezinházak 

megmentésétU /43/ Ennek érdekében tervezte a mozi, a rádió és 

gramafon megadóztatását is. A vidéki városokban központi utasi-

tásra szinpártoló e3yes_leteket hoztak létre, amelyeknek célja 

hogy "a szintársulat exiztenciális létét biztositsa... Ez az 
egyesülés egy ökonómiai szerv lehetne," /44/ s mint ilyen gaz- 

bérletek gyüjtésével biztositaná "a jobb társulatok 

egzisztenciáját". Szarv::::son is, ott ahol a szinészetnek már 

fél évszázados multja van, ilyen egyesület létrehozásáról tár-

gyaétak. Mindezek a "mentési akciók" csak részben érték e 1 si-

kerüket, hiszen 1932-be is van adatunk arról, hogy a kultusz-

miniszter töb vidéki szintársulatot oszlatot fel, elsősorban 
azokat "akik nem tudták tagjaikat fizetni" /45/ ekkor kerül 

sor, a Szarvason ply sok sikert elért, Kiss j'irpád társulatának 

megszüntetésére is, /46/ 

A vidéki szinészet válságban volt az 193oéas évek elején. 

Ez a válság Szarvas szinházi életében kevésbé érződött. Az az 

5o éves szinházi mult, amely Szarvast sokszor a nagyobb alföldi 

várások elé helyezte vonzó a szintársulatok előtt• 1931, 1932, 

1933-ban évenként kétszer is volt szinházi szezonelőadás 4-6 

héten keresztül. Kiss Árpád társulata még 1931 nyári évadjában 

sikerrel szerepelt, de 1932-ben anyagi okok miatt működési en- 

gedélyét a miniszter bevonta. Ennek az időszakban Szarvas törzs-

társulatai az Országos Művész Szinház Szentiványi Béla vezetésé-

vel, az Országos Kamara Szinház Alapy Nándor, majd ifj.Déri 

Béla vezetésével és Gulyás Menyhért kaposvári társulata, mely 

a "legnaüyobb vidéki társulatok egyike"./47/ 
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A társulátok által előadátt darabok a szokásosak. Némi  

különbség, s ez igen lényeges, ott mutatkozott, hogy kevesebb 

a k Lejezetten nacionalista, irredenta darab. Többször találko-

zunk olyan cimekkel a műsorokban, amelyek a világ-és magyar 
irodalom klasszikus darabjait jelentik. /48/ 

A társulatok igazgatói a lakosság nehéz anyagi körülmér.eit  

figyelembe véve "rendkivül olcsó helyárak mellett játszanak"/49/ 
Ez a gesztus elsősorban Gulyás Menyhért társulatára volt jellem-

ző. Ugyancsak ő az, aki meghallgatta a közönség véleményét az 
előadással kapcsolatban, és annak megfelelően alakitotta, irá-

nyitotta a társulat munkáját. Ezzel magyarázható, hoy Szarvas  

közönsége  " ^ altra tstta, hazy a mai rossz 	._ági vl :c'L ck  

köz% t i _ tud áldozni a kultur.áért" /50/ az elv,  adásokat "nem  

egy este zsufolt ház nézi és tapsol a szinészeknek" a szini évad  
befejezésekor "u' y a társulat, mint a közönség megeléeedve váltak  

el egy; : m:'stól"./51/  

Szarvasnak igen régi színházi multja kötelezte a társula-
tbkat jó j `tékra. A közönség tudott  ítélni és helyesen itélt,  
amikor a váltság éveiben elburjánzott groteszk előadásokból  
távoltartotta aagát,de a válság utolsó éveiben látoiatottság-

gal támogatta a valóban tartalmas és jó játékot nyujtó társu- 
latokat„  

A közönségnek ez az ítélő készsége nyilvánult meg akkor  
is, amikor a műkedvelő előadásokkal szemben is kritikusként lé-

pett fel. Mükedvelő előadásokat szinte valamennyi egyesület  
tart. Vannak egyesületek, amelyeknek ezinjátszói évenként több-

ször is tartottak előadásokat. Ezeket az előadásokat főleg  
az 192o-as évek végén és az 193o-as évek elején rendezték.  

Az előadások törzsgárdája mindig az a társadalmi réteg,  
amelynek köréből kerülnek ki a szereplők. Szarvas munkásosztálya  
és parasztsága kevésbé látogatta ezeket a mükedvelő előadásokat,  
nem találta meg azokban azt a forradalmiságot, művészetet,  
amely igényeit, vágyait kielégitette volna.  

Az előődott darabokat a kor szellemének megfeleleően  
válogatták össze. Gyakran találkozunk olyanokkal is, amelyeket  

a hivatásos színészek is előadtak./53/ A müaországok nagy több- 

ségénél a népszinmüvek dominálnak, kivételt csupán a hadirokkan-

tak szinjátszói képeztek, akik a Noszty fiu esete Tóth Marival  
c. Mikszáth darabot adták elő "nagy közönség siker mellett"./54/ 

 

Ugyancsak ők adták elő ezt a darabot Kondoroson a vendéglő nagy-

termében " zsufolt közönség előtt". /55/  
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Ezen műkedvelők előadások mellett egy--két esztrád műsor, 

egy-két fővárosi müvész magánfellépése tarlkitotta a kulturális 

életét. 
Szarvas első mozija 1928-ban nyilott meg, a lakosság nem 

nagy pártfogása mellett. Népszerűvé csak az 193o-as években vált. 

Szarvas kulturális életében a hivatásos és műkedvelő sziné-

ezek mellett a különféle hangversenyek jelentették valóban a 

müvészetet, a Világosság Dalkar müködésével a haladó müvészetet. 

A hangverseny élet központját a Férfi Dalkar előadásai képezték 

/részletesen szólunk erről egy külön fejezetben/. Emellett a 

Szinfónikus zenekar és a Stefánia hangversenyei a kiemelkedők. 
A szarvasi Szinfónikus zenekar alakulását 1931-re tehetjük, 

ugyanis ekkor van az első adatunk fellépésükről, amelyet a leg-
teljesebb siker "koronázott". /56/ Ennek a zenekarnak magját 

az 1893 március 13-án alakult első zenekarban kell keresnünk, 

ezekből  még sokan átléptek a szinfonikus zenekarba, s mintegy 
annak t örzsgárdáját alkották. /Sz.H.1933.április 2,/ Az első 
sikeren felbuzdulva minden évben rendeztek önálló hangversenyt 

ezzel "óhajtják szolgálni a helyi zenekultura nemes ügyét"./57/ 

Már első bemutatkozásai arra engedtek Kivetkeztetni, hgy 
"annak a néhány zeneszerető embernek a vállalkozása.., amely 

Szarvason semmi másból mint lelkesedésből egy jelentékeny nagy-
ságu szinfonikus zenekart létesített". /58/ Szarvas kulturális 

életének jelentékeny tényezője volt. Műsorszámai Móczart, 

Schuman, Schubert, Bizett, t/éber, Haydn darabjai mellett magyar 

szerzők darabjai Bartók, Kacsóch stb. . A műsorszámok össze-

állításai valóban megfeleltek az eredeti célkitüzésnek "klasszi- 

kus és népszerü muzsikával gyönyörködtetni". A zenekar tudásban, 

kifejezésben és előadókészségben reageteget fejlődött az első 

időkben és óriási lépéssel jutott előbbre. Mindzet a fejlődést 

a tagok határtalan lelkesedése, munkaszeretete eredményezte, 

amelyet Havranek Vilomos karnagy hozzáértése még csak fokozni 

tudott. A lakosság mindig támogatta ezt a művészi megmozdulást. 

Sajnos a gazdasági világválság utolsó éve a zenekart is válság-

ba sodoita, kellő anyagi támogatása nem volt, de a tagok lel-

kesedése átmentette a zenekart és a válság utáni években tovább 

fejlődött. 

A 3oéas évek kiemelkedő eseményei voltak Stefánia hang-
versenyei, amelyeket jótékonysági céllal rendeztek, amelyeken 

a helyi szereplőkön kivül országos hirfi müvészek is felléptek. 
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Szarvas lakossága /polgári lakossága/ szívesen eljár ezekre 
a hangversenyekre, meert az előadások valóban müvészi élveze-
tet jelentettek. ES Stefánia hangversenyeink a klasszikus ze-
neirodalom "nagyit" vonultatták fel. Mendelsson, Srauss báZYos 
melódiái mellett megszólaltak Liszt és Erkel magyaros dallami, 
valamint Haydn, Mócart darabjai. 

Egy-egy alkalmi hangverseny csak e:relte a szarvasi zene-
kultura szinvonalát. 

Kie::.elkedő zenei esemény volt az 1932. noaember 6-i 
hangverseny, amelyet a Szarvasi Hirlap jubileumi ünnepsége 
keretén belül rendezett. Az esemény jellegzetessége volt, hogy 
szarvasi szerzők műveit, szarvasi előadók tolmánpolták a közön-
ségnek a Szinfonikus zenekar, a Szarv_si Dalkar fellépése mel-
lett Privler Endre zongora művész, Gyökössy Endre költő is 
fellépett /mintketten szarvasi születéeüek/. Benka Gyula, 
Gyóni Géza, Szabolcska 	versei mellett Verdi Rigolettó 
c. operájából, Liszt Ferenc Impromtu Walczer c. zongora játé-
ka is felhangzott. 

Ezek a zenei események méltán feljogositanak arra, hogy 
Szarvas zenei kulturáját vidéki viszonylatban az elsők között 
emlitsük. 

A két dalkar müködése ebben az időben ezt még inkább 
emelte, és mélyitette. 

A Szarvasi Dalkar  m ü k ö d é s e .  

A fehérterror Hortr Miklós hatalomra jutása és az aplzt követő 
évek nem voltak alkalmasak a kulturális élet nagymérvű fejlő-
désére. A rendszer minden haladó gondolatot elnyomott. Haladó 
iróink vagy emigráltak, vagy hallgattak, a kultura más képvise-
lőivel is ugyan ez történt. A vidék kulturális életét még jobban 
megbénitotta az elnyomatás. Jellemző, hogy Szarvas szomszédsá-
gában 0csödön, Békésszentadnráson, Kondoroson a dalkari keltu-
rának régi hag:'o mányai voltak. Az emlitett községekben igen 
jól működő dalárdák terjesztették a zenei-és dalkari mLIveket 
a háboru előtti években. A háboru után, a Horthy rendszer első 
éveiben nincs adatunk a. 1, hogy ezek a dalárdák mükdtek volna, 
ugyanugy mint ahogy Szarvas két dalárdájáról sincs adatunk. 

A Horthy korszak konszolidációs évei, a gazdasági világ-
válságot közvetlenül megelőző évek eseményeit figyelme azt ta- 
pasztaljuk, hogy a gazdasági, politikai élet aktivitása mellett  
megélénkült a kulturális élet is. Móricz lsigmond történelmi 
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tárgyu regényei, Juhász Gyula versei, József Attila bontakozó 
költészete mind azt mutatja, hogy a kulturális é]et fejlődésnek 
indult. Ez a fejlődés vidéken is éreztette hatását. 

A környező község dalárdái közül először a Békésszent-
andrásiról van adatunk, amely a szarvasival szinte egyidőben, 
1927-ben alakult ujjá, /60/ 30 taggal. A tagság zömét az ipa-
rosok köréből szervezte, hiszen az ujjá alakult dalárda Iparos 
Dalárda néven alakult meg y  Félegyházi Nagy Lajos igazgató tpni-
tó vezetősével. Ettől az időtől kezdve renszeresen mükdött 
ás valóban "a magyar dal hirdetője.., a kis, de a kaltura iránt 
igen érdeklődő községben"./61/ 

Az öcsödi dalárda aktívabb müködése, szintén a válságot 
megelőző és a válság éveire esett. Szinte valamennyi községi 
megmozduláson szerppelt és azon kivül önálló fellépsei is voltak. 
/62./ 

A kondorosi Férfi Dalkar talán legfiatalabb, s működése 
is csak az 193o-as években vált tevékennyé. Ez a dalkar az, amely 
az éneklés mellett  mükddvelő estéki rendezésével is foglalkozott. 
Ezek az esték a község életében kulturális ' _Iggmozdulást tattk, sajnos azonban az előadások művészi szinvonala sok javi- 
tani valót hagyott magautón. Az előadott darabok tartalma sem 
szolg_ált.a a haladó művészetet, hanem  a  kor általános hangulatát 
tükrözte. /63/ 

Az 192o-a évek r:_:sodik felére Szarvason is tisztálód-
tak a politikai áramlatok, elsimultak az ellentétek, megindult 
a  társas élet pezsgére. A k.'riilmények ilyen alakulása tette le-
hetővé, hogy 1927-ben ismét ujji alakuljon a mér oly sok sikert 
elért dalkar. A 20-as évek elején próbálkozott ugyan a dalkar 
kisebb szereplésekkel, de különösebb sikert nem ért el. Az ujjú 
alakitott dalkar Rohoska Géza karnagy személyében ismét olyan 
vezetőt kapott mint Benka Gyula és Lédiusz Ernő  volt.  

A dalkar történetében ezt az ujjáalakulást követő 
esztendo"ka legmozgalmasabbak, a legtermékenyebbek, a legtöbb 
dicsőséget hozták a dalkar részére. A 20-as évek eleje a szer-
vezés esztendei voltak, ezekben az években kovácsolódott össze 
az a dalárda, amely a 20-as évek végétől mind magának, mind a 
községnek oly sok dicsőséget szerzett. 

Már 1927. végén találkozunk olyan adatokkal, amelyek 
alapjánegállalithat juk, hogy a dalkar élete lendületesen fej-
lődött. Ez tovább fokozódott 1928-ban. /64/  Mind a z 1927 -ben, 
mind pedig az 1928-ban megtartott dalestélyeknek az a célja, 
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hogy a dalkar egysége összekovácsolódjon. A nyilvános ös szpró-

gák, a zártkörű vacsorák elérték céljukat. A dalkar tagsága 

összekovácsolódott, a község lakossága ismét támogatta. 

Rendkívül sokat köszönhet a dalkar most is ugyanugy, mint  

az előzőekben karnagyának, Rohoska Géhának, aki odaadó és lel-

kes szervező munkájával vezette a dalkart. Hagyományokhoz híven 

Géza napján őt is "lampionos szerenáddal" köszöntötték. A/  
1928 április 29-én tartotta a dalkar évi rendes közgyűlé-

sét. A karnagy beszámolójában ismertette a létszám alakulását  

az 1927-es esztendőben /66/ megemlítette, hogy a dalkar 4o-szer  
szerepe. Kiemelkedőbb szereplésük volt vidéken, amikor a szen- 

tesi Iparos Dalárda zászló szentelésén szerepeltek .  Részt vettek  

Szegeden a XXI. Országos Dalosversenyen "mind két helyről érté-

kes emléktárgyakat hoztak magukkal".67/ A községtől 400 Ft  

anyagi támogatást kaptak. Feltöltik, illetve ujjáválasztották  

a tisztikart, melynek összetétele jól mutatta Dalkar polgári  

beállitását. /68/ Amelyet a tagság ö -sszetétele is alátámaszt.  

Tagságának zömét az iparosok alkották. Az 1928-as tablón látha-

tó tagok közül 23. iparos, 8 más foglalkozásu /ez a társadalom  

szinte valamennyi rétegéből tevődött össze/. Talán ezzel ma-

gyarázható, hogy egész müködése az Ipartestülethez volt kötve.  

Próbált az Ipartesületben tartotta. Hétfőn, szerdán szólampró-

bák, pénteken összpróbát tartott. Hiányzás alig volt, minden  

dalkari tag becsületbeli dolgának tartotta, hogy pontosan, rend-

szeresen eljárjon a próbákra. A dalkar jutalmazta azokat, akik  

egyáltalán nem mulasztottak a próbákról. Évente a farsang ide-

jén tartotta meg móka-estjét, pünkösd hétfőjén pedig színvonalas  
hangversenyt-és müsoros estét. Ezenkívül néhányszor tartott nyil-

vános összpróbát, amelyen az uj számokat, a hangversenyek müsor-
számait mutatta be a közönségnek. Ezek az összpróbák dijtalanok  

voltak. Ezenkivül a község társadalmának valamennyi megmozdu-
lásán fellépett. /március 15-én, október 6-án fellépésük rend-

szeres volt minden évben/ A vezetőségit agok névnap ja alkalmával  

lampionos felvonulásokat rendezett a dalkar, s énekszámokkal  

köszöntötte az üniepelteket. Ez sokszor olyan impozáns és hatá-

sos volt, ho`y hatása alatt szinte minden alkalomkor egy-két uj 
tag jelentkezett a dalkarba. Voltak olyanok is,akik nem feleltek 
meg a dalkarban, viszont minden próbál ott voltak, mint hallga-

tók, elkisérték a dalkart vidéki utjaira, anyagilag támogatták. 

A dalkar anyagi alapja a tagdijakból, önkéntes adományokból, 
hangversenyek bevételeiből származott. Kiadásai aránylag nem 



«. 100 • 

voltak nagyok. A társadalo$ segitése, a község vezetőinek tá-

mogatása lehetővé tette, hogy a dalkar erős anyagi bázissal ren-

delkezett. Az anyagi bázis fedezésére, önkéntes alapon ugyan, 
évente többször is nyilt összpróbát rendeztek. A pünkösd más- 

napján rendszeresen megtartott előadások voltak a legnagyobbak. 

Ezeken belépődijat szedtek, s ez volt anyagi báziauk alapja /a 
községtől 50o pengő segélyt kaptak/ ♦ 

Az 1929-es esztendőnek két kiemelkedő eseménye volt a dal-
kar szempontjából. Már 1928-ban a Magyar Dal c. folyóiratban 

pályázatot hirdettek jelige megzenésitésére. /69/ A szövegét 

Orosz Iván ujságiró irta. Több  megzenésités is érkezett ad  al-
karhoz, a bizottság a loo pengős jutalmat Révfy Géza zeneköl-
tőnek itélte oda, és az ő megzenésitését foL'adta el. Ezek után 

nem volt már akadálya, hogy a jelige bemutató hangversenyt meg-
rendezzék. 1929. elején Szarvas valamennyi folyóirata /7o/ vas-
tagbetűvel szedve hirdette a február 3-ára meghirdetett hang-
versenyt. Ad alkarnak eddig is volt jeligéje: 

Csak az a nép, 

csak az a nép szabad, 

hol munka mellett dal fakad. 

Ez igen pontosan kifejezte a dalkar eredeti célját. Minden 

nacionalizmustól, sovinizmustól mentesen a munka melletti dalta-

nulást jelölve meg faladatul. Valóban ezt csinálták a dalárda 

tagjai, dolgoztak és szabadidejkben dalt tanultak, illetve dalt 
terjesztettek. 

A politikai viszonyok megváltozása, a hazafias érzés tul-

fokozása szülte azt a gondolatot, hogy a dalkar uj jeligét kap-
jon. Ekkor született és 1929. február 3-án mutatták be a kissé 
soviniszta szinezetü jeligét. Ez a jelige világosan mutatta a 
dalkar fejlődésének irányvonalát. 

Magyar szivvel, 

Magyar dallal, 

Busulunk és vigadunk. 

Szil.,rd hittel, 
Acél karral 
Élűnk, s ha kell, meghalunk. 

A dalkar mind az előbbi, mint ezen jeligével kezdte va-

lamennyi fellépését. 
A jelige elfogadása és bemutatása, a bemutató hangverseny 

műsorszámai arra engednek következtetni, hogy a dalkar minden 

válogatás, birálat nélkül elfogadta Orosz Ivánverseit, melyek 

kifejezetten nacionalista, soviniszta ezinezetiiek. /71/ 



A dalkar elfogadta és énekelte Révfy Géza mJv eit, melyekre a 
"magyarkodás" nagyon jellemző, s tartalmukban van valami homályos, 
ami a revízió gondolatát ébreszti a halgatóságban. /72/ 

A korabeli sajtó dicshimnuszokat zengett a jelige "hazafias" 
tartalmáról, Orosz Iván és Révfy Géza munkájáról. Az ujságiró, 
hibásan, saját véleményét a közönség elismeréseként említette. /73/ 

Az év másik kiemelkedő eseménye a Debrecenben megrendezésre 
kertelő XXII.Országos Dalosverseny Junius 28, 29, 30-án. A szarvasi 
:falkar lelkesen  készül erre a nagy erőpróbára, ahol 185 dalegylet 
9000 dalossal vett részt. /74/ A lelkes és szorgalmas munkának meg-
volt az eredménye, községünk Férfi Dalkara a könnyű müdalcsoportbgn 
5o dalárdával versenyezett és a harmadik helyen végzett, s egy 
ezüst serleget nyert. /75/ 

A válság évei alatt a Dalkar tevékenyen működött. Mind a köz-
ségben, mint vidéken hallatta hangját igen jó eredménnyel. Valameny-
nyi dalosversenyen részt vett pld. 1932-ben a Békéscsabám megtartott 
dalosversenyen, ahol 12 dalárda közül a harmadik helyen végzett./76/ 
Ezen a versenyen egy ezüstserleget és babérkoszorut nyert. Podani 
Samu alelnököt és Rohoska Géza karnag;;o t ezüst éremmel tüntették ki. 
A helyi szereplések mellett ezekre a versenyekre való felkészül's 
jelentette a munka dandárját. Ugy anez lett a feladata az 1933 már-
cius 25-én megválasztott uj vezetőségnek, amely igen eredményesen 
készítette fel a dalárdát a 23. dalosversenyre. Talán ez volt eddig 
a legnagyobb verseny. A Szarvasi Ujeág 1933 április 27-i számában 
a verseny nagyságáról ezt olvassuk: "...a 23* Országos Dalosverseny-
re...  eddig 162 egyesület nevezett be, közel lo.000 dalossal. A 
legjobb da ár dák fognakv ersenyezni az országos versenyen, odaité-
lésre kerül a király-és kormányzó dij is. Az országos versennyel 
kapcsolatban megtartják a dalosszetvezetek a magyar dal ünnepét is, 
melyen nem csak a versenyen résztvevő dalárdák, hanem a Budapest 
és környékén lévő dalárdák is teljes számmal résztvesznek, ugy, hogy 
a nagy dalünnepen közel 2o.000 dalos fogja az összkarokat képviselni. 
A magyar dalünnepen, mely a parlament előtti Kossuth Lajos téren 
fog lefolyni, a dalosok mellett ezer cigányzenész és 5oo tagból ál-
ló zenekar fog legszebb magyar dalokkal és nótákkal m erepelni ... 
Az eddigi versenyeket messze felül fogja mulni a 23.dalosverseny." 

Ebben a küzdelemben a Férfi Dalkar megállta  a helyét, a kny-
nyü népdalcsoporhan a harmadik helyezést érte el: Az első dijakat 
szinte kivétel nélktil a főváros dalárdái vitték el, a szarvasi a 
vidéki dalok között magasan kiemelkedett. 
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Itthon 1933 aug. 26-án az Ipartestület helyiségében tartotta 
meg serlegavató ünnepélyét, amely mind tartalomban, mind formában 
impozáns ünnepély volt. Ezen-az ünnepélyen az elnök arany, a kar-
nagy ezüst koszorut és az öt% lo év óta mükddőtagok pedig diszok-
levelet kaptak. Ezen az ünnepe. a szomszéd községek, városok /Me-
zőtur, Kondoros, Nagyszénás, Szentes, Békésszenta_ridrás/ dalkarai-
nak képviselői meleg hangu szavakkal üdvözölték a dalkart és to-
vábbi hasonló sikereket kivártak. 

Ennek az időszaknak ez volt a legkiemelkedőbb és legnagyobb 
sikere. A dalkar valóban összekovácsolódott, jó anyagi bázissal 
rendelkezett. Ez tette lehetővé, hogy a 3o-as éveke lején Kassára 
külön autóbusszal mentek 5 napos kirándulásra, hangverseny körut-
ca. A még élő dalkari tagok elbeszélése alapján felojthetettlen 
kirándulás volt ez. Az utvonal: Szarvas-Mezőkövesd-Kassa-Kraszna-
horka-Eger-Domnyicei csepkőbarlang-Agtelek-Miskolc-Lillafüred-
Szarvas. Az itt felsorolt helyeken hangversenyeztek, s megismer-
kdtek a városok nevezetességeivel. 

Volt a dalkarnak még egy hagyományos helyi megmozdulása: 
minden év augusztus 20-án kirándult Halásztelere, ahol a mezőtu-
si dalárdával találkozott. A két dalárda előbb hangversenyezett, 
majd meleg barátkozásban töltötte a napot. A két dalárda "barát-
kozása" régi keletü. Eredményeit össtönzőleg hatottak egymás mű-
ködésre, ahogy ezt Törzsök Béla mezőturi dalárda kanagya ki is 
emelte 1933 augusztus 26-án tartott serlegavató ünz_epségen Szarva-
son. /77/ 

A dalárdának ezt a tevékeny müködsét minden krülméry ek 
között pozitivan kell értékelnünk. A gazdasági világváldágot 
megelőző és a válság ideje alatt sokszor anyagi áldozatok árán 
is müködtetni egy dalárdát nem volt könnyü dolog. A község la-
kossága mindezt vállagya. 

Ha a dalárda müsorszámait vizsgáljuk, elemzés alá vesszük, 
akkor már egyértelműen pozitív álláspontot nem foglalhatunk el. 
Mind a dalárda működ"sében, mind pedig a műsorszámok megválasz-
tásában azt` tapasztalható, hogy a kor hivatalos ?olitikájának, 
müvészi életének befolyása alatt állt. A kor politikájának ki-
szolgálását mutatta pld. az olyan tény, hogy 1931. Junius 4-én 
a trianoni évfordulón a dalárda a halásztelki Körös partján 
ünnepséget rendezett. /78/ Az itt elhangzott beszédek a soviniz-
mus talaján álltak és a reviztró gondolatát nyiltan hirdették. 
Orosz Iván lapszerkesztőkésőbb a Magyar Élet Pártjának Szarvasi 
vezetője beszédében emlékeztetett "Magyarország évezredes multjá.- 
ra" "Nyugatot védő évszázados küzdelmeire" s beszédében nyiltan 
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hangdulyozta, hogy "a szükség-ezeritség is követeli a r evizi-
ót/$/"../79/ Ilyen jel legű emlékbeszédek mellett nem meglepő, 
ha a dalkar cEak "hazafias" és irredentadalokat énekelt. 

Helytelen magatartáát mutatott az a tény is, hogy a 
dalkar elnökének Dr.Tóth Pál cr zá,,:"1ési kpviselőőnek, 
megválasztása érdekében propagandisztikms jelleggel agitált, 
pld •  ilyen dalokat énekeltek: 

Ha nincs benne Dr.Tóthra szavazó, 
Döfjön össze ez a vendégfogadó! /8o/ 

Ismerve Dr.Tóth 4A1 politikai magatartúsát,a dalkarnak 
ez a gesztusa egyáltalán nem mondható haladónak. Másképpen fc-
gadta őt a Világoaság Dalkar tagsága, amikor megakadályozta, 
hegy a piactéren beszéljen /részletesen későbbiekben térünk 
ki erre /. 

Mint az Országos Dalosversenyeken való részvételnél 
már emlitettük a dalkar a könnyit müdalcsoportban szerepelt 
mindig. Már maga ez a tény is alkalmas volt arra, hogy műso-
raiban a tartalmilag könnyebb darabokat válassza ki. Müsor-
számainak kivétel nélkül kisérő jelensége, hogy "a hazafias 
calok" "a magyar dalok" egy-egy irredenta dal mellett mindig 
megtalálhatók a dalkari előadásra átdolgozott magyarnóták is. 
Az előbbi jellegg a kor divatjának felelt meg, ahoz igazodttt, 
azt tükrözte, az utóbbi pedig a boroskancsó melletti magyar 
busklakodást idézte fel. Sem az egyik, sem a másik nem volt 
alkalmas arra, hegy a tömeget tettekre, mégkevésbé arra, hogy  
forradalmi harcra serkentse. /81/ 

ug -jan ez jellemezte a színjátszó csoport szereplését 
is tartalmilag üres, mivótlan, pusztán a t::meg szórakoztatását 
és nem nevelését szolgáló darabokat adott elő. /82/ 

A müsországok előadását tekintve a dalkar szereplése 
állandó fejlődést mutatott. Igazolásul elég utalnunk az Országos 
Dalosversenyeken elért "örökös" harmadik hélyre. A korabeli 
sajtó megjegyzései is erre utalnak: "A dalárda az est folyamán 
töhb nép és müdalt adott elő preciz összhangban, tiszta szöveg-
kiedtássel, mély szépségeket kihozó aláfestéssel: /83/ A csa-
bai versony után  is ez a megállapitás" melegen beszéltek minde-
nütt a szarvasi dalosok fegyelmezettségéről, a versenyen való 
szép szerepléséről, tiszta szövegkiejtésről és biztos hangve-
zetésről". /84/ 

Amilyen helyes a sajtónak az a ténykedése, hogy szélese 
körben propagálta a dlárda müköd<sét, elismerően nyilatkozott 
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szerepléseiről, annyira helytelen az, hogy  semmilyen  kritiká-
val nem illette a  tart. lmatlan szindarabok és énekszámok miatt. 

Oeszefoglalva elmondhatjuk, hogy a szarvasi Férfi 
Dalkar minden vonatkozásban a kor szellemének megfelelően 
müködött. A község kulturális életének igen szép tényezője, 
de tömegnevelő, tömegformáló ereje és ténykedése nem kielé-
gítő. Ezt a feladatot próbálta megoldani a Világosság Dal-
kör mükődé se. 

A Világosság Dalkör m ü k ö d é se.  

A szarvasi munkásmozgalom helyzete a Horthy renzer idején.  

A Horthy rendszer hatalomra jutása  után mind az ipari .munkás-
ság, mind az,rf'rproletáriátus és szegényparasztság helyze-
te íven rossz. A hozott gazhúgi és politikai intézkedések 
a dolgozékat suxjtották legjobban. Szarvason nem fejlődött  ki  
számottevő ipari munkásság, mivel ipara sem fejlődött ki. 
Dolgozóinak zömét az agrárproletárok és szegényparasztok tet-
ték ki. Igy érthető, hogy ezek 1rsaival foglalkozunk első-
sorban. Megmozdulásaik képezik Szarvas dolgozóinak ellená-
ládátr a rendszerrel szemben. A község előljáróság ú  támogatta 
az inségakciókat, de a nyomort-, a válságot megoldani nem tudta. 
Ahogy csökkent a szarvasi dolgozók életszinvonala, a földmun-
kások egyre inkább tudaára ébredtek annak, hogy szervezetten 
kell harcolniok az uri politika, az elnyomás ellen. 

A szervezett harcot nehezitette, hogy országosan illega-
litásban van a kommunista párt i  másrészt hogy a szociáldemok-
rata párt megalkuvó politikát folytatott. A Bethlen-Peyer pak-
tumban lemondott a szociáldemokrata párt vezetősége a vidéki 
munkásság szervezéséről. Ez Szarvason is éreztette hatását. 

A kommunista párt felismerte, hogy a szociáldemokrata 
p`rton bel:il az osztályharcos politikát követelő különböző 
ellenzéki csoportok egyre erőteljesebben jelentkeztek, ezekre 
támaszkodva érvényesitette befolyá$áá több helyen vezetéshez 
és jutott. A Szarvasi Szociáldemokrata tirrton belül is leját-
szódott Ai5 ez a harc. Ennek volt köszönhető, hovy amikor meg-
alakul az MSZMP. 1926-ban Szarvason is van pártszervezete./86/ 
Ez a pártszervezet irányitotta a földmunkásc.k mozgalmait, hűr-
cait, 1926. január 24-án a Magyarországi Földmunkások Orszá- 
gos Sz:%vetsége Szarvasi Helyi Csoportja bejelentette a főszol- 
gabirónak, hogy ezen a napon évi rendes közgyülését tart ja./87/ 
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A gyűlésen "inditványok és interpellációk" is elhangzottak. 
A munkások elégedetílenségüket fejezték ki amiatt hogy a nügy-
gazdák nem teljesítik az aratószerződésekben foglalt kötele- 
zettségeiket, ezért elhatározták, hogy az arató munkások 
szrájkbalépnek. A gazdasági világválság éveiben találkozunk 
gyakran Szarvason kisebb méretű arató sztrájkokkal. 

Ezekben az években a Földmunkások és Kisgazdák Országos 
Szövetsége vezetése mellett a Békés megyei gazdasági alkal-
mazottak ás a Békés megyei gazdák között többször kötöttek 
kollektív szerződést  a  megyei  békéltető és munkabér megálla-
pitő Bizottság előtt. Az ezekben megállapitott bér igen ala-
csony, szinte egy-egy dsalád megélhetését ser, biztositetta./88/ 

Az agrárproletárok és szegényparasztok helyzete mellett 
nem volt jobb a Szarvason építőipari munkások helyzete sem. 
Ez volt Szarv:son az a réteg, amely a munkásáágot jelentet--
te,és amely legérzékenyebben reagált a kommunista eszmékre, 
amely megszervezte a "Szarvasi Építőipari Munkások Világosság 
ialkörétrl amelyet a haladó kultura Szolgálatába állitottak. 

A szarval építőipari munkások helyzetének, mozgalmai-
nak elemzése mutatja meg azt, hogy ezek a munkások hogyan 
váltak a haladó kultura, a kommunista eszmék terjesztőivé. 

Országos méretekben is az egyik legforradalmibb rétege 
volt az a munkásosztálynak. Elég utalni az 1935-Oe épitőmun-
kás sztrájkra, amely a Horthy korszak egyik lenni-•:cbb mts_-
'_káasztrájkja volt. A sztrájk gazdasági k vet411éseken tul, po-
litikai célokért is folyt. 

A megye épitőmunkásai már a konszolidáció éveiben szer-
vezkedtek. 1927. február lo-én Békécsabán a Trefor utca 
4.szám alatt tartott gyűlésen a Magyaroszági Építőmunkások 
Országos Szövetségének békéscsabai helyi csőport megalakítá-
sát követelték. A belügyminisztérium  engedélyezte /89/ is. 
A csoport megalakult és mindjárt a 'kezdeVben rendkivül forra-
dalmi propagandát fejtett ki a munkások között. Ennek lett a 
következménye, hogy a válság éveiben szinte egyetlen alkalom-
mal sem engedélyezték számára nyilvános ülés megtartását. 
Vagy ha igen, akkor "az alapszabály rendelkezéseinek megfelelő-
en  politika mentesen tárgyalhattak" Pedig a gyülés napirendjén 
az épitőmunkásokat érintő aktuális problémák szerepeltek: 
a munkanélküliség, küzddlem a 8 órás munkanapért, a munkabérek 
emelése. /9o/ Mindezek a gátló rendelkezések cs ak fokozták az 
ellenállást, és keresték a munkások azokat a módszereket 
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amelyekkel a kommunistst eszmék terjesztése lei tővé válik.  

A munkás kulturmozgalom tette ezt lehetővé. 

A szarvasi építőipari munkások és az épitő mesterek kö-
zött meg-megujuló bérharcoknak tradíciói voltak. Többször 

pontokba foglalva adták be követeléseiket a mestereknek,  

akik ezek teljesitését legtöbbször megtagadták. /91/ 

A dzarvLsi épitőmunkások nem egyszer akciót kezdeményez-
tek a kormányhoz is, a válság alatt és az azt követő években 

is. Leghatározottabb és talán legradikálisabb követelésüket 
az ol5ljáróság, illetve a kormány felé a nagy épitőmunkás 

sztrájk évében nyujtották be. 1935-ben a Magyarországi Épitő-
munkások, Szarvasi Csoportja beadvánnyal fordult a községi  

képviselő t estülethez, amelyben követelték az épitkezév ek  

előmozdítását, az épitő munkások helyt tének megjavitását,  
az épitőipari viszonyok szabályozását. /93/ Kérték továbbá  
a képviselőtetitületek, hoy írjon fel a kormánynak és a kö-

zölt kérelmüket továbbitsa: kötelező tatarozás bevezetése,  

telekérték adó behozatala, a munkaidő és munkabérek intéz-

ményes biztosítása, rendezése, munkanélküliek támogatása,  
az inség munkarendszer megszntetése. /94/ A képviselőtestü-
let hozott határozatában leszögezte, hagy tisztában van a  
szarvasi épitőmunkások sulyos helyzetével, de az igen nehéz  
gazdasági problémák miatt nem tudott munkaalkalmat biztositae  
ni, de a kormányhoz sem volt hajlandó az előterjesztést meg-
tenni. /95./  Ez és az  ilyen  jellegü határozatok forradalma-
sitották a szarvasi épitőipari munkásokat, ezek tették lehető-

vé, he y ezek a munkások a szociáldemokrata párton belül az  
ellenzéket képviseljék, még akkor is, ha őket a kizárás veszé-

lye fenyegette. Ez nem keserítette el őket, hanem most már  
nyiltan is szerfibeforditotta őket a szoc.dem.párttal. Ezek a  

munkások lesznek azok, akik a KMP. programját magukévá  -lették  
és önálló kultur-és sportszövetségek létrehozásával terjesztői  
lettek a haladó eszméknek ős a tömegek forradalmasitásának.  
Felismerték azt, hogy az illegális politikai harc helyett min-

den legális lehetőséget fel kell használni a Marxista eszmék  
terjeszteére. A szarvasi épitőipari munkások pontos an  :ra gjelöl-
ték és ga gyakorllatban alkalmazták is a  KU.  feladatát ős tény-
kedését a kulturegyesületekben.  



Kulturmozgalom helye'a munkásmozgalomban. 

A magyar nép ötrténetében volt már pllda arra, hogy a haladó 

politikai gondolatért kulturális síkon kellett küzdeni. A ja-

kobinus mozgalom elbukott, de járható volt Kazinczy nyelvuji-

tása• Ferenc nyilt abszolutizmusa idején a függetlenségért 
politikai sikon nem lehetett küzdeni, de a Tudományos Akadé-

mia megalapitása, a nemzeti kultura terjesztése lelB tséges 
volt. Ugyan ez volt a helyzet a Horthy rendszer idején is. 
A haladó, szocialista, kommunista eszmék nyilt terjesztése 
a letartóztatás, bebörtönzés, sok esetben a halált vonta maga 
után. Ez tette szükségessé, hogy a munkásmozgalomban döntő 

helyet kapjon a kulturmozgalom, melynek feladata lett a párt 
eszméinek terjesztése, a tömegekre gyakorolt hatásának foko-

zása. 
Az 192o-as években sok munkást kizártak a szociáldemokra-

ta pártból, a szakszervezetekből éppen a baloldaliság miatt, 

ezek zöme a kulturegyesületekbe ment és ezeket akarja a KMP. 

eszméinek megnyerni. Az 192o-as évek második felében ezt már 
tudatosan csinálták. A párt 1928-as plémuma mondta ki vilá-

gosan ezt a határozatot: "Ezt a tömeget politikailag kell 
aktivizálni, a kaltureÚyesületeket a kommunista párt egyik 

igen fontos területének kell tekinteni. Ennek a tömegnek a 

politizálása azt j:lenti, hogy állandó kiválogatással a leg-
jobb munkáselemeket kell bevonni a kommunista pártba, annak 

üzemi se,gtjeibe... Egységesiteni kell a különböző kulturegye-

s ületekben folytatott kommunista munkát. Aktivizálni kell 
a kulturszövetséget. Törekedni kell arra, hogy a nevelő munka 

az egyesületekben kommunista monopólium legyen..." /96/ 

1928-ban megalakult a Munkás-Kulturszövetség, amely  a 
nacionalista "kulturfölény" jelszava ellen nem harcolt és a 

tanulás, müvelődésfeladatának tulhangsulyozása mellett lemon-

dott a világnézeti és politikai harcról. Ezzel magyarázható, 

hogy többi egyesület kilépett belőle, ezt teszi 1931-ben a 
Világosság Dalkör is, amely a kulturát nem választotta el 

a politikától, talán az a gondolat vezér%elte, amelyet még a 

XIX.században fogalmazott meg Petőfi: "Ha a nép uralkodni fog 

a költészetben, közel áll ahhoz, hogfi a politikában is ural-

kodják..." A kulturán keresztül kellra má s  lehetőség nincs, 
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felkésziteni a tömeget a politikai harcra. Ennek apolitikai  

harcnak a feladata:"... megteremteni, felépíteni azt az alapot,  

amely a népet az igazi művészet megértésére és élvezetére fo-

gékonnyá,képessé teszi"./97/  
A szarvadi kommunisták a párt plénumának határozatát magu-

kévá tették, s még behatóbban fejtették ki tevékenységüket a 

sport-és kulturegyesületekben: a Vasas, Sport eabba.n, a 

Világosság Dalkörben és az Eszperentista szövetségben. 

Az 192o-as években a Horthy randzser fő támaszát az ifju-

ságban igyekezett kinevelni. A cserkész, a levente egyesüle-

tek voltak ezt hivatottak biztositani. Országosan a Munkás 

Testedző Egyletnek /MTE/ volt a feladata, hogy az ifjuságot 
kivonja a militarista, nacionalista befolyás alól. Vidéken 
a kUlönböző sportkulubboknak. 

Szarvason az idősebb elvtársak a szakmai szaksz✓  rvezetek-
ben folytatták a harcot. Ezek közül az épitőipari munkásoké 

volt a legerősebb. Az itt kifejtett harc eredménye az lett, 
hogy ezek a szakszervezetek mintegy sejtjei lettek a kommunis-

ta munkának és ügyesen fogták át a baloldali érzelmü munkáso-

kat. Az idős elvtársak mellett a fiatalság eléggé magára volt  
hagyatva. Inkább csak statisztált az idősebbek mellett, önál-

ló kezdeményezése nem volt. Az idősebbek, elég hibásan, nem  
vonták be munkájukba a fiatalokat, nem bizták meg egy-egy har-
ci feladat végrehajtásával, ezzel magyarázható elsősorban  
hogy a szarvasi ifjuság eléggé a jobboldal befolyása alatt  
állott.  

Ezt a veszélyt ismerte fel Urbancsok Mihály elvtárs, aki  
mint fekete listás vasas került haza 1925-ben Pestről. Fő fe-

ladatának tartotta a fiatalság szervezését. Az épitőmunkások  
és a vasas szakszervezet segitségével az alapszabály által  
adott lehetőségeket figyelembe véve megszervezte a Vasas Sport  
Elubbot. Ezt igen jól használták fel az ifjuság között a le-

vente egyes.let elleni közvélemény formálására, az ifjuság  
öntudatárak fejlesztésére. Az ifjuság tömöritése jól sike-
rült es 	Ile 	 .t az ° ~ , e ego -  hasznlni egy-egy akció ve  - 
rehajtására.  /98/ A sport területén is szép sikereket értek 
el. A football szakosztály mellett atlétikai, birkozó és uszó 
szakosztály is miiködött. Ez abban az időben nagyon ritka 
dolog volt vidéken, különösen falu helyen. Az ő küldöttjük 
volt Hegedus Pál /99/ az 1828-ban Bécsben megtartott ifju inun-

k ás találkozón. 
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Az uralkodó osztály helyi képviselői látták ennek a  

Sport Clubnak forrvdalmaistó h tásút, mindent elkövettek,  

hogy működését akadályozzák. /loo/ A szervezetet rövid  
időn belül kommunistának nyilvánitották, az idősebb elvtár-

sakat rendőri feltielet alá helyezték. Ezzel a szervezet  
életlehetőségét szinte lehetetjlIenné tették. Ezután ösz-

pontosul tevékenységük a Világosság Dalkörre.  

kommunista befolyás terjeszt lének egyik leha tősége  

volt a Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete,  

amely 1913-ban alakult. Célja: az eszperantó világnyelvet  
terjeszteni, tanfolyamokat szervezni, mulatságok és kiró nu-  
lások rendezése. Ezek a célok va' _ óban megfeleltek a par  

esperantó" elvének /csak a nyalt' terjesztése/ Az egyesület  
idővel kilépett ebből a zárt körből és a "per eaperantó"  
elvének alkalmazásával  politikai propagandának lett terjesz- 
tője. Az 193o-as években országosan alakultak vidéki egyesü-

letek. A nagyobb vásorok mellett Békés megyében is alakultak  

szervezetek. 193o. január 19-én az orosházi. /loll 193o.febr.  
23-án a békéscsabai./1o2/ Gyulán is müködött,alakulásáról  
nincs biztos adatunk, de feloszlatásáról intézkedtek 1934  
április 19-én /1o3/ A helyi szervezetek Tmegalakitásáért sem  
az alispán, sem a főispán nem lelkesedett, ezt a belügyminisz-

ternek jelentették is. /103/A vidéki szervezetek már megalaku-
lásról a kommunista eszmék terjeszt é sét tüzték ki célul.  
Lzt a megye vezetői is felismerték és ezért nem tarto r ták ki-
vánatosnak a szervezetek alakulását. /1o4/  

Szarvason kezdetben önálló szervezet nem alakult. Azok,  
akik rokonszernveztek az Esperantó Egyesülettel az orosházi  
szervezethez tartoztak. A szarvci esperantisták nem voltak so-
kan, számszerint 9-en. /1o5/ Vezetőjük Kollár Mihály volt /aki 

 

különben a Világosság Dalkör karnagya is volt/. Egy orosházi  

fésüs mester utján ismerkedett meg az esperantizmussal , aki  
maga is kommunista volt, Ő járt le Szarvasra tanfolyamot tar-
tani, későhb Szarvason is alakult egyesület, melyek tagsága  
tagdíjat fizetett az Országos Szövetségnek. /l06/ A k£slétszá-

mu, de arnúl harciasabb csoport intenzíven tanulta a nylevet.  
Levelezést folytattak az országon belül és külföldi esperantis-
tákkal is. Maga Kollár Mihály is tartott tanfolyamot önálló- 
an a Kereskedő Alkalmazottaknak. A másik irányitója ennek a  
szervezettnek Hoffman István volt. 6 volt az, aki a szervezeten  



belül a politikai irányítást végezte, ugyanugy, mint a Vilá-

gosság Dalkör összejövetelein is. A szarvasi osperantistákról 

is elmondhatjuk, hogy izig-vérig szocialisták voltak, és tény-
kedésükkel a kommunista párt eszméinek terjesztését segítették 

elő. 
Mind az országos egyesület, mind pedig a vidéki egyesü-

letek melegágyai voltak a kommunista propagandának és "az utób-

bi évek kommunista mozgalmaiban az esperantista egyesületek-

ben működő munkások tevékenyen részt vettek." /107/ Ez jog-
alap volt arra, hogy a Magyar kir.belügyminiszter 1934. ápri-

lis 9-én kelt rendeletével feloszlatja a központi é.s vidéki 
esperantista egyesületeket. 

Az 1920-es évek végén, az 193o-as évek elején egyre több 

fiatal müvé.sz csatlakozott a munkásmozgalom forradalmi szár-

nyához. Ők felismerték, hogy a fejlődésért,a szabadságért 
nekik is harcolni kell a képzőmdvászet eszközeivel. Szarvasnak 

ezekben az években, két fiatal, tehetsége bontogatta művésze-
tét. Az egyik Ruzsicskay György aki azóta már Európa hirüvé 
lett és Toman János akit 1944-ben a Gestapó Ausztriában kivég-

zett. 

A Horthy korszakban bontogatta szárnyait a nag;tehetségü 
grafikus Toman János /108/ 19o5. április 16-án született Szarva-
son, életének első 3o. esztendejét ő maga igy foglalja össze 
egyik budapesti lap szerkesztőjéhez intézett levelében: 

"3o éves vagyok, szegény iparos szülők gyermeke. Két köz0p-

iskolát végeztem, most vasmunkás vagyok. Mindig szerettem raj-
zolni és szerettem volna magam továbbképezni, de sajnos ebben 
mindig anyagi kirülményeim gátoltak." 

Koralovszkyit tartotta mesterének tőle vett órákat. Külföld-

re tanulni szintén anyagi okok miatt nem tudott kijutni. Álla-
mi támogatást balodali felfogása miatt nem ka: ott. Igy kényte-

len itthonmaradni és előbb mint segédmunkás, majd mint községi 
irnok és grafikus kereste kenyerét. Ekkor ex libris-eket ké-
szitett és linóleum metszeteket a helyi lapok számára, valamint 
a Népszavának. A 8zarv:si Hirlapban megjelent metszetei nem 

az igazi énjét mutatják, sokkal baloldalibb volt ő ennél. 
Szarvasi Muzeugiban talált rajzai metszetei ezt igazolják. /1o9/ 

Politikai felfogását osztályhelyzete határozta meg: mindig 
a munkásosztály oldalán állott és eljutott a kommunista meggyőző-
désig. 



Hagyatékában három verset találunk. Mindhárom a munkások-

ről szól /11o/ Cserhányi Pál a Nagy Élet c. vertében pld• 
a munkások vágyait irja le: 

Nem kísér engem hiu remény, 

Sem fellegekbe szálló képzelet 

S nem kívánok mást: emberi életet. 

Toman is emberi életet kért, de nem kapott a sorstól, a 

társadalomtól. Ilyen gondolatokat tartalmazó v er eket rejte-
getett 194o. augusztusában. Sorsát nem kerülhette el. 1944-

ben behívták katonának, szeptember 28-án irja utolsó leve-

lét szüleinek. 1944 őszén 17 társával a Gestapó kivégeztette, 
mert nem akart harcolni a szovjet hadsereg ellen. Édesanyja 

még 1948-ban is abban a hitben élt, hogy "János a krimi fél-

szigeten var és ott irogat" élete már jóval korábban befeje-
ződött. /111./ 

Toman :'letmüve, i«elynek részletes feltárása még nem tör-
tént meg, világosan mutatja, hogy ha anyagi orrosok engedték 

volna és tanulmányait befejezi méltán zárkózott volna fel 

a haladó képzőművészek mellé. Egy-két alkotása méltán foglal 
helyet a leghaladóbb képzőművészek alkotásai mellett. Az 1928-

as képzőm:vészeti kiállitáson Dési-Huber% István linóleum 
metszetei mellett az ő metszetei± is  méltán  foglaltak volna 
helyet. Politikai felfogásban pedig helye Goldman György és 

a többiek mellett lett volna. 

A másik süvésznek «uzsicskay Györgynek, osztályhelyze-

te, életpályálya más jellegű, mint Tomané. Munkássága sokkal 
szélesebb skáláju, sokkal  bonyolultabb,  minthogy azt is ele- 
mezni lehetne. Azt a tényledését, amelyet a Világosság Dalkör-

rel kapcsolatban feltétlen pozitívan kell értékelnünk, hiszen 

megjegyzései, irányitásai a dalosok helyes irányu fejlődését 
biztoeitották./112/ 

Községünk haladó baloldali kulturmozgalma valóban betöl-
tötte azt a feldatát, a ely-et a KAP 1928-as plénuma számára 
meghatározott. Ezek a területek, egyezületek a KMP részére 

nem jelentettek öncélt, hanem eszközei és harci területei vol-

tak a munká.=ság felszabaditási közdelmének, és a kapitalizmus 
elleni harcnak. 
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A Világosság Dalkör ujjáalakulása és miiködéa nek caucspontja.  

Az eddigi utalásaink már mintegy bevezető *illg  ként szolgáltak  
a Szarvasi Épitőipari Munkások Világosság Dalkörének tárgyalá-

sához. A dalkör és annak ir ányitói /Urbancsok Mihály elnök és  

Kollár Mihály karnagy/ mindent megtettek azért, hogy a munkás-

ságnak eza szervezete a haladó kultura tolmácsolásán keresz-

tül a szocialista, a kommunista eszmék terjesztője legyen./113/  

Kulturestjeinek egyre nagyobb politikai jelentősége lett  
az 192o-as évek végén. Amilyen mértékben szorította vissza  

a politikai élettől, gyülésektől a munkásságot az előre törő  
fasizmus, olyan mértékben kapott  politikai j.elentőő"sédet egy-egy  
munkás kulturest Szarvason.  

A Horthy korszak idején vidéken is müködtek régi vagy  
ujonnan alakult kórusok. Közülük igen sok kommunista befolyás  
alatt állt /pld. Debrecenben, Győrött` A Szarvasi Világosság  
Dalkör, mely 1913-ban a.lekult, 1919. áprilisáig mtiködött.  
1922-ben ujjá alokult Privler Pál katolikus tanitó, karnagy  
vezetésével. üendkivül gyengén működött ekkor, aminek az lett  
az eredménye, hogy 1923-ban gyakorlatilag megezünt létezni.  

Az ujjászervezés 1927-ben történt meg. Urbancsok Mihály  
vezetésével az idősebb elvtársaktól elkérték az alapszabály-

zatot és annak alapján szervezték ujjá. Nehezen ment az ujjá-

szervezés, mert a karnagyi tisztséget csak kántor tanitó vál-

lalta, aki főtörekvésének tartotta, hogy a dalosokat letérít-

se az osztályöntudat utjárólazt csinálta a meglakulás után  
közvetlen Koffán karnagy és később ugyanezt Borgulya Endre  
is.  

1928-ban választották meg a dalkör elnökének, a kipró-

bált harcos Urbancsok Mihályt azzal a kivánsággal, hogy veze-

tésével a dalkör a munkáskultura szolgálatába álljon maradék-
talanul. A dalkör belső életét öt főprobléma jellemezte ekkori 

 

-- Teljes ideológiai anarhia  
- Igen alcsony általános műveltség  
-- A kifogásolható, szegényes, sokszinü öltöz-

köd~ .  
-- Megholetőséa zárt k'$rü, csak ipari, férfi  

kórus.  

• Semmi féle anyagi támogatás.  
Ezeket a problémákat kellett megoldani, ezeken kellett  

urrálenni, hogy a további fejlődésy zökkenő mentes legyen.  
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Az egyes problémákat külön, külön vizsgálva a következőket 
kell megállapitanunk. 

1929-ben Borgelya Endre karnagytól megvált a dalkör és  

Kollár Mihály vette át a karnagyi tisztséget. /114/ Ekkor 

mondta ki a dalkör, hogy az énekkart kifejezetten . a munkás-

kultura szolgálatába állitják. Ez megbontotta kissé sorait, 

ez azért mehetett könnyen, mert olyanok is résztvettek eddigi 

munkájában, akiknek ideológiai felfogásuk nem volt a leghe-

lyesebb, olyanok is, akiknek minden mindegy volt. Az énekkar 
osztályjellegével nem sokat törődtek. Ezek a szakszervezeti 

vezetők unszolására ott hagyták az énekkart és sajnos az 

ifjuságot is magukkal ragadták. /115/ A megmaradt hét tag 
ugy döntött, hagy a működést folytatja két okból: egyrészt 

hogy következetesek maradjanak, másrészt hogy Kollar Mihály  

karnagyi vezetést gyakJroljon. Megindult a tagtoborzás, mely-

nek eredménye lett, hogy három hónap alatt a tagok száma 6o 
fő volt. Jelentős számban vettek fel tagjaik közé földmunká-

sokat és szegény parasztokat, az épitőipari munkások mellett 

más szakmabelieket is. E heterogén összetételnél szüksé gszerü 

volt, az ideológiai problémák tisztázása, az ideológiai egy-

s ég megteremtése, amelyen ők elsősorban, az akkori tidffiknek 

megfelelően azt érteigk, hogy az énekkar osztályharcos legyen.  

Csak később vált lehet'vé, hogy az énekkaron belül céltu-

datos, politikai munka follyon, mely gerincét képezte a párton 

belül megszervezett titkos szemináriumi oktatásnak. Az ideoló-

giai és szervezeti egységnek volt köszönhető, hogy az énekkaron 

belül szigoru fegyelem, egyetakarás érvényesült. 

A szemináriumi oktatás az ideológiai egység megvalósitása 
mellett hivatott volt a dalkör tagjainak igen alacsony miüvelt-

ségét is emelni. Az ipari munkásság általános müveltsége is 

alacsony volt, de ennél még alacsonyabb a földmunkások és sze-

gényparasztok műveltsége, akiknek még az a csekély lehetőség 

sem adatot a müvelődéshez, amelyet az ipari munkásságnak a 

szakszervzeti oktatás, a szakszervezeti könyvtárak biztositot-

tak. Ahoz, hogy a szereplőket kellően felkészitsék egyes dara-

bok előadására meg kellett velük azokat vitatni. Erre szolgál-

tak azok az irodalmi viták, amelyeket, ha nem is nagy plénum 
előtt, de öt-hatos csoportokban végeztek. Ezzel a dalosok, 

szinjátszók tartalmilag megismerg k, megértették és sokkal át-

éltebben tudták elc"a dni. Ezekbe a vitákba a dalkör bevonta  

azokat a szinpatizánsokat, akik támogatták ebben. /116/ 
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Ha olyan anyagok kerültek vita tárgyává, mint a biblia 

bizonyos részei, vagy Mécs László versei, akkor azokat meg-

felelő jegyzetekkel bocsájtották közre. De vitatkoztak 

Walt Wittman költeményein éppen ugy, mint Ady, József Attila 
versein. Ezekkel a kifogyhatatlan vitákkal igyekeztek az 
általános müveltség hiányosságait megszüntetni. 

Az irodalmi viták mellett különböző" tanfolyamokat szer- 
veztek, Ezeken a hallgatóság egészségügyi, talajmüvelési, 

állattenyésztési előadásokat hallott. Iltalánosságban az ak-

tualitás és a prakticizmus jellemezte ezeket az előadásokat. 
Az előadók között találjuk Dr.Keszt orvost, Ruzsicskay György 
festőmüvészt, Hoffman Istvánt, Dr.Kiss Jenő ügyvédet. 

Ezek az előadások tették lene tővé, hogy az 192o-as évek 

végén, a 3o-as évek elején politikai jellegü szemináriumokat 

is szervezett a dalkör. Ezeken sokszor este 11-12 óráig is 

hallgatták az előadók beszédeit. Ilyenkor aktuális politikai 

eseményeket, a kor legégetőbb problémáit, a munkás-paraszt 

szövetség lényegét elemezték. Ezek a szemináriumok már kife-

jezetten politikai jellegüek voltak. Előadóik között találjuk 
Takács Józsefet aki Pestről járt le, Szeder Ferencet a szoc. 

dem. párt vezérét, Hoffman Istvánt, aki tudott németül ő 

a külföldi lapokban megjelenő cikkeket ismertette a dalosokkal. 

Ezek a szemináriumok, valamint a kultur esték hatással 

voltak a környező községek munkásmozgalmára. A szemináriumokra 

is,az előadásokra is eljöttek Ödsöd, Kondoros, Békésszantandrás, 

Mezőtur, Gyoma, Endrőd munkásmozgalmának vezetői, fiöyelmenen 
kívül hagyva a több km-es gyalogutat is. /117/ 

Ezeken a szemináriumokon készitették fel a dalosokat 

azokra a politikai harcokra, amelyeket sikeresen meg is oldot-

tak. Három kiemelkedő cselekedetük volt, amely megmutatta, hogy 

van a dalosokban forradálmi e$ő, bátorság, elszántság. Ha nem 
is  voltak ezek országos méretüek, de helyi viszonylatban annál 

jelente"sebben.Bár az egyik országos mozalomnak lett a megin-

ditója. 

Az énekkar volt kezdeményezője annak az elvi-politikai 

harcnak, hogy a Népszavában szünjenek meg a Szovjetunió elleni 
rágalmazások. Tiltsák meg Mónus Illés és Peyer Károly ilyen 
jellegű cikkeinek megjelenését. "Ultimátum" szerűen adták be 
ezt a követelésüket a Szociáldeitmokrata Párt központjába azzal 

a kikötéssel, ha a kért határidőig  intézkedés nem történik 

megszüntetik Szarvason a Népszava előfizetését, illetve terjesz- 
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télét. /118/ Szeder Ferenc személyes jelenléte sem tudta 
rábírni őket álláspontjuk regváltoztatására, Sajnos csak 
annyit értek el, hogy ritkábban jelentek meg hasonl8 tár-
gyu cikkek. Változás csak akkor következett be amikor 
Szakasits Áriád vette át a szerkesztést. 

Másik politikai fegyvertényük volt, hogy a szociálde-
mokrata nép gyűléseket ügyesen megszervezték. Képviseltő-
vá1.sztáskor hamar és fegyelmezetten elbujtatták a fele-
lős vezet .ket a letartóztatás elől. Elérték azt, hagy 
amikor 3z:.:v c algczói gé7fa7yver és puska torkában v ál lsz-
tottak 1931-ben Dr.Kiss Jenő az SzDP képviselőjelöltje 
4500 szavazatot ka-2ott. Ez  igen fi-,'elemre méltó ceeleke-
::et volt, amel y  ben dántő része volt a dalkör tagjainak 
azok s=vezőő tevékenys'gének. 

Amilyen jól ::letudták szervezni az SzDP né gyüléseit 
P"1 ugianug,y, ..egy adtak a-:..dályczni 1932-ben Dr.1ctha 

Egységes Párt brszággvülési k pvisel"jónek b eszámolóját, 
amelyet a  iactéren akart megtartani. Szintén nem volt kis-
dolog ezt megszervezni a csendőrszuronyok árnyékában, de a 
dalosok vasakarata,fegyelmeze -`tsége ezt  is megoldotta, még 
akkor is ha módszerük elég primitivnek hat. /119/ 

E tén 'ek jól mutatják, hc -y a válság éveire a dalkör 
szil `_ d elvi alapokon állt. Val:ban osztályharcos szervezet 
volt, _::cl-ben a mun<: áskultura terjesztése mellett politikai 
felvilágJsitó munka is volt ás egy-egy  alkalomkor politikai 
fegyvertényt is végre tudott hajtani tagsága. Ennek köszönhet-
te azt, hogy a válság éveiken a haladó politika és kultura 
terjesztése terén "monopól" helyzetet élvezett. /120 

Harmadik probléma, amit  meg  kellett oldani az e gységes 
ruha viselete. Abban az időszakban amikor a népvise1 te a 
kapitalizmus, az első világháboru minden gazdasági nehézségét 

rendkivUl szegényesen tudott öltözködni. Ez a sokszinüség 
zavarta az előadások egységét. Ezért döntött a dalkar agy, 
hogy-egy-egy szereplés alkalmával egyenruhában lép fel. 
Első próbálkozásuk még alkalmi jellegű '  Ruzsicskay György ja-
vaslatára buzavirág kék krep papírból készitettek felső ruhát. 
Később ugyanezzel a szinnel /a béke szine/ glott anyagból ké-
szitettek az orosz gimnasztorka mintájára felső ruhát és a 
ezinpadon ebben léptek fel. 
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Tisztában voltak azzal, hogy a hivatalos körök akadályo-
kat fognak ez elé görditeni, ezért eldöntötték, hogy csak a 
szinpadon viselik, s igy nem juthatnak a tiltott ruha vise-
lésének vádja alá, mivel utcán, vagy egyéb nyilvános helye-
ken nem használták. 

Sajnos ez a szárvitásuk nem vált be. 1932-ben Orosházán 
rendezték meg a Délmagyarországi Dalos Találkozót, amelynek 
célja az alföldi munkásdalárdák szorosabb együttműködése. 
/121/ 

A szarvasiak külön kocsiban utaztak és munkás dalokat 
énekelve érkeztek meg az állomásra. Szálláshelyükre érve 
félóra mulya két detektiv érkezett azzal a paranccsal, hogy 
átkutatja nincs  e náluk röpirat,b ár főcéljuk a dalosok 
hangulatát akarták kifürkészni. Este a szinkadon Toiler Mun-
kásdalát, és Cherubini Emlékül c. m:vét adták elő. Öltözé-
kül az említett eyenruhát viselték, valamennyi délmagy aror-
szági dalos gyönyörködött vakmerőségükön. "A szarvasi Épitő-
munkások Világosság Dalköre már megjelenésével nagy hatást 
'.eltett, mert formaruháik, mely kék ingből és sötét nadrág-
ból állott, az egyetakarás nagyszerű gondolatát szinbolizál-
ta" /122./ Az orosházi rendőrség belekötött a dalkarba és 
a rendőrfőkök közölte, a letartóztatott elnökkel, hogy eljá-
rást inditá a dalkar ellen tiltott egyenruha viselése miatt. 
Hiába volt az eln';knek tiltakozása, hogy csak szinpadon vi-
selték ott megengedett. Hazaérkezésük után két-három nap 
mulya megjelent a rendőrség és a szekrényben lévő ruhákat 
elkobozta. Eljárást inditottak ellenük tiltott egyenruha vi-
selés és a lázítás vádjáieal. Büntetés 2o pengő, amely négy 
napi elzárásra volt váltható. A dalosok az utóbbit válasz-
tották és a községi "kórházban" a mai Szociális otthonban 
töltötték le. Ez a né,ynagi együttlét még szorosabbá ková-
csolta egységüket. 

Az idősebb elvtársak "szakmai sovinizmusa" eredményezte 
hogy harcot kellett inditani azért, hogy a dalkarba az épi-
tőipari munkások mellett más szakmabeli munkásokat, valamint 
agrárproletárokat és szegényparasztokat is felvegyenek„A 
zártkörű ipari /építőipari/ munkás férfi kórus jellegét meg-
kellett szüntetni. Helyesen ismerte ezt fel a vezetőség, 
hiszen igy szélesebb körben folytathatták politikai agitáci-
ójukat. Voltak, akik kiválásukkal tiltakoztak ez ellen, de 
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győzött a helyes irányvonal. Felvettek a dalkarba a dolgozók 
szinte valamennyi rétegéből. Ma is ör ömmel emlékeznek meg a 
résztvevők arról, hogy a dalkarban a munkás-paraszt szövet- 
ég eszmélve, ha nem is egészen tudatosan, de jól érvényesült. 

Ez a helyes irányvonal tette lehetővé, hogy a férfi kórus 
mellett vegyes-kórus, szinjátszás és igen jól müködő szavaló 
kórust szervezhettek. 

Az ujjá szervezett dalkör anyagi problémákkal közdütt az 
elején. Semmi féle anyagi támogatást nem kapott sehonnan./123/ 
Az odaadó munka meghozta gyümIlcsét, a dalkör megteremtette 
a maga anyagi bázisát. Ennek két forrása volt, a 2o filléres 
havi tagdij, és a rendezvények bevételei. Az előadásaik min-
dig  zsufoltak voltak. A betervezett 15oo darab jegyet mindig 
elővételben adták el.  Volt olyan előadás, amikor 17cc jegyet 
adtak el. Később a hatóságok próbáltak akadályt g31diteni 
látogatotts ágok elé, tűzrendészetre hivatkozva a terem köze-
pén 2 m. a széleken egy méter üres helyet kellett hagyni. 
Ez azonban nem tudta nagyban befolyásolni az előadások zsu-
foltságát. A befolyt összeg biztositotta a zavartalan miukö-
dést. /124/ 

Ennek az öt problémának sikeres megoldása tette lehetővé 
hagy a dalkör jól működjön és sikeresen oldja meg politikai 
és kulturális feladatát. 

Szarvson kivül a megyében Orosházán és Békéscsabán volt 
jól müködő harcos munkásdalárda. /125/ Van egy adatunk, hogy 
Öcsödön is létezett Munkás Dalárda, amely 1931 augusztusában 
"népinnepélyt rendezett" s az rendkivül jól és szervezetten 
sikerült." /Sz.H.1931.aug.lo/ Ennek a dalárdának ténykedését 
részletesen nem ismerjük. A szarvasinak ezekkel nem volt szo-
rosabb kapcsolata, ahogy nem volt kapcsolata a helyi Férfi 
Dalkarral sem, csupán annyi, hogy egymás előadásait látogat-
ták. Szoros kapcsolatot tartottak viszont fent a Magyarorszá-
gi Munkásdalegyletek Ország®q Szövetségével és a Szalmás 
Piroska által vezetett kórussal./126/ E két szervezet sokat 
segitett a dalkarnak az előadandó művek beszerzése terén 
/127/ a mUsor összeállitásánál az egész kollektiva közremükö-
dött. Az előadandó darabokat megvitatták, maguknak átdolgoz-
ták, hogy azok forradalmi etővel hassanak. /128/ 

Az ujjonnan alakult dalárda bemutatkozó előadása 1928. 
április 15-én volt /129/ a karnagy még Borgulya Endre. 
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Ez a bemutatkozás még egyáltalán nem mondható forradalminak, 
sőt müsorösszeállitása magán viselte a kor hangulatát. /13o/ 
Afelfokozott "hazafias" érzés és a magyar nóta dominál a 
műsorban. Az előadás jól sikerült "jó hangu tagokból álló 
és szorgalmas dalárdának van jövője". 

1929-től vált meg a dlárda Borgulya Endre karnagytól és 
vette át a vezetést Kollár Mihály a Szarvasi Általános 
Fogyasztási gs Értékesitő Szövetkezet ÍGzletvezetője. Ó ezt 
megelőzően már mint esprantista mJködtt, igy került kapcso-
latba a dalosokkal, majd bekapcsolódott munkájukba. Igen ne-
hóz tanulás  után ismerteket szerzett a kottaolvasásban, a 
karvezetésben és elvállalta a karnagyságot. Nagy akaraterő 
kellett ahhoz, ho_y aránylag kevés felkészülésével mindezt 
csinálni tudja. „neki is meg kellett a :süvet tanulni, hogy 
a próbákat megkezdhesse. Talán nála  mintegy  szükségszerűség 
volt az a követelmény, amit a karvezetővel szemben állitunk. 
"Egy-egy uj mü megtanulása ott kezdődik, hogy a kúrvezető 
a művet alaposan megismeri, megtanulja. A karvezető f elké-
szülése sokféleképpen történhet. lilás ez a könnyü, s más az 
igényesebb müveknál és más a különböző stilusu kórusoknál. 
Mindegy;  iknél fontos azonban, hogy TMég . tanitús előtt alapo-
san megtanuljuk." /131/ Kollár mindezt vállalta és a kez- 
deti nehézségek után igen magas szinvonalra emelte a kórus 
vezetést. 

karnagy személyének megváltozása belső válságot idé-
zett el ad' alkőrben, s csak heten maradtak. Ők kitartottak 
és uj tagokat szerveztek az eredmény igen jó hiszen 1929. 

őszére 35-40 főnyi a taglétszám. Erre alapozva bővitette 
létszámát  a következő években is. /132./ 

1929-ben a dalkör egy  dalestélyt tart, amely arról tett 
tanubizonyságot, hogy " a tavalyi ben utatkozár a óta szépen 
haladt előre..." /133/ Tömegsikere nagy  az ipartestület 
termét zsufolásig megtöltötte a közönség s "a hallgatóság kö- 
rében az a kivánalom terjedt el, hagy bárcsak gyakrabban hal-
lanánk a kedves dalotokat, a pompás hanganyagu dalárdát nyil-
vános szere ,lécben." /134/ 

193o-ban két alkalommal szerepelt a dalárda nyilvánosság 
előtt. Február 14-én és május lo-én. Jellemző a helyi lapok 
magatartására, hogy csak egy-egy mondatban közlik a z előadá-
sok időpontját, de más megjegyzéstik nincs. 
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Ezen  előadások  részletes értékelését a Munkás górue c. folyó-
irat 193o. február és májusi száma adta.  A müsorszámok közlé-
se mellett helyesen utal arra, hogy a dalárda egységbe igyek-
szik tömöriteni a dolgozókat a szocializmus eszméjével. 
"... 8 órára már zsufolt a nagyterem, egymás mellett iparos, 
földmüves, kisgazda, szellemi munkás, Csizma, vasalt nadrág 
összeforr egy nagy közös gondolatban, a szocializmus hozta 
őket össze." /135/ Mennyivel más gondolat ez mint amelyet az 
1928-as bemutatkozó előadáson Dr.Tóth Pál országgyűlési ép-
viselő mondott, "testvéri szeretettel munkálkodjunk együtt 
a magyar célokért"./136/ A májusi előadás még ennél is maga-
sabb nivóju volt, mind az elv flott müsorszámok tartalmát t e-
kintve, mind pedig a rendezést. Emelte az est politikai je-
lentőségét, hegy ünnepi szónokként Kéthly Anna tartott elő-
adást a békéről, emlékeztetett a háboru borzalmaira. A Munkás 
Kórus 193o. májusi számában megjelent értékelésbefejező/ sorai 

legnagyobb elisr_srésrőlltnuskodnak "A dalkar működése bizony-
ság arra, hogy céltudatos munkával, önfeláldozó kőtelepség 
teljesitéssel és a keltura szeretetével lehet az átlagos nivón 
felülemelkedő előadást produkálni, mely szinvonalnak eléréséért 
minden munkásdalkarnak törekednie kell, tekintse főfeladatának!" 

A következő években megtartották a szokásos évenkénti két 
előadást. Ezek az előadások mutatták, hogy a dalárda évről-év-
re fejlődik, forr--a : dalmasodik, tömeghatása nő. Ezek után nem 
meglepő, hogy a főszolgabiró az 1933. február 12-i e lőadást 
az előadás napján tiltja be. A dalárda a jogszabályoknak meg-
felelően január végén kér te meg az engedélyt a főszolgabiró 
a kérelmet február 1-i keltezé2sel küldte meg az alispánnak 
s kisérő iratában a dalárda müködéséről elitélően nyilatkozott, 
ez a dalárda szempontjából elismerést jelentett. /137/ 

A főszolgabiró megjelent  a délelőtti próbán 8 csendőr ki-
séretében és közölte, hogy azelőaddst nem engedélyezi. A 
csendőrök pedig szétzavarták a dalosokat ugy, hogy  még a kellé-
keket sem tudták wilwitivtx  txxxikxx elrakni. Az elkeseredés nagy 
volt. A betiltás futótűzként terjedt el a községben, valamint 
azok között, akik már vidékről az előadásra megjelentek. A 
botrány a levegőben lógott, A dalkar elnAce lakásáról ki sem 
mozdult nehogy izgatás, lázitás vádjával letartóztassák. 

Ami délután történt az a dalkar politikai fegyvettényének 
könyvelhető el. A főszolgabiró " xx  xxiimmi "huszárján" Vida 
Mihályon keresztül hivatta a dalkör elnökét, a ki csak harmad- 

szori felszólitásra, kérésre ment el. A főszolgabiró félve 
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a politikai demonstrációtol megengedte, hogy következő vasár-

nap a műsort előadják, de némi változást kellett eszközölni. 
/1A§/ A megbeszélés végén Dr.Schauer Gábor főezolgabiró Urban-

csok Mihályba karölva kísérte őt ki a piactérig és több loo 

főnyi tömeg jelenlétében közölte, hogy február 2o-án az elő-

adás megtartását engedélyezi. 
A hivatalos szervekeiek ez a megalkuvása csak fokozta a 

dalkar iránti g ülöletet. Mind gyakrabban következtek be az 

ellenőrzések, zaklatások, amelyek kezdték megtörni a dalosok 

akaraterejét. A válság utáni években már önálló müsoros es-
téket nem tartottak. Szereplői a szarvasi Munkásotthon Szövet-
kezet műkedvelő előadásain szerepeltek./ 138/ A fasizálódó 

éra még inkább bénitólag hatott. Már az orosházi szereplés 
miatti bebörtönzés után néhányan elmaradtak a próbákról. Su-

lyosabb csapás volt az ugynevezett Szvák-féle lebukás, ami-

kor az énekkar férfi tagjait minden indok nélkül begyűjtötték 

a csendőrségre és ott napokon át borzalmasan veték csak La-

kos Lajos  önfeláldozása mentette meg á dalosokat a további 

veréstől./14o/ Négy-öt elvtárs ellen kommunista szervezkedés 

gyanuja miatt eljárás indult. /141/ Ugyancsak a dalosokat 

vádolták azzal, hogy az Általános Fogyasztási ás -brtékesitő 

Szövetkezetbe ők törtek be és ott loptak. Ezekkel a módsze-

rekkel sikerült az uralkodó osztálynak elérni, hogy az ének-

kar stagnált. 1936-ban még a betétkönyvüket fenntartották, 

majd a  3o-as évek végéről van egy adatunk, hogy a Szarvasi 
Munkásotthon március 15-i ünnepsége "a Világosság Dalkar 

szép énekszámaival ért végett'. /142/ Valószinünek látszik 

és az életben lévő tagok elbeszélései is azt igazolják, hogy 

a dalkar szerveze t t működése 1935-ben azünt meg. Az emlitett 

szereplések csupán alkalmi jellegűek voltak. 

Minden május 1-ét a dalkar megünnepelte. Ez is egy poli-
tikai megmozdulása volt. Ezt  legtöbbször  a Hármas-Körös part-
ján csinálták meg. A város szélén gyülekeztek és onnan vonul-
tak ki. Később csendőri kisérettel tudták ezt megoldani./143/ 

A xvezetők leleményességén mullott, hogy ezek a "séták" lét-

rejöhettek, valamint hogy ezekről fényképek maradtak fenn. 

A csendőrök azzal a kikötéssel engedték meg a kintlétet, hogy 
nem énekelnek kcrudban. A csendőrök elvonulásai után a dalo-

sok ajkán felcsendültek az "itt van ujra május 1-e" forradal-

masttó akkordjai. Este a város szélén nagy tömeg várta érke- 

zésüket és a meleg k'zszoritások az elismerést nyugtázták e 
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forradalmi tettért. /144/ Nem lehet ezeket a kivonulásokat 
a forradalmi turisztika megnyilvánulásainak tekinteni, mere 
nem azok, de politikai jelentőségüket tekintve azonos érté-
kűek. A dalárda tömegbázisa, tömegsikere óriási volt. 

A bemutatkozó előadást hirdető ujságcikkben "a szépen 
fejlődő dalárda elnöksége kéri a közönség pártfogását és 
érdeklődésével a további fokozott munka megértékését."/145/ 
A vezetőség jó irányitó és szervező, a tagság odaadó, lel-
kes munkájának volt köszönhető, hogy az előadások mindig 
zsufoltak voltak és a közönség lelkesen tapsolt. Sikerüknek 
oka, hogy müsoraikkal a dolgozó nép valamennyi rétegéhez 
volt mondanivalójuk. Az emberileg mélységes érzelmű irodal-
mi anyag jó kiválasztása, annak ügyesen megválasztott, szem-
léltető módon a lényeget kiemelő előadása csak fokozta a si-
kert, a hatást. A kollektiv munka mindig érvényesült műkö-
désükben. 

Hogyan dolgoztak? Mindent terveszerüen, előre átgondolva. 
Megállapitották, a műsor három jelmondatát /145/ utána széles 
körben kutattak a legmegfelelőbb énekszámok, kórusversek, 
szindarabok után. Az összegyűjtött anyagot közösen beszélték 
meg, elemezték a müveket, hogy a legnagyobb átérzéssel tud-
ják előadni. Ruzsicskay György és Toman János rendezők jelen-
lété Úen é ir•ányitásával megbeszélték a dramaturgiai vonatko-
zásu problémákyt. Mindezek után megkezdődött a megfelelő sze-
replők kiválasztása. Ezután kezdődtek meg a próbák. Hetente 
négyszer volt próba. Kétszer a kórus, egyszer, egyszer a 
szatalókórus és szinjtszók tartottak próbát. Ezekre mindig 
becsületesen eljártak és azokon ugy készültek fel az előadás-
ra, hogy dicsőséget és megbecsülést szerezzenek a munkásosz-
tálynak, a munkáskulturának. Az előadás előkészítésén minden-
ki munkálkodott. Az előadás után azt megvitatták, leszürték 
a tap. . sztalatokat, meghallgatták mások birélnt 	éz kezdtek 
ismét késztilr_i e következő llépésre. 

Az előadások előtt a d.el'kar elnöke bevezető előadást mon-
dott /146/ "yzzel azt akarjuk elérni, hogy közönségűnk közvet-
lenebbül kövesse szándókzinkat és ugy megértésével meg is 
kőn Ayitse azokat". Megjelöli a műsoros előadások célját is 
"mélyből f kedó munkáa'kultarát szervezni és épiteni a munkás 
kultura eszközeivel, azt r:.egismertetni, belevinni hallgatóság  
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lelkébe, elszoktatni őket az azerszer ismételt, fajsuly nélkü-

li misoroktól és helyébe a nagyerejü, elszánóan emberi és vé-
gül megértőn összefoglaló munkásmüvészetet adni." Elc"a dósaik 

ban a munkásosztly,a nép szenvedései, küzdelmei, bánatai, 

örömei kaptak helyet. /147/ A megnyitó beszédekre általánosan 
jellemző,  hogy azok politikai szinezettel rendelkeznek és a 
felvetett gondolatokat a a6arxizmus talaján vizsgálják. Főbb  
gondolatok a következők: A  kapitalista  és szocialista társa-
dalom lényegét elemzi, majd a kapitalista és szocialista kul-

turának különbözőségét, a szocialista ifjuság feladatát hatá-

rozza meg a második számu beszéd. A harmadikban a béke, a sze-

relem, a munka Aprxista elemzést kapjuk, valamint bizakodás-

sal állapitja meg  az elnök, hogy a munkás müvészet állandóan 

fejlődik és a "munkáskultura hatalmas hangja egységbe hiv min-

denkit' A program ügyes, megismételt megfogalmazását és a fi-

zikai és szellemi munka  összekapcsolását kapjuk a 4. számu 
beszédben. Az 5. sz. beszédben találunk utalást az orosházi 

versenyre, mellyel kapcsolatban igen lényeges gondolatot vet. 
fel, amely valóban jellemzi a munkásdalárdákat "...szép siker-

rel szerepeltünk, dijat nem hoztunk, mégpedig azért, mert a 

munkásdalárdák nem szoktak versenyezni, csak dalolni a dalért, 

a szabadságért". A közönség és a kórus kapcsolatára utalva meg-

említi, hogy mindig szemelőtt tartották és tartják a nevelést, 

a tanítást. A Szabadság, Testvériség, Egyenlőség gondolatának 

hangsulyozása és az elvtárs szó többsz'ri használata szintén 

a dalkör bátorságát mutatja. 

A műsorszámok között összekötő, konferáló szöveget mondtak. 

Ezekben pontosan megfogalmazták miért választották az el &i dan-

dó darabot, annak mondanivalóját hangsulyozták. Nagyon helye-

sen értékelnek itt is pld. Vadnai Károly Egy könnyit ügy c. 

darabjáról ezt  mondja a konferáló: "Megjegyezzük, hogy az ilyen 

fajta darab irányát, szellemét a mi felfogásunkkal egyezőnek 

nem tartjuk, de mivel közönségünk minden részt kiszeretnők 
elégiteni, ugy előadjuk ezt is" ./148/ 14ennyivel kölönböző itt 

is felfogásuk a Férfi Dalkartól, amely müsorszámaiban első-

sorban a könnyit, szórakoztató számokat adta elő. Ezekben is 

van politikai mondanivaló pld. ilyen mondatok: "Mi, kiknek tö-

rekvése a nemek egyenjogusitása, itt is változást hozunk az 

uj időknek szellemében" . 
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A műsorok összeállitúsánál tudatosságot figyelhetünk meg: 
elsőrész: a közönség szórakoztatása 

második rész: bemutatja munkásosztály életét, küzdelmeit 

harmadik rész:a jövő gondolatait kifejezésre juttatni. 
A mult és jelen mellett mindig megjelenik a jövő gondo-

lata is ilyen mondatok kiséretében: "Az emberi ö. tudat ke-

resve keresi a jobb sorsot, szebb életet és érzi eg.„ uj  
korszak hajnalodását"."A harmadik részben a jövendő hangjai 
szólalnak 	Az uj korszak eszméi megfogantak már az if- 

juságban. Ők fogják átvenni örökségét annak a küzdelemnek, 

melyet az apák hagytak rájuk. Ők már letéteményesei egy uj  
világnak, egy szebb korszaknak, melyben majd minden dolgo-

zónak része lesz". /149/ Ilyen gondolatokat elmondani a vál-

ság éveiben, akkor amikor az uralkodó osztály a nyilt fasisz- 
ta diktarura bevezetésére készült 	torságot mu- 
tat.  

Jellemző továbbá ezekre a konferáló szövegekre még az  
is, hogy az el6a dott számok aktualitását mindig kidomborit-

ják ezzel is a nevelést, a felvilágosodást szolgálták.  
A bevezető beszédekben, de különösen a konferáló szöve-

geken tapasztalható áxtulzások,belejavitások azt mutatják,  
hogy mindig keresik a legmegfelelőbbet, a legkifejezőbbet.  
Nem elégszenek meg felüleges megjegyzémekkel, hanem minden-
kor az eredeti célt akarják diadalra vinni, dicsőséget,  
hirnevet szerezni a munkás :ultur ának, alakitani a tömeg po-
litikai hangulatát, hatást gyakorolni a község dolgozóira *  

A bevezető beszédekben is,  de  a konföráló szövegekben  
is többször találkozunk azzal, hogy a műsorok ujitásait  
hirdetik. Valóban az volt a helyzet, hogy  sok  tekintetben  
szakitottak a régi felfogással "Általában a dalkar sokat  
fejlődött és eljutott az uj irányu miivészeti kisérletekig,  
amelyek az egyes müsorszámok értékét, hatását emelik, lénye-
güket kiemelik." /15o/  

Néhány dramaturgiai felfogásukat micx elemezve meg kell  
álla; itanil~ 

 

hogy az ujszerüségre való törekvés pozitivan ha-

tott munkásságukra, elérte célját.  

Az uj mondanivalótuj formában, uj miliőben adták elő  . 
"Az ujszerü rendezés, az egyes műsorszámok előadásmódjának  
ötletes és modern felfogása... biztositották a 4. kultures-
tély sikerét". /151/ Ujszerüen hatott, az az ötletes és nagyon  

helyes kezdeményezés, hagy az egyik szünetközi szám beiktatá- 
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sával a szokásossá vált komolytalan müsorokat figurázták 
ki. /152/ 

Az ujszerü rendezésben a dalkart Ruzicskay és Toman 
kifogyhhtatlan ötletei segitették. Ruzicskay György a szin-

padi hatás magas müvészi ismereteivel gyönyörű megoldáso-

kat talált egy-egy müsorszám lényegének kiemelésére, sok-

szor a "sorok mögötti" igazi mondanivalót a rendezés dom-

borította ki. Az is a rendezés tökéletességét mutatta, hogy 

pld. az 193o. május lo-i előadáson amikor Nthly Anna befe-

jezte a békéről, a háboru ellenességről szóló ünnepi be-
szédét, a kórus elénekelte Kerner-Döhmel: Ne ölj ...! CO  

kórusmüvét, majd Tóth István szavalta el Tu-Fu kinai költő 

Marsolás c. költeményét. Tóth Istvánt Ruzicskay György 
m:;szkirozta na Lyon ötletesen és élethűen. A papucsban, 
tunikában, varkoccsal kalapban megjelenő Tóth István valóbgn 

a kinai kulit jutatta a nézők eszébe és jó szavalatával tel-
jesen kihozta a vers szépségét és belső értékét. 

igen ügyes rendezést mutatott Mécs László Szegény embe-

rek cimü versének elszavalása./153/ Az el &dót a zárt, kissé 

hátrahuzott bordó függöny előtt kb. 5o cm. magas ládára állí-

tották, a teljes sötétségben alulról megvilágitották zseb- 

lámpával, s igy árnyéka a bordó függönyön szinte egy vörös 

embert jelentetett meg, akinek lesulytó ökre élethűen emlé-

keztetett a Tanácsköztársaság hasonló plakátjára. 

Kozmay-Novák: Zászlóbontás c. énekszámát kb. 30-40 fér-

fiból álló gula /ládákon, kétáru létrákon álltak/ adta elő. 

Legtetején az elnök állt jelképes prbs zászlóruddal. Lenyü-

göző, hatalmas forradalmi erőt sugárzott az "emberhegyből" 

szálló "eltaposni bennünket nem fog többé senki már" dallam . 

/154/ 
Nem csak a politikai tartalom kiemelésére fektettek nagy 

sulyt, minden területen igyekeztek szakitani a hagyományos, 

megszokott előadási módokkal. Több énekszámot karnagy nélkül 

énekeltek, ami ujként hatott a vi ki kulturában. Cherubini 

Szerenádját ablak alatt, háttal a közönségnek adták elő.Köz-

ben az ablak kinyilt és égő gyertyával megjelent a szerenő-
dot fogadó leány. Ugyancsak élethüen adták elő Szalai-Révfy: 

Barkalole c. müvét. Kék függöny mögött megszólal a dallam 

gitáron, előtte megjelent egy gondola, benne tiló szerelmes 

párral és a jól m.aszkinozott gondolás. Mórmart: Esti nyugalom 
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c.dalát lampionos menetben adták elő ugy, hogy a menet éne-
kelve vonult át a szinpadon. 

Igen nagy jelentősé get tulad/onitottak a szinpadi fény-

hatásoknak. Ezekkel is a müvek mondanivalóját emelték ki. 
A vil'gitásban Ruzicskay ötletei alapján sl ti "var'_ 	Da1175  
János és öccse György seőitett sokat. Ők szerelték a szinpadi 
világitást bravuros ötletességgel. /155/ 

 

A dalkör rendkivül fejlettségét és haladó jellegét mu-
tatja az is, hogy volt külön férfi és külön vegyeakara, sza-
valókórusa, szinjátszó gárdája. Ezeknek ténykedését külön 
külön nem tárgyaljuk, mert a dalkör egésznek tárgyalásában 
ez benne van. lnká'bb jelentőpégüket emeljük ki, valamint az 
általuk elér dott miivekre térnénk ki.  

A magyar kórusművészet gyökerei a mult századba  nyulnak 
vissza. A munkáskórusok közül elsőnek a Budapesti J ltalános  
Munkás Baler•ylet alakult 1891-ben, amely a munkás Dalosszövet-

ségnek lett alakitó kórusa. Ez a Dalosszövetség volt hiva-
tott arra, hogy a  század  elején alakult munkáskórusokat össze-
fogja, irán1'itsa. A Dalosszövetségen belül két elvet képvi-
selő csoport küzdött egymással. A vaskalaposak ragaszkodtak a 
Weimári munkásnótákhoz, a fiatalabb harcos nemzedék Bartók, 

Kodály kórusai mellett foglalt állüót. /156/ Az utóbbi irány-
zat győzött és a munkáskórusok előa dásában a klasszikusok mel-
lett nagy sikert arattak a Bartók ós Kodály müvek. Ez a győ-
zelem az 193o-as évek végén következett be. 1937-ben a Dalos-

szövethégnek komppnálta Kodály a Felszállott a páva cimü mű-
vét. Kevésbé volt ilyen forradalmi a szövetség a 20-as évek 

végén, és a 3o-as évek elején. Akkor még a Dalöszövetség apo-
litikus énekszámaival nem tudta megfelelően forradalmaistani 

a munkáskórusokat. Ezzel magyarázható az, hogy a Világosság 

kórusának műsorszámaiban Bartók, Kodály művei nem szerepeltek. 

Forradalmiságot tükröznek azonban az Ady-Reinitcz müvek elő-
adásai. A kórusnak a forradalmi jellegű számok előadása mellett 

"programjához tartozik az a törekvés is, hogy ismertesse a 
zene irodalom nagyjait." /157/ 

Ezekből  is megválogatták, mit adjanak elő. Csak az olyat, 
amely harcukat alátámasztotta i, ha szinbolikusan is, de lényev 

gee mondanivalót fejtett ki.  Előadták  Verdi Ernáni c. opera 

első felvonásából a Banditák bordala c. részt. Első hallásra 

semmi érdekeset nem találunk benne, de ha a kiemelt részeket, 

amelyeket aláhuztak a szövegben megnézzük más a megállapitásunk. 
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"A bor kedvet ád" "a borba fojtja bánatát" ez sokszor igy volt 

a munkásosztálynál és ez sokszor tompito ,La osztál y harcát./158/ 
Ez ellen a munkásosztály vezetői mindig küzdöttek. A darab 

utolsó részében a "bosszut veszünk" van kimeleve. Ez burkoltan, 

de a kor problémáját tükörzi, mintegy utalás arra, hogy a mun-

kások fellázadnak és bosezut vesznek az uralkodó osztályon. 

Ez a jövőbe vetett hitük alátámasztására nagyon is jó volt. 

Verdi mellett Mojzart, Mendelson, J.Straus műveit is el& d-
ták, ez azt jelentette, hogy a zene- és énekmüvészetük magas 

fokon állt. Mutat±ja ez továbbá azt, hogy szakítottak az 
ugynevezett weimári munkásnótákkal. 

Cherubini ÍLdvözlet c. müvét azzal az elgondolással adták 
elő, hogy a borutlan, vihartalan élet üdvözlése a munkásosz-

tály jobb j'5vőjét, szebb életét üdv:izli,habár igen burkolt 

formában. Marschuer Henrik Szerenád-ját a ezinpadon is több-
ször elénekelték, de egy-egy esti szerenxádnál is állandó 

müsorszámuk volt. Kifejezésre juttatva azt, hogy van a munkás-

osztálynak is "szerelmes lelke" "szerelmi érzése" de ezt ő 

helyesen fogja fel "mint az emberi élet fenntartó erejét, 

menten minden álszemérmeskedéstől és hazugságoktól, de nem fe-

1 ejtve el szépségeit és fonom érzelmeit"./159/ 

Magyar zeneszerzőktől is szívesen adtak elő pld. Huszka 
Jenő: Aranyvirág c. operettjéből a Barcarola a szerelmi érzés 

kifejezésére szolvált. Lányi Ernő: Faluvégén rezgő nyárfa, 
Szőlők között dalol a pintyőke c. művei. /16o/ Csokonai-

Lavotta: A reményhez c. müvét. 

Az itt emlitett darabok mellett a kórus igazi forradalmi-

ságát azok a számok adják, amelyek nyiltan fejezik ki mondani-
valójukat. Ilyen pld. Gramm Károly: Fel szocialisták c. müve, 

amelybe benne van mindaz, amiért a proletárok küzdenek, s min-

dezt csak munkával, harccal lehet elérni, amelyhez a munkásság 

összefogása szükséges. Befejező sorai a győzelembe vetett hi-
tet tükrözik:"Velünk a nép! A győzelem!" /161/ 

Az itt elemzett néhány, leggyakrabban elc" dott darab is 

pontosan mutatja, hogy a dalkar kórusszámai az eredeti célnak 

megfeleltek: neveltek, tanitottak, a forradalmiságot és a szé-
pet terjesztették. 
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A dalkör legforradalmibb részét a szavaló kórus képezte. 

A KMP. is a szavalókórusokat választotta a kom4unista kultur- 

munka egyik fő formájának. Ezek a kór ytok az uj kbllektiv müvé-

szet egyik fajtái voltak. Valóban a munkáskulturát terjesztet-
ték, a munkás kultura eszközeivel. A  válság éveiben vidéken is 
alakultak ilyen kórusok. Ezek közül is az egyik legkiemelkedőbb, 
leg-jelentősebb 6`szarvasi volt i  /162/ Ezek egyre jo'. ban balra 
tolódtakés sokszor olyan számokat adtak elő amelyek kifejezetten 
a fenálló állami és társadalmi rend ellen irányultak. 

Előadásaikban, a munkásösszetartás, a győzelem, a jövő meg-

szólaltatása mellett a munkások hétköznapjai is hangot kaptak. 

Fő céljuk, hogy ráébresszék a dolgozókat elnyomott sorsuk oka-
ira, majd aztán felkészitsék a jövő harcaira *  Az előadott da-
rabokat magyarázták előbb, majd csak ugy tanulták meg. A 
szarv sinál ez igen komolyan folyt. Többsz;,ir közösen olvasták 
fel a verset, majd Ruzicskay György elemzésével elemezték. 
Megmutatták az ö_szefüggéseket, kiemelték a mü aktualit' ' sát. 
A versek magyaráz'tán keresztül a kórus politikai nevelését 
végezték. 

Ilyen költemény volt a szarv:asiaknál pld. Mester Ferenc: 

Vagyunk c. költeménye. A költemény szinte összefoglalását adja 

amit a munkásosztálybi a $erxizmus klasszikusai leírtak pró-
zában. A proletáriátus igazi énjét mutatja be a költemény. 

/163/ 

Eg;-egy ilyen költemény elemzése, bet§inulása alkalmas 

volt arra, hogy a munkásosztály nevelése, öntudatának fejlesz-
tése, megismerkedése Marxizmussal biztositva legyen. 

Az előadott versekben megtalálható a dolgozó nép vala-

mennyi rétegét érintő probléma. Ezekben a versekben a bányá-
szok, a földmunkások közvetlen roblémái merülúek fel, de igen 

sok forradalmi gondolattal. 

A földmunkások problémáját, munkájának igazi szerepét 

elemzi Lelkes Pál /Ruzicskay György /: A földmunkások c. köl-

teménye. A fölámunkásoknak döntő szerepe van a társadalom épi-
tésében, a jövő megalapozásában 

Mi épitjük az életet, 

Az emberiség uj és igaz utját. 

A harcban ők is segitik a munkásosztályt, hisz érdekazo-

nosságuk egy, harcolni a tőke igája ellen. 

Megrengetjük majd  a világot, 

Ebben a harcban támogatják mind azok, akik 

harcolnak az elnyomás ellen. 
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Nyomotokba jövünk mi 

A nő, a gyermek, a jövendőt 

Sőt az internacionalizmus gondolatát is felvető sorában 

S majdan az egész emberiség /164/ 

A Bányász dal c. költemény is telve van forradalmisággal, 
amelyet a kérdések miért? minek?, a kontraszt "gazdagok és 

szegények" még csak jobban kiemel. Szimbolikusan ugyan, de 
a jobb élet utáni vágyódást fejezik ki az ilyen s orok: 

... a fényre fel 

... vágyódunk a napvilágra 

... emelj a fényre fel 

A bányászok, a munkásosztály érettségét mutatja, hogy 

felismari a társadalmi nyomor igazi okát és benne az ő fel-
adatát. 

s mind feljebb hág az árfolyam 

A tőzsde zajban ... 

... mi tudjuk mit kell tenni /165/ 

A jövőbe vetett hit, a bizakodás központi és fő monda-

nivalója a kóruemüveknek.Ezt domborítja ki Leveleky holtán: 

Föltámadunk c. költemánye, amely összefonásra ezólit ja a népet. 
A kürt szava egy táborba  most hívjon 
Mig tüzes vérünk forr erünkbe, élve 

DacosahJ, büszkén... 

Az uralkodó osztály feletti biráskodás, a leszámolás 
gondolatátf ejezik ki az alábbisorok. 

Feltámadunk egy égő pirkadatkor 

De ti döjfösek, hol lesztek majd akkor 

Ha romjain az elkorhadt világnak 

órája üt, a nagy leszámolásnak? 

e.. De hol lesztek ti majd? 

A tiszta szivü, dolgos nép itél. /166/ 

E sorok olvasásakor feltétlen az Ady motivumok jutnak 

az olvasó eszébe. 

Ha jön a nép, hé nagy urak 

Mi lesz... 

Itélni fog a nép. 
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Állandó mUsorszáma volt a kórusnak Várnai Zseni megrá-

zó erejű hatalmas költeménye az Eljön egyszer c. A költemény-

ben Várnai Zseni szokásos és tipikus gondolatai vannak: mun-

ka, háboru, női sors, özvegyek, árvák stb. Benne van mindaz 
a probléma amely a munkásosztályt sujtja. A válság mélypont-

ján rendkivül foradalmasitó sorok a következők 

Mi tudjuk ám, mit  akarunk  

Szép tiszta emberi élet legyen 
A miénk ... 

Ne sírj anyám, mi é2itjük már a j5vendőt 

Apánk, ne félj, fiad indul már helyetted /167/ 
Akkor, amikor a KMP. a  kommunista kulturmunka egyik 

fő területének tartja a szabalókórusokat többek között azzal 
indokolta, hogy uj m::v,azoti ág, a fiatalok szívesen jönnek 
ezekbe. Valóban Igy is volt, s ez: el má ,yarúzható, hogy pld. 
Szarv.son is a szavaló kórus főleg az ifjuságra támaszko-
dott. Sok olyan költemé nyt adtak elő, amely kifejeai tten az 
ifjuság problémájával foglalkozott egyrészt, másrészt pedig 
őt látja a jövő harcosának. 

ilyen költemény pld. Heinch Lershh: Ifjuság c. melynek 
visszatérő motivuma 

Mi fiatalok nay uton vagyunk 

Megyünk, hogy meghóditsuk a vilá g ot. 
S a. testvér érzés tankjával 

Letörünk minden ellenállást. 

A jövendő ezredévek 

Csodálkozva bámulnak elébünk. 

Az elfecsérelt tegnapok 

Lázasan unszolnak előre. 
Előre  fiatal proletárok! /1681 

Ugyan ez a goidolat jut kifejezésre a Fiuk, ifju mun-

kások c. költeményben is, amelyet nem a kórus adott elő, szó-
ló szavalatként hangzott el. 

Fiuk vigyázzatok! 

Fiuk, ifju Munkások 

vagyunk harcosok, leszünk apák 
és az eljövendő fiainknak 
ujra formáljuk 

ezt a torz világot. /169/ 
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Az  előadott mUveknek, mint  láttuk központi mondanivalóját 

képezik a munka, a béke, a jövő gondolatai. Ezeket a dondo-

latokat nyiltan, avagy szinbolikusan hirdetni akkor, amikor 
Wémetországban Hitler máz hatalomrakerült, a  fasizmus  Eúó-
pa-szerte terjedt, igen komoly öntudatot,bátorságot igé-

nyelt a szavaló-kórustól. 

Az elő' dátt kórusmüv eknél na _y sulyt fekte t tek arra, hagy 
mondanivalójuknak maximumát kihozzák. Azok a rendezői meg-

jegyzések, amelyek a széljegyzetekben megtalálhatók mind 

azt mutatják, hogy ezeken az előadásokon a tartalom és a 

forma egysége  igen jól érvényesült. Pregnáns példa erre 

Lelkes Pál: A munkások álma c. költeménye, /17o/ Ennél fény-

hatásokkal, kisérőzenével, a megfelelő miliő kialakításával 

fokozták a h tárt. /171/ 

Mindig vigyáztak azonban arra, ho •y a formalizmus ve-
szélyét elkerüljék. A  technikai  megoldásokat, az előadás-

módját mindig az előadandó m sortól tették függővé. Ez a 

szarv sinál azért is értékelendő rendkívül pozitivan, mert 

vezetői nem voltak kommunisták, hanem szociáldemokraták. 
Kommunisták a tagok voltak és Urbancack 	elnök veze- 

tésével megtudták tartani a helyes irányt, tudtak kommunis- 

ta szellemben nevelni, hatni. 
w 

A kórus°  ilyen irányu tevékenysége erec mópyezte azt, 

ho y rendőri javaslatra a B.M. 147.200/1933.VIII.sz .rendele-

tével 1933. október 27-én betiltották a munkásegyesületek-
be, a párt és szakszervezetekben működő szavaló-kórusokat. 

/172/ 
A munkás szinjátszás a háboru éveiben lett fontos fegy-

ver a párt kezében. A fasizmus és a háboru elleni küzdelem 

központja volt. Ekkor megnőtt politikai, agitáló jelentősé- 

ge annál is inkább, mert a szavalókórusok legálisan nem mű-

ködhettek. A háborut megelőző években a szavalókórusok mel-
lett a szinjátszás kevésbé jelentős. Ez vonatkozik a Világos-

ság Dalkör szinjátszóira is. Ezzel magyarázható az is, hoc;, 

az általuk eladott darabok forradalmisága mögötte maradt 

az énekkar, a szavaló kórus darabjainak. Pld. Nóti Károly 
darabjai: Diéta - Jegynye 	Holdkóros inkább arra voltak 
jók, ho29 jókedvet, hangos derültséget keltsenek, avagy 
vidám hangulatot készítsenek elő a táncra. Mint Vadnay Ká-

roly: Egy könnyű ügy, mind Lőrincz Miklós: Piros kalapos 

hölgy c. darabjai, egy pesti kávéházban j.tszódnak. Ez a 
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miliő nem alkalmas arra, hogy a munkásosztály problémáit 

reálisan ábrázolni lehessen. Alkalmas arra, hogy esetleg 

figyelmét elvonja a politikai harctól. 

Valamivel több szerepet töl1be a szocialista eszmék 

terjesztésében László Miklós egyfelvonáscs tragikomédiája 
a Ringlspiel c. amely  már  megmutatja, hogy a víg felszín 
alatt mély tragédia rejlik. 

lndig Ottó: Ember a hid alatt c. három f elvonásos 

darabja a hivatásos színészeknek is állandó műsorszáma, 
s egyáltalán nem"vádolható" forradalmisággal. E darab 

eljátszásún-ál a sainjátszók pozitivuma nem a témaválasz-
tásban volt, hanem az élethű játékban. /173/ 

Lelkes  Pál  által irott Virágoskert c. darabban már 

kubikusok is szerepelnek, bár mondanivalójában még ez sem 

ad sokat. 

Pozitivnak értékelhető az, hogy Gerhardt Hauptman: 

Takácsok c. drámájának első felsonását is  előadták,  s ezzel 

szarvasi közönség elé hozták a mult század 4o-es éveiben. 

élő és küzdő munkások helyzetét. 

Az ismeretlen szerző darabja Teruska is eljött c. 

a muakáaság életéből meríti tárgyát, ahogy a konferáló szö-

veg is helyesen utalt erre "az életet adjuk, a mi életün-

ket, melyben a jövőnkért küzdünk"... Ebben a darabban már 

megtalálhatók azok a p roblémák, amelyek valóban a munkásosz-

tály életét jellemzik az agitáció, a szervezkedés jelentő-

ségének kiemelése, a nők szerepe a társadalomban, a fiata-

lok helyzete és feladata a küzdelemben. Ez a szinjátszók 

fejlődét mutatta •. 
A szarvasi Lpitőipari Munkások Világosság Dalkörének 

ténykedése valóban haladó jellegii. Mind azok a mozzanatok, 

amelyek  országosan  is tapasztalhatók, megtalaálhatók műkö-
désében. Emeli jelentőségét az is, hogy bár a Szociáldemok-

rata párton belül működött, nem sekélyesedett el annak hi-

bás irányzatában. Ez  elsősorban  Urbunceok 	elnöknek, 

Hoffman István "ideológusnak" és nem utolsó sorban uzics-

kay Györg;, fedZmüvésznek volt köszönhető. Az utóbbi igen 

gyakran fi`y elmeztette a vezetőséget és a dalosokat "Ve se-

kélyesedjünk el szociálde - okratizmus ; aev' ,ar ában!" 
sa 	s De1 sszvetség is elismerte, hogy a vidé- 

ki dalárdák közül a szarv -si egyike a legforradalmibb. Egy-

egy előadását a Munkás Kórus c. lap követendő példának je- 

löli meg. /175/ 



Hogy országosan is A  elfigy eltek müködésére és értékelték 
azt, az alahbi eset is mutatja. a Munkás Dalos Szövetség kong-
resszusán a dalkör elnöke mint k:ldött vett részt, aki fel is 

szólalt. A hallgatóság, amely addig eléggé hangosan  vitatko-
zott, néma csendben figyelte Urbancsok Mihály felszólalását, 

aki beszédében ismertette a dalkör munkáját. Az előadás után 
felkeresték a többiek és magánbeszélgetéseken kértek tőle 
tanácsot, mit tegyenek, hc y rendezvényeik ne legyenek utot-

tak, egyhanguak, legyenek harcosak, forradalmiak. Meglepte 

Urbancsok elvtársat, hogy a hallgatóság mennyire tájékozott 
a szarvasiak müködéséről. 

Hirük az ország határain tul is terjedt. 1932-ben Bécs-

ből kapott a dalkör, pontos cimére egy csomagot, a:.:el,; ben 

röpcédulák voltak és lel3plezték Peyer károly szerepét a 

salgótarjáni bányász sztrájkban, s egyéb munkásosztály elle-

nes cselekdeteit. A röpcédulán utaltak a kommunisták$ _; felada-
taira és célkitüz"leire, Volt a csomagban egy Moszkvából 

irott levél, amely értékelte a dalosok munkáját, irányitá4 

bátoritást adott. Egy bécsi cimet is  közöltek, amelyen  ke-
resztül felvehetik Moszkvával a kapcsolatot, de ez nem tör-
tént meg. /176/ 

Levelet kaptak Franciaországból is, amelyben a francia mun-
kások melegen '.idvözölték ás további sikereket kivántak. 

Sajnos ezek a sikerek 1933 után megtörtek, mivel a fasizá-
lódó Gömbözi korszak hallgatásra kényszeritette a dalkört. 

A fasizálódás ás a h á b o r u 	évei  
Szar v a s o n 	/1933-1944-ig/ 

A gazdasági világválság világszerte sulyos politikai következ-
ményekkel járt. A parlamentarizmus elavult kormányzati  forma 
lett, helyette a nyilt fasiszta diktaturát vezették be. 1933. 
januárjában Hitler lett °kémetország kancellárja ez a fasizá-
lódást jelentette Európa országaiban. Magyarországon Gömbös 

Gyula miniszterelnöksége alatt kisérlik meg a hagyományos 

magyarfasizmust felváltani a totális fasizmus  uralmával. 

.:z a vidék társadalmi, politikai életére is döntő h atással 
volt.  

Szarvas társadalmi, politikai élete a válság alatt és 
után erőteljesen fasizálédott. /177/ A Hzarvesi Hirlapban a 
fasizmust dicsőítő cikkek jelentek meg 11A legideálisabb de-

mokrácia alapjain felépülő nemzeti uralom a fasiszta dikta- 
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tura"./178/ Gömbös halálakor egy Miklós Vitétz álnevű uj-

ságiró igy irt a Szarvasi Közlöny 1936. február 16-i számá-

ban "Fáklya vivő volt ő nemzetének 18 év előtt is, amikor 

megmutatta, hogy kell szembeszállni a vörös őrülettel... 

A hatalmas német nép vendégeként halt meg".Ezek után nem cso-

dálkozhatunk hogyha az egyház és politikai szervezetek mind-

jobban kifejezték jobboldali nézeteiket. A község előljáró-

sága, Vitéz Biki Nagy Imre főjegezővel az élén, szemet hunyt  
az egyre fasizálódó szólamok felett. 1936. után ujabb és 

ujabb fasiszta szervezetek zászló-bontásával találkozunk. 

/179/ A következő években a község vezetői nem csak a fasiZzMw.s 
parancsait hajtották vége, hanem kezdeményezék is. 

Önálló katonai állományhely létesítését javasolták Szarvason. 

1941. januárjában megválasztott előljáróság Biki Nagy Imre 

vezetésével, folytatta előző politikáját, amely mindinkább 

fasizálódott. 

Már javában folyt a második világháboru, a község veze-

tői,az ország vezetőivel együtt hirdették, hogy ebből a  

háboruból a magyarság jövője, feltámadása születik meg. A kor-

mányzó.helyettes halálakor mondott emlékbeszédben a főjegyző 
következőket mondottas "Ebből a halálból azonban hitünk sze- 

rint élet fakad, mert a hősi halottak minden vérdsepje gaz-

dag magvetés a jövendő számára. A magyar történelem érctáb-

láján a sok hős nevek mellett aranybetükkel fog ragyogni az  

ő neve is," /18o/ A Sztálingrádi sorsforduló után, amikor az 

ország vezetői "hintapolitikát" kezdtek folytatni a nyugati 

hatalmak felé, Szarvas vezetői nem okultak semmit, folytatták 
továbbá is esztelen, németbarát, népnyuzó politikájukat és  
Szarvas teljes kirablását, kiüritését csak a szovjet csapatok 

gyors előrenyomulása akadályozta meg. 

1944. október 6-án szabadult fel Szarvas és ezzel ujkori 
történelm"nek uj szakasza kezdődött. 

Az előbb vázolt politikai éra nem volt alkalmas arra, hogy  
a nép sulyos anyagi helyzetén segitsenek a község előljárói. 
Akkor, amikor a fasiszta t±k és "hazafias jellegü egyesületek-

nek egymás után szavazták meg a segélyeket, a nép nyomora  
maximális lett. A földhözjutottak nem tudtak fizetni. /181/ 

Beindították a kormányzóné "egytál étel" akcióját és attól 

azt várták Szarvason "tömegeket tudna ráébreszteni arra, hogy  

nem szükséges, a társadalmi rendet felforgató mozgalmakban 

részt venni "./182/ Az osztályharc elaltatásának gondolatai 

ezek. Ez annál is szükségesebb Szarvason, mert a baloldali 
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mozgalom elég aktív ekkor is. 1936. október 16-án egy szo-
katlan hangu verzércikk jelent meg a Szarvasi Hírlapban 
A v örös rém címmel. Ez jól rávilágit a szarvasi dolgozók 
hangulatára "rajtunk már csak egy forradalom segít - igy 
beszélnek a szarvasi embervásáron Ezen  az embervásáron 
egyre nyiltabban kezdték hangoztatni a második proletár dik-
tatura szükségességét. Mind ezekért kiket okol a cikk író? 
"A pokol akadémiájáról kikerült agitátorokatV, vagyis a kom: 
munistákat. Ez helyes is hiszen a válság utáni években is 
sokan voltak Szarvason akik az illegális kommunista pártnak 
tagjai. 1937=ben a Szarvasi Közlöny kommunista szervezkedés r 
leleplezéséről irt Orosházán, melynek szálai Szarvasra is 
eljutottak.Szarvason már régebbi keletü ez a szervezkedés. 
Az 1937 -ben letartóztatott kommunisták ellen a vád, hogy 
"1934 óta a proletár társadalmi osztály kizárólagos uralmá-
nak erőszakos létesítésére irányuló szervezkedést kezdemé-
nyeztek és vezettek". /183/ Ebben a perben az ügyész 12o 
terhelt kihallgatását kérte. A terheltek nagyszáma mutatja, 
hogy ebben az ü gyben nem mindennapi politikai perről volt 
szó. 1938-ban az üldöztetések mellett ujabb elvtársakat  tar-
tóztattak le, Exxx ezek között 43k is szerepelek. /184/ 

E rövid elemzés világosan mutatja, hogy a fasizálódás 
évei alatt Szarvas hivatalos politikai élete erősen fasi-
zálódott, s ez rányomta bélyegét a kulturális élet alakulá-
sára is. ugyanakkor Szarvas dolgozóiban ott élt a Tanácsköz-
társaság emléke, s ott éltek még azok a gondolatok, amelye-
ket a Világosság Dalkör terjesztett a válság alatt. hiszen 
e gondolatok terjesztői most már sok esetben politikai si- 
kon próbáltak hangot adni elképzeléseiknek. És az ő felvilá-
gocitó munkájuknak volt köszönhető részben az, hogy Szarvas 

h arcnélkül szabadult ±el. 

A kulturális 	élet 	alakulása 	a  
fas i zmus e 1 ő r  et ö r és e és a h á b o r u 
éve i ben.  

A fasizálódó gazdasági és politikai élet rányomta bélyegét a  
kulturális élet alakulására i° .Ez Szarvason kettős vonatkoza  
ban jdlentkezett: Egyrészt kevesebb 13 tt a kulturális rendez-
vény, - másrészt a - müködő kulturegyesületek tevékenysége mind -
in.:ább a fasiszta demagógia szót öven' lettek. 
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Mind a vidéki, mind pedig a helyi e~  ő dás  s 	~ iv 	0k sa=373J'71  

!-?Sztt mind gy akrabban találjuk a Levente Egyeületet, a Front-
harcosok Szövetségét, a különféle Sort Egyleteket stb.  
Egyik szervezet sem mentes, sőt tulságosan is jobboldali be-
folyás alatt állt.  

A községi képviselő testület jegyzőkönyveiben kulturális  
témával alig találkozunk. 1935-ben a Nyári Szinkör problé-

máját tárgyalték, :de anyagi fedezet hiján nem lehetett rend-
behozni. Ugyanakkor az uralkodó osztályt támogató szerveze-
tek megsegitésére volt pénz!  

1937-ben az iskolák költségvetése passziv á  sem tanterem  
bővitésre, sem felszerelésre nem volt pénz. Még a községi  
tanitók fizetését is leszállitották.  

Rcndi,ivül elszomoritó ' :.épet fest Szarv_.s általános kul-
turúltség 'ról az a jelentés, emelt' et Molnár J'ános községi  
orvos tett a képviselőtestületnek. Szarvason 46 elemi isko-

la van, ugyanannyi kocsma. A legtöbb ember szivbajban hal  
meg. Es minden ne edik halott csecsemő. 1934-ben meghalt  
407 halott  közül 98 egy éven aluli gyermek, 6o szivbajban,  

49 agg-kori kimerülésben, 45 fertőző betegségben halt meg.  
A szeszfogyasztás értéke 519.467.15 pengő. E gy lélekre  
8.25 pengő esett. A házasság előtti orvosi vizsgálat mellő-
zése sok család tragédiáját okozta. /185/ Mindez csak foko-
zédott a későbbi években. Hisz az előljáróság passziv m:eta-

tartásán és az anyagi fedezet hiányán muLtott, hogy a fel- 
szabadulás előtt sem a TUdőbeteggondozó Intézet, sem pedig  
az Egészségház működése nem tudott beindulni, bár voltak  
próbálkozások.  

A hivatásos szinészetre továbbra is jellemző az, ami  
a válság éveiben is  megvolt. Változás csupán annyi, hogy uj  
szintársuletok játszottak Szarvason. Károlyi János és Miskei  
József társulata játszott rendszeresen a szini évadban. Egy-

egy "beugró" társulat szerep,lésável a közönség nem i en volt  
megelégedve, különösen akkor nem,ha játéka kifogást hagyott  
maga után "megköveteli a közönség legyen kifogástalan együt-

tese"./186/ A hábobu éveiben Vértes Károly együttese ját-

szott állandó jelleggel. Műsorszámaik a megszokottak. Ezek  
főfeladata a szórakoztatás, elvonnt a tömeg figyelmét a gaz-
dasági és politikai problémákról. Ilyen körülmények köz'jtt  

érdekes szinfontként hatott Bánki Róbert a Magyar Komédia  

Kamara Szinházának vendégjátéka Szarvason, aki Szeged, Pécs 
 



Debrecen után jött Szarvasra és müsorán Haupman, Ibsen, 
Shaw darabjai mellett Herczegh, Molnár, Vaszari darabjai 
is szerepeltek és aki bemutatkozásában hangsulyozta, hogy 
"programjában a szórakoztatás mellett elsősorban a komoly 
értékek előadását tűzte." /187/ Egy-e .y kiváló szinész ven-
dégjátéka emelte a műsorok nem tul magas szinvonalét. /188/ 

A közönség pártfogásáról, támogatásról a korabeli aj-
tó nem nyilatkozott egységesen, de több a támogatásról 
dzóló cikk. Ez azt mutatja, hogy Szarvas "mt4rtő" közönsé- 
ge a fasizálódás és a háboru éveiben is lelkesedett a szép-
ért, a kttlturáért. 

A mzkelvelő e lőadásokat a különböző szervezetek rendez-
ték. Azoknak a szórakoztatás mellett propagandisztikus cél-
juk is volt. Saját tagságukat :kanták az eszmének megnyerni. 
Igen`yakran találkozunk egy-egy "jótókpnysági" célu előadás-
sal. /189/ 

A szarvisi m':kedvelő életnek van két,határozottan pozi-
tiv vonása. Az egyik az, hogy műsoraikon haladó, nagy írók 
müvei szerepeltek. Meglepő a népiesség előretörése ezeken 
az előadásokon. Petőfi: János vitéze mellett a Ludas Matyi 
előddását is megtaláljuk. Ezek mellett előadják Gárdonyi 
Géza: Bor, Szigligeti: A sz:5kött katona, Móricz Zsigmond: 
Nem élhetek muzsikaszó nélkül, Mikszáth Kálmán: Noszti fiu 
esete Tóth Marival c. darajait. 

Az annyira megunt fővárosi aszfalt és éjeli mulató 
helyek álromantikája helyett "visszatérnek a népszinmühöz, 
és különösen azon fajtájához, amely minden megnyilatkozásá-
ban népies, kedves és mindig magyar".4( "selejtes, trágár, 
erkölcstelen" darabok helyett "a falusi és vidéki hangulato-
kat, a magyar nép életét és lelkivilágát felszinre hozó 
komolyabb tárgyu ős humorukban is finomabb szinmüvek jönnek 
előtérbe." /19o/ Ezen művek kommentálása, a sajtó által, 
rámutat egy nagon lényeges problémára. A "boldog, békés 
évek pépeinek" felidézése a mulfhoz való ragaszkodúskell, 
hogy érzékeltesse a nézőben. A háborus világban a pacifiz-
mus hirdetése szintén jellemző ezekre az előadásokra. 

A másik pozitiv vonás, hogy a 30-as évek végére a műked-
velő élet "utat tört magának a távol eső tanyai részeken is" 
ez igen szét és nemes cselekdett. Valóban "a tanyavilág kul-
turáját e::elni a nép művelté°égét fokozni lényeges dolog". 
Kissé kétes értékeivé válik ez a törekvés, ha az uralkodó osz-
tály által megfogalmazott célt ismerjük: "a szinmagyar dara- 



bok előadásával a nemzetiesség fokozottabb terjedésére, a 

magyar nyelv teljes térfoglalására" kell törekedni. /191/ 

Ezek az előadások, sok negativ vonásuk ellenére is i  

Szarvas kulturális életének megnyilvánaul6s ai. Ha nem is min-

denkor helyes irányban, de szolgálták a nép müvelődését. 
Szarvas hangverseny életének két központja van. Zenei 

téren a szép fejlődést mutató Szimfonikusok hangversenyei, 

énekkultura terén a Férfi Dalkar szereplései. 

E megmozdulások mellett Országh Tivadar hegedümüvész 

jótékonycélu hangversenye /zöldkereszt akció keretén belül/  
folyt le "navy érdeklődés mellett" és Szarvas zeneértő kö-
zönségének felejthetetlen élményt nyujtott. /192/  

Úgyancsak jótékonycélu hangversenyt rendezett a Stefá-

nia Szövetség, amelyen Országos nevü művészek léptek fel és  
"művészetüket ezen az estén a legszentebb nemzeti cél, a 

magyar anyák és csecsemők megmentésének szentelik." M— 

számukban Liszt - Strauss ~- Mozart művei szerepeltek, való- 

ban magas müélvetett bizto:itottak Szarvas közönségének, 
"amely kitett magáért, szépszámmal :regjelent és szivvel lélek-

kel ünnepelte a fővárosi és helybeli művészeket". /193/ 

Ugyan ennek az évnek volt kiemelkedő zenei hangversenye 

a Chován Kálmán emlékhangverseny. A szarvasi szüle té sü, vi-

lághirü zenész és komponista emlékére rendezett hangversenyen  
megszólalt a Chován muzsika, a legilletékesebb művész tolmá-

csolásában. Laub István zenekkadémiai tanár, Chován tanitvá-
nya szerepelt kiemelkedően a helyi művészek mellett. 

A háboru éveiben kiemelkedő zenei esemény volt Szarva-
son  a középfoku ás elemi iskolák iskola közi hangversenye, 
amelyen a közséfi; v a . amennyi iskolája résztvett ének, illetve  
zenekarával. Az érdelelődők nagyszáma "méltó volt a z ügy ko-
molyságához és azt bizonyitja, hogy városunk közönsége nagy 
barátja az ének és zenekulturának és minden ilyen megmozdulást  
kész erkölcsileg és anyagilag támogatni." /194./ Ezen a si-

keren f eibOzdulvs a következő évben is tartottak ilyen hüng-
versenyt. Ennek külön is értéke, hogy "az uj generáció...  
ujra megtanulja az ősi magyar zenét... azt vissza is hozza  

a magyar életbe és ez az ősi zene uj eletet fog  élni". Az  
"álromantika, álnépieskedés, a mar,;  arsagtúl idegen uri mu-
zsika" helyett "Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos 
éL a többi magyar zeneszerzők által gy .jtött és hangszerelt  

népi ..agyar zenét" hallhatott a szépszámu közönség, /195/ 
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Szarv _s zenekari életének közpcntja a Szinfonikus Zene-

kar, amely 1936 őszén Szarv si Chován Kálmán Zenegye: ület  

nvet vette fel. a v'lcáS atollié évében 	indult ez  

a '_omol; zenekar. Ellenségei "a roni 1l"atéssál i  cyekeztek  

a zene':-r e^;s-fiét meglazítani és őt magát felbomlasztani"  

felekezetieskedéssel vú?olták, k f og'.eolták az előadott  
szmok magas nivóját. /196/ A zenekar urrá lett ezen a vál-
ságon és a 3o- s évek végén tovább fejlődött, mind végig  
:.egnara- va eredeti aéljánál "a nhzene ápolása 6s fejleszté-

se,  a k 5z'insé g szórakoztatásá n  valamint zenei tudásnak  
mélyi  t é- e  é e  nemesebbé tétele." r""'cor ezm ~ is  o  _. .. .. 	~ 	 ... 	til ~~~ 	 .~~i i 	ezt mutatják,  
szinte valanennji klasszikus zeneszerző mv eit j t szották.  
Han^,versenyei kdzül kicne lkedő a fanállása 5. évfordulúján  
rendezett, amikor a Liszt év "intencióinak  meafe ~_el"e n" 
mücor át teljes egészében a hires 	zeneszerző mi eiből  
állította össze. /197/ Talán a legnagyobb e liserése ennek  
a zenekarnak az, hogy városunk társadalma szinte  osztálykü-

lönbség aélkül hive. Ez teszi a zenekart hivatottá arra,  

ho"y "egyedid álló missziót tel j esit városunk zenei életé-
ben és zenei életünknek évek óta bizonyos xxx fokmérője."  
/198/  

A Világosság Dalkör elő dósainak meg,zünése után a kó-

rus élet monopol helyzetét élvei a Férfi Dalkar a v ;lság  
utáni évek bővelkedtek a sikerekben. A dalkor mind helyben,  

mind vidéken sokszor lépett fel sikeresen. Ehhez három tó-

nyező volt szükséges. Ezek a tényezők regvoltak. Szarvas  

közönsége magáénak érezte, vallotta  a dalkart, anyagilag is  

de főleg erkölcsileg támogatta. Kegszünt az az áldatlan  

állapot, amelyről Benka syula még  igy  panaszkodott "...a dal-

kar add a közönségnek, de a köznaég nem  add  semmit..."  

A közönségnek ezt a támogatás át érezte a dalkar, s ez  
adott erőt tagjainak, hogy mind a _ ;rúbákon, mind pedig a  
versenyeken, dalestélyeken szivvel-lélekkel, odaadással  

szerepeljen. E kölcsdnös támogatás, bizalom mellett a har-

madik tényező a dalkar tisztikarának aktivitása volt. Dr.  

Tóth Pál elnök, Podani Samu alelnök, Rohoska Céza karnagy  

olyan  három  vezető személy volt, akik időt, fáradságot  
nem kimélve minden igyekezetükkel a dalkar felvirágozta-
tásán fáradkoztak.  
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A vár eredmény nem is maradt el. Elég talán hivatkoz-
ni azokra a cikkekre, amelyek sokszor nem is műértő író- 
ra vallanak, de a edalkar szerepléséről elismerően nyilat-

•.a 
koznak. Helyek azok a megjegyzések, amelyek a közönség tá-- 
mogatásáról szólnak. Valóban Szarvas  közönsége  magáénak 
érezte a dalkart. A probléma irt csupán az, hogy ez a 
dalkar elsősorban a szarvasi polgárság kultur igényeit 
elégitette ki. észt vett rendezvényeken igen nagyszámban 
az értelmiség és a tisztviselőkar is. Sajnos azonban a 
munkásosztály, méginkább a tanyák parasztsága ezeken a 
rendezvéneken nem kapta meg azt, amit várt, ami igényét 
kielégítette volna. Igy nem is látogatta nagyszámban. 

11elyesnek kell értékelni, hogy a dalkar vezetősége  
ügyelt arra, amikor a dalestély, vagy a müsoros est száma-
it válogatta, hogy azok az alapszabályban lefektetett célt 
szolgálják, emeljék és fejlesszék a közönség izlését, mű-
érzékét. A dalkar ezt akkor is megtuda csinálni, amikor 
annyira térthóditott a kétértelmü, sokszor pornográf da-
rabok előadása. Nem véletlen olvassuk az Sz.K. 1937.febr. 
14-i számában a következő el/ismerő sorokat: "Ördmir_el lát-
juk a dalárda ujitását, hogy ötletes és a hu:rorban is vállu-
gatott, szalonképes, sok eredetiséget eláruPó műsort ho-
zott ö.sze az utóbbi időben annyira felkapott kétértelmű 
és a pesti éjeli lokálok műsorára való egyfelvonásos för-
medvényekkel szemben. G5rdülékenység, és ötletesség jelle-
}ezte műport." 

A dalkarnál is  tapasztalható  tehát az az általános 
irányzat, hogy a vidék kulturáját megmentsék a selejtes, 
erkölcstelen műsoroktól. 

Amennyire helyeselhető ez a magatartás, annyira 
nem helyeselhető az, hogy a dalárda működése nem tudott men-
tes lenni a hivatalos politika támogatásától, attól, hogy a 
jobbratolódástól megmeneküljön. 

A  3o-as 5 vek végén, a 4o-es évek elején lezajló poli-
tikai események, a hivatalos politika jobbratolódálea, a fa-
sizmus térhódítása hatással volt a dalkar munkájára. G 
"honfiul önérzet emelését" kissé hibásan értelmezték ekkor. 
Az igazi hazafiság helyett inkább kissé soviniszta, irreden-
ta szinezetet kapnak a dalkar fellépésein. Adatunk van arról, 
hogy a Nagy Magyaroország Közepe Emlékbizottság kulturestjén 
a dalkar is fellépett két irredenta számmal. Ugyancsak ezek-
ben az években lesz a dalkar rendszeres m{sorszáma Molnár 
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Antalnak Mi az magyarnak lenni? c. szerzeménye. Ezt a művet 

énekelte a dalkaV a Széchenyi ün.epségen, március 15-én, 

október 6-án és többi fellépésein is. Ez a jobbratolódás , 

a dalkart nem akadályozta abban, hogy a közínség rokonszen-
ve iránta mindig nagyobb és nag, )o bb legyen. Ez szükségszerü 

és természetes volt, hiszen mint láttuk, a község politikai 
élete $ is joabra tolódott ezekben az években, fasizálódott, 

tehát az ilyen jellegü miisor•számok rokonszenvesek voltak. 
Az elismerés hangjai, amelyek sokszor nagyon is tulzottak, 

tartalmaztak néha olyan meggjegyzéseket, amelyek valóban 

figyelemre méltóak. Többször kiemelik a dalkar összeszokott-

ságát, tanultságát, hangbiztonságát, amely valóban erőssé-

ge volt a dalkarnak. Ugyancsak helyeselhetők azck a sorok, 

amelyek Rohoska Géza karnagy munkásságát elemzik. Valóban 

"Az ő nagy tudásának, kiváló zenepedagógiai készségének, 

kedves modorának, erényének köszönhető nem csak az időnként 

megujuló maradéktalan nagy sikerek, hanem önmagában az a 
tény, hogy egy családként képes összetartani e kis dalos-

társaságot, amelyben viszont benne van egyrészt sikerei 

titka, másrészt a v ele szemben megnyilvánuló oszthatatlan 

elismerés, bizalom és rajongó szeretet is." /199/ 

Az énekkar további jobbratolódását figyelhetjük meg 

a 3o-as évek végén. A hivatalos politikai irányvonal támo- 

gatása mellett az egyházi befolyástól sem mentes. Mind gyak-

rabban lépett fel egyházi ünnepek alkalmával, sőt "a szét-

huzások korszakában szép példáját mutatta az iazi megértés-

nek a Szarvasi Dalkar és a Szent Cecilia Énekkar közösen 

megrendezett műsora" sőt a Kassán megrendezett országos 

dalosünnepélyen is együtt vettek részt./ 2oo/ 

A Miklós napi ünnepségeken való rer szeres fellépés 

is ezekben az években válik aktivvá. 

Ahogy a századforduló éveiben Benka Gyula és Létiva 

Ernő karnagyok odaadó munkájának volt köszönhető a dalkar 

fejlődése ugyanugy a 20-as és a 3o-as években Rohoska Géza 

ténykedésének. A dalkar tagsága és a hálás közönség ezt 

elismerésével többször is kifejezésre juttatta. Ennek az 

elismerésnek és hálának kiemelkedő eseménye Rohoska Géza 
karnagyi munkásságának 2o éves jubileuma, amelyet 1941-ben 

ünnepelt a dalkar. Az ünneplés már a 79. közgyűlésen megin-

dult, folytatódott a február 25-én megtartott móka esten. 
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Ez a mókaest rendkivül nagy sikerű volt, méltó Rohoska 

Géza karnagyi jubileumához. A d alkar vezetősége, tagjai 
és a közönség hasonló szeretettel, meleg barátsággal ünne-
pelte a karnagyot. 

Az ország gazdasági, politikai harcai, változással vol-

tak a kulturális élet fejlődésére, ezen keresztül a dalkar 
müködósére is. Azonban rendkivül pozitiv tény a dalkar tör-

ténetében, hogy bármelyik korban bármely időben nem tért 

le az alapszabályban láektetett céljától, s mindenkor elő-

térbe tudta helyezni a célnak megfelelően a legaktuálisabb 
feladatot. Már az 1874-es 188-as alapszabály leszögezte 

célnak a társas élet élénkitése mellett a "jótékony célokat 

előmozditani". A "közönség műérzékének fejlesztése" "a hon-

fiui önérzet emelésére hatni" 8 a társas életet élénkiteni" 
ezek a mondatok mind a dalkar célját fogalmazzák meg, s 

azt hisszük, az eddigiek folyamán a dalkar ezeknek eleget 

is tett, ha nem is mindenkor a leghelyesebb értelemben. 
Amikor 1939-ben kitört a II. világháboru, majd amikor 

1941-ben Németország után Magyaroazág is megtámadta a Szov-
jetuniót, amikor a magyar katonákat ezrével vitték egymás 

után a céltalan háboruba, rendkivül megnőtt a Vöröskereszt 

szerepe. Ezt a dalkar is felismerte, s a Sz.V. c. lap 1942. 

november 20-i számában ezt olvassuk a dalkar céljának meg-
felelően: "A Szargasi Dalkar folyó hó 22-én este 7 órai kez-
dettel bő-  és tartalmas müsoru dalestet rendez az lp: rosköz-

ben. A tiszta jövedelmet a rendező egyesület a Vöröskereszt 

javára forditja. A műsorváltás kötelező." 

Az 1943-as esztendő a kisebb helyi szereplések /máxc. 

15, Tessedik születésének évfordulója, Hősök napjának meg-
ünneplése/ mellétt azért is kiemelkedő, mert a dalkar több 

tagja és vezetője jubilált, valamint az Országos Daloszö-

vetség 21 szarvasi dalost tüntetett ki. Ez is mutatja, hogy 
a dalkar ténykedése tulnőt a község határain és országosan 
is számon tartották működését, sikereit. A kitüntettek név-
sorát, a kiosztó ünn epség méltatását, az Sz.K. 1943. novemb. 

7-i száma közli. Az emlék érmeket a dalkar elnöke családias 
ünnepség keretében osztotta ki. A Magyar Dalosegyesületek 
Országos Szövetcége ez évi május 9-én tartott 75 éves jubi-
leum alkalmával Dr.Tóth Pál főorvost aki a szarvősi dalkar- 

nak 2o év óta elnöke és Podani Samut, aki 38 év óta ga4 tagja, 

15 év óta alelnöke, egy-egy plakettel, Rohoska Gézát, aki a 

dalkarnak 22 év óta karnagya a Szövetség 75 éves Jubileumi 
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emlékérmével tüntette ki. Ezt a szövetség azzal a célzattal 
készitette, hogy "azzal jutalmazza meg azokat, akik a magyar 
énekkari kultura javára különösen eredménias munkát végeztek". 

A fent nevezettek mellett még az alábbiak kaptak működé-
si emlékérmeket: Podani Samu 38, Rohoska Géza 23, Zsigmond 
Sándor 23, Ujfaluczki József 23, Onceik György 21, Kelemen 
György 21, Kotvan János 21, Mihalik János 18, Lippai István 
18, Bokros Pál 18, Szirony Pál 15, Rohony István 14, Böröcz 
István 14, Szappanos Samu 14, Vitál Endre 13, Klimaj Mihály 
lo, Kasuba Lajos lo, Kutas Ferenc lo évi müködése emlékére. 

Valóban megérdemelték azok az elismerést akik egy ,vagy 
kit  évtizeden keresztül mint vezetők, v agy mint tagok mun-
kálkodtak a dalkar sikerein. 

A háboru utolsó évében még megtartotta a szokásos farsan-
gi móka-estjét és a punködi dalestélyt, valamint az évi 
rendes közgyülést. Ezzel leis zárult a felszabadulás előtti 
időszak szerepléseinek sorozata. A felszabadulást követő évek-
ben aránylag hamar szerveződött ujjá, hisz már 1946-ban vannak 
alkalmi fellépései és már 1947-ben a próbák a régi mederben 
folytak. 

A dalkar müködése Szarvas kulturális életének igen fon-
tos tényezője volt. Megléte és állandó szereplései sok szó-
rakozást biztositottak a közönségnek. Müsorszámai azonban 
nem mindenkor a haladó kultura szolgálatában állottak, ha-
nem i :fen sokszor a hivatalos politikai élet támogatását, 
propagálását szolgálták. Az énekkar müködése magánvidelte 
az ugynevezett liedertafel /dalárda/ mozgalom néhány vo-
nását. Ilyen pld. az , hogy csak férfi kar volt. Vegyes kar-
ral nem is kisérleteztek. A Világosság Dalkörnek a férfi 
kar mellett vegyes kara is volt, amely igen jól és eredmé-
nyesen működött. A d alkar aránylag kevés kilasszikus szá-
mot énekelt, inkább "közepes zeneszerzőknek a cigányzene 
hatása és szellemében irt kórusmüveit"énekelték elsősorban. 
/201/  A  Világosság Dalkör főlé tudott ennek emelkedni, s 
müsorain állandó számok voltak a alasszikus müvek. Nagy 
költők megzenésitett müveit is igen ritkán adták elő, s 
egyáltalán nem adták elő Kodály és Bartók müveit. 

Összefoglalva a Férfi Dalkar szinvonala a "műkedve-
lő" fogalom kifejezésének felelt meg. Ez elsősorban csak 
a szórakozást szemelőtt tartó müsorkiválaeztásokban nyil- 
vánult meg. A szinjátszói méginkább hibás müsorpolitikátal 
dolgoztak. Kispolgári giccses szinmüveket adtak elő leg- 
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többször, s ezek nivót egyáltalán nem képviseltek. 
Szarvas kulturális életének egészéhez szorosan hozzátar-

tozik az iskolán kivüli népmüvelés, az ismeretterjesztés, 
melynek megindulása Szarvason az 192o-as évek v égére, de ki- 
bontakozása a fasizálódás és a háboru éveire esett. /2o3/ 

Az iskolán kivüli oktatásuk, népművelésnek hazánk kul-
turtörténetében igen régi gyökerei vannak. A tőkés termelés 
kibontakozása és a modern polgári társadalom srukturája elen-
gedhetetlenül megkövetelte, hogy a dolgozó rétegeknek mind 
szakmai, mind általános műveltsége gyarapodjék. A gazdasági 
és társadalmi gény tette ezt szükségessé. Az 184o-es évek-
ben kezdtek ezzel komolyabban foglalkozni. Kossuth igy fo-
galmazta meg ennek l nyegéts " Az iskolák ne csak látszas-
sanak nevelni, de neveljék is a népet azzá, mi jövendő ren-
deltetése: jogait ismerő, szabadságot érző... okszerű föld- 

mivelőivé ..." /2o4/ Meg is alakult a Természettudományi 
Társulat ilyen célzattal. /2o5/ A népmüvelés ügyét az állam-
igazgatás csak akkor támogatta, amikor  azt saját céljainak 
szolgálatába tudta állitani pld. a dualizmus éveiben a nem-
zetiségek ellen. Békés megyében az iskolán kivüli népmüve-
lés gyökerei a dualizmus korára nyulnak vissza.  Ezekben az 
években alakultak meg a megyében azok az egyesületek, melyek-
nek központi feladata lett a felnőtt ok-tatás szervezése. 
19o8. május 5 -én jött létre a me g yében a Központi Közmüvelő- 
dési Bizottság, amely "a várme y e... társadalmára és a váro-
Lok, a községek közreműködésére" támaszkodott. /2o6/ 

A f e4iőtt oktatás célja: a szakmai és általános müveltség 
f:jlesztése mellett politikai célzata is van "nem szabad 
tehetetlenpl néznünk és megengednünk azt, hogy a szociálde- 
mokrata propaganda  gyüjtse a sokaságot vörös zászlója alá." 
/2o7/ 

Szarvason az iskolán kivüli népmüvelés az 192o-ae évek 
végén indult meg. Egy-egy oktatási évadban 3o-35 előadást 
tartottak "mind a belső, mind a külső körzetekben".Eegy-egy 
előadások loo-l5o hallgató vett részt. Az előadásokat Olva-
sókörökben, iskolákban tartották elsősorban a tanitók. 
A felnőttoktatás alkalmazkodott a helyi szükségletekhez és 
foglalkozási ágakhoz. Sokoldalu, jo]7emfejlesztő és 	k szóra- 
koztató volt. Azokat a problémákat beszélték meg, amelyek 
a lako _ ságot közvetlenül .rintették. Más témákat adtak elő 
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és másokat a külterületen. Belterületen irodalmi, történel-

mi, földrajzi, jogi előadások hangzottak el. Külterületeken 
pedig a földmüveléssel és állattenyésztéssel kapcsolatos 

előadásokat tartottak. Mind két területen egészségügyi elő-
adások tartása napirenden volt. /208/ Elvétve találkozunk 
közgazdasági és természettudományos jellegü előadásokkal, 
pedig az utóbbiak iránt az érdeklődés igen nagy. 

Több alkalommal szerveztek analfabéta tanfolyamokat, 

melyeknek hallagatóit a betüvetésre és olvasásra tanitották 
meg. Tudatos volt a helykiválasztás, hiszen Szarvas legkul-

turálatlanabb területén szervezték ezeket, a krakkói isko-
lában. /2o9/ A hallgatók létszáma egy-egy tanfolyamon elér-

te a 3o-at és számukra a vármegye tankönyveket, irószereket 
és füzeteket adományozott. 

Többször szerveztek mükfdovelő előadásokat is. Ezeknek 

célja kifejezetten a szórakoztatás. Müsormegválaeztásuk leg-
többször annak a tanitónak ízlésétől, politikai felfogásá-
tól függött aki ezeket rendezte. Két, általánosan jellemző 
motivum tapasztalható ezeken. Az egyik az, hogy a hazafias 

érzés fokozását célozták, a másik és ez helyes, hogy az ének-
kari számokban a népdalok felé orientálódtak. /210/ Ugyan-
csak pozitive értékelendő az a tény is, hogy a legtöbb tanyai 

olvasókor az előadások tiszta jövedelmét könyvtárának fejlesz-
tésére fordította, ezzel is elősegitve a külterületi lakos-
ság müvelődésének lehetősévé t. 

A Megyei Iskolánkivüli Na-pmüvelési Bizottság minden év-

ben értékelte a népművelés helyzetét. Statisztikai jelentése 

megjelent a helyi lapokban. Ezek a statisztikai adatok vilá-
gosan mutatják, hogy Békés ,e gye területén az iskolán kívüli 

népművelés igen szépen fejlődött és igen szép sikereket ért 
el. Néhány összehasonlitó adat, amely a fejlődést mutatja. 

Népművelési és közmű- 

1931/32-es 	19$4/45-ös 
évadban.  

1936/37-es ix  

veltségi előadások 4.657 5.555 6.o49 
Előadásokat kisérő sza-
valatok 1.734 3.755 4.282 

Előadásokat kisérő ének 
és zenedarabok 794 2.744 2.9o9 

Előadók száma 1.171 1.175 ismeretlen 

Forgalomban lévő köz. 
könyvtárak 12o 123 ismeretlen 
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1931/32-es 	1934/35 -ös 

évadban.  

1936/37-es  

Kölcsönzést végző egyének 13.467 15.758 ismeretlen  
Kölcsönzött kötetek száma 40.608 50.903  n 

Működő dalkörök 31 33 35  
A dalkörben résztvevő da- 
losok 98o 1.370 ONO INN 

Analfabéta tanfolyamok 5 12 11  
A tanfolyamot sikeresen be- 
fejezték 85 2o9 ‚111.1••11  

/211/  

Ezek a megyei adatok, de ebben a fejlődésben g  község nép--
müvelési életének fejlődése is tükröződik. 

Sajnos közvetlen a háborut megelőző években, majd a há-
boru éveiben az iskolán kívüli népmüvelés elvesztette szak-
mai és általános müveltséget célzó feladatát. A fasiszta 

eszme propagálására használták fel. A veszély óráiban az 

uralkodó osztály kedvelt propagandisztikus fogása volt a tár-
sadalom egységének hirdetése "A világ történelmi események 
alakulása minden józanul gondolkodó és tisztán látó előtt 
kétséget kizróan azt mutatja, hogy az egész világ, d e külö-
nösen Európa népeinek életében rövid időn belül olyan válto-

zás fog beállani, mely az egyes nemzetek életerejét, szívós-

ságát, és élni tudását telj' s mértékben próbára foja tenni. 
Nekünk magyaroknak, kik a történelem folyamán a nagy népi  
megmozdulásoknak mindig ütközőpontjai voltunk -* itt a Duna 

medencében elsőrangu és eléggé nem hangsulyozható felada-

tunk mindenekelőtt az, hogy számbavegyük mindazokat a népi,  
nemzeti erőket, melyek adott esetben nemzeti létünk, állami 

és személyi biztonságunk érdekében latba vehető .. kötelessé-

günk tehát megteremteni nemzeti és társadalmi egységünket, 

mert számtalan példa igazolja, hogy válságos időkben csakis 

fizok a nemzetek tudtak töretlenül megállani a történelem 

viharaiban, melyek erőiket egyesítették, s közös céljaik 

érdekében kezet kézbe téve harcoltak. A nagy magyar nemzeti 

egységre nekünk kivált  képpen szükségünk van, s annak meg-
termmtését ugy képzeljük el, és azt akként fogjuk megvalósí-

tani, hogy megszüntetjük azt a társadalmi különbséget, mely  

a falu népa és a városban lakók között az alsóbb és felsőbb  

rétegek között sajnos fenn áll. Megfogjuk szüntetni pedig  
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ezt a különbséget oly képpen, hogy a falvak és tanyák népét 
felemeljük arra a kulturnivóra, amely őt megilleti. Ezt a 

nagy nemzetmenyi és épitő munkát szolgálják többek között a 

mostani tél folyamán megrendezendő népmüvelé si előadásaink, 

amelyeknek a fentiek értelmében egyik legfontosabb célkitű-
zése az, hogy lelkileg közelebb hozzuk egymáshoz azokat 

akik egymástól eddig tábol voltak. /212/ 

Tehát látjuk, hogy a népmövelé: minek a szolgálatába 

állitotta az uralkodó osztályt. Jellemző politikai magatar-

tására az is, hogy a társadalmi kül"$nbségek megszüntetését 
nem a gazdasági, társadalmi ellentétek felszámolásában látta, 

hanem a kulturális ellentétek megszüntetésében. Az  előadások 
témáit tekintve kifejezetten a kor szellemét tükrözték./212/ 

Teljesen felhagytak a szakmai tudás és az általános művelt-
ség eaelé sével. Kifejezetten a háborus állapotok teremtette 
helyzethez alkalmazkodtak. 

Ezt a feladatot méginkább ellátta az 1942-ben  alakult  
Szarvasi Tudomány és Müvéezetbarát Atiztaltársaság, amely 

1944-ben a Szarvasi Müvégészek- és Tudománybarát, Társaság 
nevet vette fel, dé lényegét tekintve ugyan az maradt: 

az uralkodó osztály propagandisztikus szervezete a háborus 

politikai szolgálatában. 
Az iskolán kivüli népmüvelés sok helyes előadást kez-

deményezett, tartott meg, amelyeken az igazi és helyes cél-
nak adóztak. Sajnos késő bbfelhagyott ezzel a politikájával 

és nagyon hibásan a hivatalos politika szószólói kaptak he-

lyet ezeken az előadásokon. 

A felszabadulás után ismét életrekeltettük a népmüve-
lést, melynek fő célja lett a  magyar  jellem kinevelése he-
lyett a közösségi életre való nevelés. Továbbra is felada-

ta maradt a nép műveltségének emelése. 



Igyekeztünk bemutatni Szarvas kulturális életének azt 

a 100 esztendejét, amely a magyar történelem két nagy dátu-

ma közé esik 1848-1945. Két nagy történelmi esemény, amely 
összfüggésben van egymással. 1848-49. hazánk függetlenségi 

mozgalmainak kiemelkedő eseménye, amely a nemzeti függet-
lenség kivivása mellett küzdött a polgári átalakulásért 

is. Ennek a harcnak szellemi előkészitői azok a kulturpoli-
tikusok voltak, akik müveikkel a független nemzetállam 

kivivásáért harcoltak. Ebből a kulturhürcból Szarvas is ki-

vette részét. Tessedik Sámuel, Vajda Péter, Ballagi Mór ée 

a többiek jelentős szerepet játszottak. Ezekre a kultur-

hagyományokra támaszkodva fejlődött Szarvas kulturális éle-

te, fejlődtek azok a kulturális intézmények, amelyek hiva-
tottak voltak a müveltség terjesztésére. 

1945. hazánk történelmének legjelentősebb dátuma. Or-
szágunk felszabadulásával valóra vált mind az, amiért legs 

jobbjaink évszázadokon keresztül közdöttek. Megvalósult 
Szarvason is a munkás-paraszt diktatura, amely a legmesszebb-

menőkig biztositotta a kultura fejlődését. 

A több évszázados kulturális hagyomány alapja volt 
annak, hogy a felszabadulás után a község kulturális élete 

gyorsütemű fejlődésnek induljon. Ez a fejlődés biztositotta 
azt, hogy jelenleg Szarvasnak négy általános iskolája, egy 

középiskolája, és két felsőfoku iskolája van. A gazdasági 

és társadalmi fejlődés mellett a kulturális fejlődés is alap-
ja volt annak, hogy Népköztársaságunk Elnöki Tanácsa 1966. 

julius 1-ével Szarvast járási jogu várossá nyilvánitotta. 



R ö v i d d t é s e k 

  

Szarvasi Iiuzeum 

Szarvasi Közlöny 

  

  

Szeli ..... 	Szarvasi Hirlap 

Sz.és V 	Szarvas és Vidéke 

Sz.0 	Szarvasi Ujság 

Sz.Sz.L 	Szarvasi Szinházi Lapok 

GYÁL. 	 Gyulai Állami Levéltár 

I.m 	Idézett mii 

U.o 	Un ott 

V.ö 	Vesd össze 



A SZÖVEGHEZ TARTOZÓ JEGYZETEK 



A szö v eghez  tartozó 	j e ;; y z e t e k.  

Bevezetés.  

1./ Szöveggyüjtemény a felvilágosodás és a refomkorszak irodal-
múból. I. rész 823. o. 

2./ "Iskolájában haladó, szakositott oktatás olyt, s abba nem, 

vallás és nemzetiségre való tekintet nélkül vette fel az 
ifjakat..." Vincze Ferenc: Szarvas 196o. 12.o. 

3./ Lásd Irányi István: Petőfi Zoltán. Szarvasi füzetek 4.sz. 

46-47 o. 

4./ Benka Gyula célja: "Az ifjuságot műveltebbé, a nemzetet er-

kölcsösebbé, a társadalmi, politikai rendszert igazságosabbá, 
a dolgozó nép számára jobbá, demokratikusabbá akarta tenni) 
Tóth Lajos cikke Benka Gyuláról. A szarvasi Felsőfoku Ovó-

nőképző Intézet Évkönyve 1962. 119.o. 

5./ A Pesti hirlap egyik század eleji számában Rákosi Jenő irta 

róla a következőket: "Benka Gyula utóda volt annak a nemze-

déknek, amely haznk számára a Széchenyieket, Deák Ference-
ket, Kossuthokat és az ezek körül csoportosult irodalmi, poli-

tikai és minden közéleti csillagtáborokat nevelte". 

Rákosi Jenő: Két könyv Pesti Hírlap Bp. 1928.jun. 12.sz.l.o. 

Idézi Tóth Lajos. Magyarországi Ovónőképző Intézeetek Tudomá-

nyos Közleménye 233.o. 

6./ Ez a nyomda adta ki Greguss Ágost említett hazafias müveit, 

ez a nyomda nyomtatta ki 1848-ban Greguss forditásában Robes-

pierre müveit, a Marseillaise-t, valamint március 16-án 
l000 példányban a 12. pontot ős a Nemzeti Dalt. 

7./ Lásd Kállai Gyula: Magyar függetlenségi mozgalom c.müve 108.0. 

8./ V.ö.Karsai: Budai vártól a gyeping c. müve 328.o. 

9./ V.ö.Karsai: I.m. 62o.o. 

I. 

Szarvas  k i a l a k u l á s a, p o l i t i k a i é s  

kulturálisélete 1848-ig.  



Szarvas  kialakulása és  rövid 	tör- 
t  é n e t e 1848-ig.  

1./ Ennek nyomait lelhetjük fel a Bolzakert, Halásztelek, Halez, 
Kőrösparti szőlő és a Szappanosban talált edényeken. Ezekből 
több példány van a azarvasi Vajda Péter gimnázium és Mezőgaz-
dasági Szakközépiskola régiségtárában. 

2./ V.6., Neuman  Jenő Szarvas nagyközség története. Szarvas 1922. 
8.0. 

3./ Helyes Neuman megállapitása im. 39.o. "Eulturáról persze a ré-
gi Szarvasnak a történetében nem lehet szólni, nem csak az 
adatok hiánya miatt, de mert 65 lélekszámmal bíró, mindössze 
12. házból álló falucska volt." 

4./ Igen találó Neuman megállapitása i.m. 45.o. "Az a Szarvas te-
hát, amely 1722-ben keletkezett, egésszen uj, a régihez annak 
semmi egyéb köze nincs, mint a hely és az éghajlat, amelyen 
és amely alatt alakult". 

5./ 1722-ben... 300 lélek 1871-ben ... 13.743 lélek 
1762-ben...234o lélek 1822-ben ... 14.126 " 
1773-ban...4940 	" 1827-ben ... 14.131 
1787-ben...7789 	" 183o-ban ... 14.813 " 

1842-ben ... 17.696 

V.ö. Neuman i.m. 164. 
6./ 1890-ben 24.393 lakos közül 10.769 magyar 

61 német 
13.525 szlovák 

23 oláh 
15 egyéb 

V.d. Neuman i.m. 167. 
7./ 64 lázadót állitottak biróságe lé, s általában másfélévi bör-

tönre itélték. 
8./ Krajcsi György jobbágy az ót munkára serkentő uradalmi tiszt-

nek odavágta: "... nem azért jöttünk ám ide, hogy marháinkat 

megerőltessük, hahem csak hogy mozogjunk, d a naplementét vár-
juk - amely gazda pedig ezentul az uraságnak által;!jában, vagy 
mértékes robotot fog szolgálni, agyonverjük!" Egy másik job-
bágy Palitska János nevű kijelentette: " az urakat fogjuk ölni 
rabolni fogunk; án fiammal együtt kuruc leszek" V.ö. Neuman 

i.m. 56. 



9./ Az országgyülés 184o. évi VII.tc . 9.g. megengedte, hogy "a föl-
desur és a jobbágyközti szabad egyezség által ... bizonyos ál- 
talános somura fizetésével, akár egyes jobbágyok, akár egyes 
községek örök időre megválthatják" magukat. 

lo./Kemény Gábor: Vajda Péter erkölcsi beszédei.46.o. 
11./Gróf Bolza József, gróf Batthyán, László, gróf Mittróvszky 

János földesurak. 
12./Maday Pál i.m. 142.o. 
13./Bolza József gróf részt vett azon az 1835. febr. 3. megyei 

közgyűlésen Gyulán, ahol a megye feliratbEn tiltakozik örök-
váltság elvetése ellen. 1846 végén a szarvasi nemesség önként 
hozzájárult ahhoz, hogy megadóztassák "szarvsi nemesség a 
közterhek viselésétől, melyek a várost illetik nem idegen. 

14./Adatokkal alátámasztva Maday nyomán 863 házaszsellér 32.000 
Ft-ot fizetett, 600 házatlan zsellér pedig 15oo Ft-ot. 

15./Vajda, Greguss, Ballagi, Réthy Lipót neve mellé sorakozzon 
még fel a szarvasi evangélikus egyház két politikai életben 
is szerepet vitt papja: Jancsovics István /1834-71/ Placskó 
István /1846-55/ akik ugyan nacionalista vonalon igyekeztek 
céljaik megvalósitását, de például Jancsovics kész volt 1848- 
ban kardot kötni a haza védelmére. Szarvas két rivális pap-
jának Tessediknek és Boczké: Dánielnek fiai Tessedik Károly 

szolgabiró és Boczkó Dániel tanitó együtt készitik elő a for-
radalmat Szarvason és harcolnak a szabadságharc alatt. 
A névsorba kivánkozik "Szarvas két természettudósból lett po-
litikusa,a város két derék orvosá"-nak neve: Winterlich 
/1861 óta Télessy/ József és Neubarth /Barthuai/ József az 
utóbbi háza politikusok, irók, nevelők találkozó helye volt. 
Házában szá'lt meg 1848 Julius 4-én és ott is aludt 4-5-re 
virradó éjtszaka Petőfi Sándor és Zoltán fia szoptatós daj-
kájával midőn Kecskemétről Mezőberénybe tartott. A költő ke-
gyeletes látogatást tett Vajda Péter sirjánál. 
V.ö. Nádor Jenő Szarvas 1848rban c.mü 9-18.0. 

Szarvas  1848-49-ben.  

16./Várták a hireket a fővárosból, ame11Je1 aránylag Jó összekötte-
téseik voltak. Igy tudtak a vezetők például a 72 tagu ország-
gyülési küldöttség Bécsbe tervezett utjáról, valamint a for-
radalom előkészitéséről. Ennek volt köszönhető, hogy Szarvas 
"Békés megyében elsőben szerzett pozitiv értesülést a pesti 

március 15-éről." V.ö. Nádor i.m. 21. 



17./ :,,ás cius 16-án forró várakozással lesték a postakocsi érkeze-

sét, amelyen Nemes János nevű e gyén hozta a hint március 15-

éről. Március 17-én tovább folynak az események. Az ünneplő 

tömegben Szarvas valamennyi rétege képviselve volt: a polgár-

ság, az :.értelmiség mellett a diákság, a szarvasi paraszt és 
a kialakuló proletáriátus is megtalálható* 

18./ A főszolgabiró és a biró javaslatára egy lo tqgu küldötte 

séget választottak, amely március 19-én megjelent a pesti 

központi választmány elé és jelentette Szarvas csatlakozását 

a forradalomhoz. A pesti választmány részéről Nyári Pál 

Klauzál, Irinyi, Irányi azért tartotta nagy jelentőségnek 

a csatlakozást, mert "többségében szlovák lakosságu" község-

ről volt szó. 

19./ Placskó papnak március 26-án tartott hálaadó istentisztele-

tén elmondott beszédéből legyen szabad idéznünk annak illuszt-

rálására, hogy prédikációikban aktuális politikai kérdések- 

zit  re is kitértek és felismerték az átalakulás politikai 
jelentőségéti "Mit akar az emberiség... elérni? Semmi mást, 

mint azt, hogy az embertemberré tegye. Mert a most felhábo-

rodott országok egy akarattal mind azon dolgoznak, hogy az 

ember valahára, ugy mint ember tekintessék, s hogy vele va-

lahára ugy bánjanak amint azt emberi méltósága megkivánja." 

A népet ő is csendre és békességre intette. 

2o./ A város polgármestere Doleschall János lett. Az első népkép-

viseleti országgyülésre követként Boczkó Károlyt választják 

meg, aki politikai programját "készen kapta a nép kezéből". 

21./ Nádor Jenő megállapitáea szerint Békés mevyé ben a szarvasiak 

"áldoztak legtöbbet adományaikkal a haza oltárára" 413 ada- 

kozótól 643 Ft 46 krajcár készpénz és 21 db. arany gyült 

össze. A nemzetőrség toborzásának első eredménye a követke-

ző lett. 124 lovas, 117o gyalogos, 7 kapitány, 7 főhadnyag, 
12 hadn'a gy. A szarvasi nemzetőrök julius 19-én érkeztek 

Nagybecskerekre. 

22./ A gimnázium ifjuságának zöme önként jelentkezett katonának 

a szarvasi nemzetőrök aránylag kevés csatában vettek részt, 

bár a vörössipkások szolnoki győzelménél Benka Gyula vissza- 

emlékezései szerint három szarvasi nemzetőr nevét emliti 

Nádor Jenő. 

23. / Julius utolsó és augusztus első napjaiban a szabadságharc 

támogatására 25o katona jelentkezik és 57 Ft. gyűlik össze. 



Az u j k o r i Szarvas kulturális élete  
1848-i~z. 

24./ Nádor Jenő i.m. 2oo.o.  

25./ Pld. Vésztőn, Szeghalmon, Dobozon, Öcsödön, Békésszentand-
ráson, Mezőberényben stb.  

26./ Tessedik 1734-ben ezt Írja: "A tanitás egy régi török für-

dőben történik... mert a község szegény volt ahhoz, hogy  
rendez iskola épületet emeljen".  
V. ö. Maday i.m. 81.0.  

27./ Némi mellékjövedelmet jelentett  számukra  az agynevezett  
ostátió, amelyet 176o-ban töröltek el, és azok az adományok,  
amelyeket egy-egy keresztelőkör, lakadalomkor, temetéskor  
kaptak, ezt 1769-ben törölték el. Ezen rendelkezések ellen  
a tanitók felháborodása igen na gy volt.  

28./ Elek László Békés Megye müvelődési emlékei a mohácsi csa- 

tától a refamm korig. Szarvasi Ovónőképző Intézet Évkönyve  
Szarvas 1961. 127.o.  

29./ Első kinja a könyvnélküli magolás... a harmadik egészséges  
testtel ülni az iskolapadban három négy órát egyfolytában.  

3o./ Maday i.m. 117.0.  

31./GTessedik Önéletírás 33-34.o.  

32./ Vincze László: Tessedik élete és pedagógiai munkássága 1742-

től 182o-ig. Bp. 1953. 471-72 0l.  

33./ V.ö. Maday i.m. 123.o.  

34./ Ennek lett következménye, hogy már 1795-ben iskoláját be  

kellett zárni. 1798-ban megnyitja, de 1806-ban anyagi okok  

miatt"végleg bezárta kapuit egy Európai hirü gazdászati és  

ipariskola".  

35./"Tessedik felvilágosult protestáns szelleme, nagyszerü élet-

müve mindenkor termékenyitőleg hatott Szarvas kulturális  
fejlődésére... Szarvas egész müvelődésügy'tés kulturáját,  

ujjászületéstől egészen a szabadságharc végéig lényegében 

azok  a  mizvelődési események táplálták és irányították, melyeket  

Tessedik hagyott .Tökül. Tessedik ébresztő, alkotó szelleme, 

soha sem aludt ki Szarvason, s a méltő örökösök: Vajda, Balla-

gi, Greguss, Pecz, Réthy és a többiek, jól g azdálkodtak ezzel  

a hagyatékkal." V.ö„ Maday i.m. 80.o.  

36./ Először 1790-ben, másodszor 1798-ban vetődött fel az iskola  

alapitás gondolata.  

37./ V.B. Elek László i.m. cikke 132.0.  



- 6 - 

38./ Petőfi Sándor: Vajda Péter halálára c. verse. 

39./ Irt történelmi regényt, keleti tárgyu elbeszélést, költe-

ményt versben és ,)rózában, tankönyvet, nyelvtudományi cik-

ket, ismeretterjesztő kézikönyvet, népszerit természettu-
dományos művet, drámát, forditott idegenből. 

40./ Bajza József: Kritikai lapok Pest 1831.I. fizet toldaléka 
4. oldal. 

41./ Munkáit megtaláljuk Athaeneumban, Aurórában, Emlényben, 

Vörösmarty Koszorujában, a Tudományos Gyüjteményben, a 

Hasznos mulatságok "alszerkesztője", a lipcsei garasos 

Tár c. lap szerkesztője. 

42.7 Széchy Károly idéz. m. 65.0. 

43./ V.ö. Széchy i.m. 80.0. 

44./ Kemény i.m. 47.o. 

45./ Kemény 48.o. 

46./ Kemény i.m. 22.o. 

47./ Kemény i.m. 26.o. 

48./ Dalhon 1844. 70.0. 

49./ Széchy i.m. 83.o. 

5o./ Pályamunkák második  kötet 221.o. 

51./ Pályamunkák 	" 	" 	218.0. 

52./ Dalhon IV.füzet 169.1ap. 

53./ Széchy im. 114.1ap. 

54./ Erkölcsi beszédek 48.o. 

55./ Erkölcsi beszédek 176.o. 
56./ Pályamunkák II. k. 219:22o.o. A gyakorlati oktatás kisérle- 

5 	tezés+ével foglalkozik 1837-ben Magda Pál a ginázium igazga- 
tója, aki az esperesség felszólitására egy tervezetet dol-

gozott ki egy olyan kert létrehozására "amely a diákok be-

vonásával valóságos iskolája lenne a gazdálkodásnak" a terv-

nél sajnos nem lett több. V.öa Nádor i.m. 118.0 4, 

57./ Erkölcsi beszédek 197.0 ♦ 

58./ Széchy i.m. 137.0. 
59./ Ugyanis Ballagi biztatta Vajdát, hogy menjen Szarvasfa. 

6o./ Idézi Széchy i.m. 138.0. 
61./ Perlet belőle, a tárgyalást 1846 február 17-18-ra tűzték 

ki, de Vajda február lo-én meghalt. 
62./ Hanzó Lajos: Vajda Péter a magyar tudományos ismeretterjesz-

tés uttörője. Élet és Tudomány 1958.nov.2. 1379.0. 

63./ ibrixklw A TIT-nek az elődje. 

64./ Széchy i.m. 164.o. 



65./ A hazafiság, a földi élet hirdetése mellett megtaláljuk ben-
ntik Róuseau tanainak magyarázatát, a na8y francia forradalom 
értékelését, dicsőitését. A 25. beszédében, ennyit tartott, 
a jog, a szabadság :  az egyenlőség, az igazság eljövetelét 
hirdeti. 

66./ A bizottság egyik tagja Haán Lajos, aki a gimnáziumnak Me-
zőberényben eminens tanulója volt, elolvasta a kéziratot, 
az volt a véleménye, hogy Vajdát felmentették volna. 

67./ Pesti Divatlap 1846. 162-163.0. Idézi Széchy i.m. 210.0. 
68./ Szeptember végén Ballagi is felcseréli katedráját, igazga- 

tói székét /Vajda után ő lett az i_;azgató/ a harctérrel. 
Nagy nyelvismerettel rendelkezett, s igy Görget mellé ke- 
rUlt "hadelnöki titkári" beosztásba. Ott tevékenykedett 
a szabadságharc alatt. 

69./ 1848-ban a Gerő Akos nevet vette fel. 
7o./ 1848 alatt szin t e mindenűt ott található ahol szervezni, 

és lelkesiteni kell. A diákok és a nép hangulatát hazafias 
beszédeiivel mindig a kulminációs pontos tudta tartani. 

71./ 1854-ben jelent meg a költemény a Réthy féle nyomdában. 
A versnek élső betűit lefelé olvasva a következő mondatot 
kapta az olvasó: "A forradalom győzni és boldogitani fogi. 

72./ V.U. Nádor im. 13.0. 

73./ Tárryyuk, tartalmuk szemléltetésére néhány példát sorolunk 
fel: Toborzó dal - Honvéd dal - Bucsudalok  w  Nemzetőr dalok, 
- Az angyalkuti csata Huszár Miatyánk = Koasuth Lajos 
élete. A szolnoki, isaszegi, bicskei, szenttamási, komáromi 

csatákról ad tudósitást, leirást,, 
74./ Idézi Hanzó Lajos i.m. llo.o. 
75./ Idézi Nádor Jenő i.m. 203.0. 
76./ A hires nyomda 1854-ben fejezte be ténykedését Szarvason, 

innen Gyulára, majd 1858-ban Aradra kertalt. Réthy később 
Pesten, majd Aradon telepszik meg és 1878-ban fiával 
"Réthy Lipót és fia" cim alatt kiadó céget alapitott. Az 
aradi nyomdászok 1883-ban Unnepelték 5o-éves, 19o3-ban 7o 
éves nyomdászi jubileumát. Nem sokkal ezután meghalt 19o3. 

Julius 26-án. 
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II. 

Az önkényuralom és  a k i e g g y e z é s ko-
rának kultur áli s élete Szarvason .  

/1849-1867/  

A megtorlás és az  önkényuralom  e sz- - -  

t e n d e i 	Szarvason.  

1./ Az összeirási iven, amely egyáltalán nem mondható teljesnek 

357 honvéd neve szerepel. Elrendelték, hogy az összeirottak 
a várost nem hagyhatják el, majd besorozták őket az osztrák 

hadseregbe. Ezek után megindult a található fegyverek, kato- 
nai cikkek beszolg`.ltatása, majd 185o tavaszáig 2092 Ft 22 
krajcár értékü Kossuth bankót gyüjtöttek össze. Szarvagon 
egy császári lovascsapat állomásozott. 
V.ö. Nádor Jenő i.m. 69e7o o.  

2./ Megszűnt működni a 48-as képviseleti rendszer és kinevezett  
tisztviselők irányitották a város közigazgatását. A megyei  
cs.kir.biztos 1851. március után Bonyhády Gyula lett Perczel  
Mór fivére, aki hogy szabaduljon a családi névre esett "folt-
tól" változtatta Bonyhádyra családi nevét.  

3./ 1853 feb. 14-i tanácsötlési jegyzőkönyv utal arra, hogy gróf  

Bolzától vett a város épületet "zsandár-laktanya" céljára,  

ekkor jelent meg Szarvason ez az elnyomó szerv.  

4./ V.ö. Maday i.m. 193••  
5./ Hiszen a megye irányitását a Kossuth oldalán harcoló báró  

1enkheim Béla veszi át aki önhatalmulag félretolja a cs.kir.  

biztost.  
6./ Idézi Maday i.m. 195.  

A nemzeti  é n e k - é s z e n e k u l t u r a a h a  1 a-  

d á s s z o l g á l a t á b a n, a8 z a r v a s i D a l á r-  

d a megszervezése.  

7./ Fejezetek a zene történetéből 159.o.  

8./  "  ,~ ► ~ 163.0.  

9./ "  164.0.  
lo./ " " " 180.o.  

11./ Az Operák Könyve 478.o. 
12./ V.ö. Muzsika 1964. 1.sz.lo.o. 



13./ 185o-ban irták össze a tankötelezetteket, akiknek magas lét-

száma mutatta, hogy a meglévő 8 népiskola nem elegendő. Kü-

lönösen a külterületek /tanyák/ iskoláztatása okozott sok 

problémát. A tanyasi szülők sürgették az iskolák felállitá_ 

sát, de csak a kie—yezés előtt keletkeznek az ugynevezett 

tanyai magániskolák, melyeket magánosok tartottak fen. Ezek-

ben az iskolákban egységes és tervezett oktatás nem folyt. 

14./ Szarvasi főgimnázium története. Gyoma 1895. 88.o. 

15./ Iróink, költőink alkotásai, Erkel operái, Reményi Ede hang-

versemyei mindenűt elsöprő sikert arattak. 

16./ 1862-63-as évadban 	18 fő 

	

1863-64-es 	" 	33 fő 

	

1865-66-os 	" 	31 fő 

	

1866-67-es 	" 	26 fő 
17./ A tenorban Salacz József, 	György, Klemant Antal, 

Szlovák Soma, Sinkoviz István, Krajcsovics Pál. Bassusban 

Szendi György, Zsilinszky Mihály, Hchován Zsiwmond, Benka 

Pál, Ponyiczky János, nevével találkozunk a legtöbbször. 
Több olyan tajai is volt az énekkarnak, aki értett a kottá- 

hoz, s ez megkönny itette a karvezető munkáját. Ilyen volt 

Benka Gjula testvéröeese Benka Pál. 

18./ Benka Gyula: Közlemények a meglátogatott tanitókápezdékről 

Berlin 1862. junius 6. Megjelent a szarvasi gimnázium év-
könyve 1861-62 évében 3-15.0. 

Szarvas 	kulturális 	életének 	f: j 1 ő- 

d é s e a d u a l i z m u s korában.  1867-1918.  

G a z d a s á g i, t á r s a d ű l m i é s politikai  

élet 	Szarvason 	a d u a l i z m u s 	korában.  

1./ V.ö. R<avai József Marxizmus, népiesség, magyarság 3. kiadás 

Bp. 1949. 159-160.0. 

	

2./ 1869-ben 	121.322.- Ft 2 krajcár 

	

1893-ban 	549.2o5.- Ft 62 	" 

	

1897-ben 	917.751.- Ft 17 	" 
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3./ Már a kiegyezés évében 25o katasztrális holdat vesz 18 vevő. 
Az adás-vevések száma jól mutatja a na gybirtok elaprózódását és 

a kisgazda társadalom fejlődéséti 

	

1867-ben 	18 vevő 	25o kh-t vett 

	

1868-ban 	18 vevő 	1228 kh-t " 

	

1883-ban 	96 vevő 	3733 kh-t " 

4./ Sarlay János tanár indigó gyára, sörgyára, 1895-ben a cukor-

gyAr, 1897-ben a dohánygyár alapitásának kisérlete mind ku-

darcba fulladt. 

5./ 1897-ben alakult meg a Szarvasi Arucsarnok, melynek célja 

"az iparosokat és a fogyasztó közönséget egymáshoz közelebb 

hozni% ezzel is segiteni az iparfejlesztését. 1898-ban 

olvadt az Ipartestületbe az Iparoskör, amely "az iparosok 

művelődését szolgálta elsősorban. 

6./ 188o-ban Szarvasi xereskedelmi Csarnok, 1889-ben Szarvasi 

Kereskedők Egyesülete, az el"bbi tanonciskolát is fentartott. 

7./ Idézi Tóth Lajos Benka Gyula élete és munkássága c. mü 13.0. 
8./ T th Lajos i.m. 15.0. 

9./ Emlékbeszéd Kossuth Lajos születésének loo. évfordulóján -

elmondta Benka Gyula. Szarvasi Lapok 1902 szeptember 21. 

lo./Szarvasi Lapok 1894.április 1. 

11./chtalógia X. 

12./Fejezetek a zenetörténetéből 2o2-203.o. 

általános 	kulturális helyzet  

alaku l ása 	Szarvason 1867. u t á n.  

13./ Idézi Medinszki: A nevelés története Bp. 1951. 247.0. 

14./ 1909-ben központi iskolát létesitettek hat osztállyal, s 

több népiskolát egy igazgató vezetése alá vontak. Az isko- 

lahálózat ép a tanulók létszáma szépen fejlődötts 

1874-ben 	12 belterületi 8 külterületi iskola"miiködött 

1884-ben 	15 	If 	 8 

1897-ben 17 	" 	13  
A tanulók száma 1874-ben 2462 

1884-ben 2787 

1897-ben 2936 

Az evangélikus népiskolák mellett más felekezeti iskolák 

is megnyitották kapuikat. 1874-ben a második, 19o1-ben a 

harmadik r.k.iskola, 1878-ban az ortodox hitközség iskolája. 



15./ 1892-ben a 15o fennálló gimnázium közül 128 felekezeti volt. 

16./ V.Ö. Maday i.m. 227.o. 
17.$ 1866-67-es tanévben 427 tanuló van 

1874-75-ös tanérvben 471 " " 

1888-81-es 	" 569 " 

18./ Tanárai közül szarvasi vonatkozásban lekiemelkedőbb Krecsmá- 
rik Endre, aki acheológiai kutatásaival legtöbbet tett 
Szarvas multjának megismerése érdekében. Haladó nézetei 
és a Tanácsköztársaságban vá1'.alt szerepléséért 1922-ben 
az egyházi törgényszék végleg megfosztotta állásától. 
Működött még Szarvason az 1872-ben létesült állami polgári 
és elemi leányiskola, 1884-ben kezdte meg működését a községi 
ipariskola. 19o4-ben már 4 ovódája van a községnek. 

19./ Sz.L. 1894. nov. 18. 
2o./ V.ö. 'Tóth Lajos i.m. 304.0. 

A szarvasi Dalárda ténykedése a du-
alizmus 	korában.  

21./ Fejezetek a zenetörténetéből. 203.0. 
22./ Ilyen pld. az  1861-ben alakult Bajai Magyar Dal- és Zene 

egylet, amely a kiegyezés utáni években szintén pang. Az 
1862-ben alakult Pécsi Dalárda, amely Erkel Ferencet is 
tiszteletbeli tagjául választotta, a kiegyezés utáni időben 
nehezen lendUlt ismét fejlődésbe. Csak 1886-os évről van 
olyan adatunk, amely a dalárda igazi fejlődését mutatja. 
12oo dalos részvételével "dalos ünnepi jubileumot" rendez-
tek. Ennek hatására Pécsett több dalárda is megalakul /Pécsi 
Dalkör, Pécsi Női Dalegylet, a vasutasok, a bőrmunkások, 
a bányamunkások dalegyletei/. 
V.ö. Várnai Ferenc: Pécsi loo éves dalosmozgalom. Muzsika 
1962. szept. 27.0. 

23./ A Benka által kézzel irott partiturákból kitűnik, hogy a 
dalkar 1867. aug. 11-én áradon szerepel, s nagy sikerrel 
adta elő a Szózatot, amelyet Benka Gyula irt át hathangra. 

1868 aug. 20-án a "debreceni országos dalárünnepélyen" 
vesznek részt, szintén nagy sikerrel. 
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24./ A szerző tulajdonában lévő partiturák. 
25./ V.ö• Maday i.m. 203.0. 

26./ A szerző tulajdonában lévő alapszabály. 
27./ Idézi Vitányi Iván: Az utó?ista szocialisták a zenéről c• 

cikkében. Muzsika 1963. jun.9-11.o. 
1963. jul•14-16.o• 

28./ Lenin: Az irodalomról. Bp. 1951• 226.0. 
29./ A szerző tulajdonában lévő alapszabályon lévő megjegyzés. 
3o./ Benka gyulától az Üdvözlőt adta elő a dalkar, amelyben Sze- 

ged városát üdvözli: 
Szeged, Szeged Te szép város 
Sohse légy árvízkáros 
Ne bántson a Tisza árja 
Néped, földed isten áldja... 
• • • • •   • 
Ne bántson a Tisza árja 
Szarvas szivből ezt kivánja 

Hchován Zsigmondtól a Dévaj dalár indulót énekelték, amely- 
ben  a Szarv_si Dalkar jövetelét mintegy bekonferálták: 

Tudja' zördög, hogy mit akar 
A szarvasi férfi dalkar? 

31./ Szarvas és Vidéke 1914.jun.1. 
32./ Echtalógia II. idézi Tóth Lajos i.m..33. 
33./ Sz.V. 1915. aug.l. 
34./ Sz.V. 1914.nov.1. 
35./ Sz.V. 1917.ápr.22. 
36./ Sz.V. 1917.márc.2. 
37./ V.ö. Tóth Lajos i.m• 321-22.o. 
38./ Idézi Tóth Lajos i.m. 342.0. 
39./ Fejezetek a zene történetéből Bp.1955. 166-167.o. 
40./ V.ö •  Tóth Lajos i.m. 335.0, 

41./ V.ö. 	te 	" i.m. 335.0. 
42./ Néhány megzenitiitett műköltői alkotást idézünk: Petőfi: 

Honfidal- Kölcsey: A vándor -- Bajza József: Boldogok mit, 

Rab költő, Egy anyag keserve - Arany János: Bordal. 

43./ Néhány népdal kari átdolgozását idézzük: Ez a világ amilyen 
nagy, Beszegődtem Tarkócára boltárnak, Sárga csikóm, Kidölt 
a fa madulástól, Cserebogár, sárga cserebogár, Kerek eg a 
zsemlye, stb. 

44./ Szarvasi Hirlap 1921. Tan. 15. 
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45./ Benka Gyula 1899 őszén egy loo tagu vegyeskar vezetője lett. 
Igen jelentős ténykedése ez is, hiszen ebben az időben még 
országosan csak férfi dalkarok dominálnak, vegyeskórussal 
alig találkozunk. Sajnos adatunk nincs arról, hogy kikből 
tevődött össze, hol szerepelt, meddig állt fenn ez a kórus, 
amely az "istentiszteletek és egyéb ünnepélyek emelése érde-
kőbenaalakult." 

46./ Sz.L.1886.december 1. 
47./ Sz.és V.19o1. február 10. 
48./ Ezen években a jó működés fő érdeme Léviusz Ernő lankadat- 

lan munkásságának. A d alkar anyagilag ugy megerődödik, hogy 
loo korona évi tiszteletdijat jutalmaz a karnagynak. 

49./ Sz.L.1901. okt.27. 
5o./ A kcn4crosi kiránsulásról elismerően nyilatkozik a korabeli 

sajtó. A kondorosiak azivesen és örömmel fogadták a dalkart: 
"bennünket az egész Kondoroz fogadott és ünnepelt... Magya- 
ros előzékenységgel ... és őszinte szivbőllhkadó innepléssel... 
a dalkar teljes erkölcsi sikeréhez anyagi siker is járult" 
47 korona 43 fillér tiszta bevétel. 
Sz.és V.1902.ápr.27. 

51./ Sz.és V.1902.szept.28. 
52./ Sz.H. 1903.febr.8. 
53./ Sz.H. 1904.febr.14. 
54./ A helyi lapok az erdélyi hangverseny körutat többször is 

kommentálják Sz.H. 1904.febr.7; 1904.máj.8; 1904.julius 14; 
Sz.L.1904.junius. Ez a hangverseny körut szintén a hazafias 
érzéstől lelkesitve zajlott le, hiszen Brassó, Sepsziszent-
györgy és Tusnád mellett a Piski csata helyén "Bem apó baj-
társainak sirhelyével" Kenyérmezőn "Kinizsi emlékével" Seges-
várott "Petőfi emlékével találkoztak. 

55./ Sz.H. 1906. március 4. 
55./a.Sz.L.1907.#ájus 12 
56./ Adataink vannak arról, hogy a dalkar Benka Gyula és ICiska 

János névnapja alkalmával szinte rendszeresen üdvözölték őket 
az 1904-es ünneplés volt talán a legkiemelkedőbb amikor a 

dalkar "fákják fényénél nagyszámu érdeklődő közönség kisére- 
tében vonult fel Benka Gyula lakásg elé és az ünnepeltnek 

néhány kedvenc dalát énekelte. Liska János a diszelnököt 
igy üdvözölten "Ezért jöttünk mi el, mi a Szarvasi Dalkafi, 
hogy dalt énekeljünk, s az ér:'emnek koszoruját homlokod körül 

füzzük, gyöngyharmatot hintsünk az elismerés tiszta forrásából 
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hogy a diszelnökünket dallal köszöntsük"./Sz.H.904.ápr.17./ 
57./ Kuruc gunydal; kuruc dal; Rákóczi Ferenc imádsága stb. 

Egy teljes müsort hagyj idézzünk annak bemutatására, hogy 
a dalkar milyen műsorokkal lépett fel a század elején. 

1./ Népdal egyveleg 
2./ Honvágy /francia népdal/ 
3./ Te vagy a legény /kuruc tábori d0al/ 
4./ Zug az erdő /népdal/ 

5./ Egyes egyedül /Brhamstól/ 
6./ Szatirikus dal II. József idejéből /kuruc dal/ 
7./ Fekete helyi emlék /népdal egyveleg/ 

58./ 1894. március 5-i előadásának műsora. 
1./ Dürner: Ima a viharban 
2./ Lányi Ernő: Elmennék én...de nem tudom hová. 
3./ The-Tu K-tól: Országos bordal 

4./ Csokona.:Tichanyi echóhoz 
5./ Simonffy Kálmán: Ha meghalok... 
6./ Gaál Ferenc: Tréfás dalok 
7./ Kuruc dal 
8./ 1{é ezletek Erkel operáiból. 

59./ Elég talán néhány nevet előljába emliteni: Jászai Mari, 
Dankó Pistai Horvát Dezső és Káldi Gyula "történelmi hang-
versenyét". 

6o./ A tavaszi és az őszi az rendszeres volt minden évben és nyil-
vános. 

61./ Hiszen amikor a Kossuth szobor javára rendezett előadás volt 
a közönség "vele lelkesedett az előadókkal". 

62./ Benka Gyula és Létius Ernő vezetésével a korabeli sajtó 
a legmesszebbmenőkig elégedett "Lévius Ernő első nyilvános 
bemutatkozása a nyilvánosság előtt jól sikerült" "az ének-
kar... szakavatottsággal és rátermettséggel vezette" 

Sz.H•.1902.jun.1. 
63./ Még 1884-ben nagy számu és lelkes közönségről olvashatunk 

Sz.L. 1884.junius 22, már 1889-ben nem nagy számu, de hálás 

közönség látogatta a hangversenyeket Sz.L. 1889. február 12. 
S már 1899-ben az ifjuság "l4nkább magának játszott"Sz.és V. 

1899. Junius 25. 

64./ Vajda János gondolatai jutnak ismét eszünkbe amelyeket az 
enbirálat c. röpiratában fejtett ki. V.ö. Vajda János vúlo- 

gatott müvei Szépirodalmi Kiadó 1951. 2o7.o. 

65./ Sz.és V. 1899.junius 25. 
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66./ Sz.L.1900.január 284 
67./ A műsort Kossuth és Rákóczi szBellemét felidéző darabjait is-

mételni kellett. Különösen a Rákóczi Ferenc Rodostón c. 
melodráma aratott nagy sikert. 

68./ A "termeket zsufolásig megtöltő" előkelő közönség" jól szó-
rakozott, evett, ivott, táncolt majd elfáradva pihennünk és 
uj életet szednünk kellett, ahogy egy kinai közmondás mond- 
ja... Békülj ki gyomroddal, akkor mindennel megbékülsz" 
Sz.L. 1903. január 25. 

69./ Ezeken a hangversenyeken a szarvasi dabáida is fellépett és 
énekszámaival a hangverseny sikerét igyekezett emelni. 

7o./ Sz.H. 1893.december 17. 
71./ Sz.és V. 1900. március 25. 
72./ Sz.és V. 1901. május 12. 
73./ Két kimutatással támasztjut alá 1901. májusában a tiszta 

bevétel 232 korona 43 fillér volt, mig 19o5. májusában 447 
korona 56 fillér. Sz.és V. 1905. május 23. 

74./ Sz.L. 1903. március 1. 
75./ A müsor eliső részéből néhány darabot idézünk 

1./ Szeretem a nőket -- vig monológ 
3./ Prológus a Bajadzókból 
5./ Egy kis vihar -- dialóg 
8./ A rab asszony .. drámai költemény 
9./ Liszt XXII. rabszódia 	Sz.H. 1907.okt.13. 

76./ Már 188ó-as években Farkas Sándor a New-Jork-i Magy 9r Egylet 

által arany éremmel kitüntetett 7 tagu zenekarával verseny-
zett Szarvason. 1892-ben Káld$ Gyula 8 tagu művészt ársa- 

ságával a Tököly és Rákóczi-korabeli régi magyar dalokat 

adott elő. Az akkori dalirodaloo egyik, saját korában meg-
nem értett kiválósága is hangverseniezett Szarvason Dankó 
Pista és társulata. Műsoron a legismertebb Dankó nóták sze-

repeltek. Sz.L. 1900.julius 1. 
77./ Ezeken a előadásokon szinte ugyanazokat a darabokat mindig 

megtaláljuk. Néhányat emlékeztetőül Dankó Pista: Kossuth 

nóta - Kun László: Lehullott az őszi rózsa levele - Petőfi 
S ndor dalatiból - Kurucz dalok •- magyar dalok. 

78./ 19o5 márciusában Kilényi Ede hegedümüvész, 19o5. juliusában 

Horváth Dezső ma is élő Aranydiplomás zeneszerző. 

79./ Ilyen nevekkel találkozunk Kéber, Liszt, Meyerber, Wagner, 
Leoncavalló mellett Vörösmarty és Arany versei, valamint 

magyar népdalok. 



-»167 

80./ A közönség "több izben a közönyösségig tartózkodó volt" 

"Valóban bámulatos az a közöny, mellyel városunkban a főbá_ 
rosból leránduló müvészeket fogadják". V.ö. Sz.L. 1893.jun. 

29. és 1900. j ul .1. 
Ez a púr idézet is világosan mutatja, hogy a szarvasi férfii 
dalkar miért küzd válságokkal a századforduáón. 

81./ Sz.L. 1891. május 3. 
82./ 1906-ban Truczk Elek vezetésével a vizaknai fürdőbe mentek 

a nyári idényre, s még más 8 helyről is kaptak meghivást. 
19o9. juniusában a Békésmegyei Kaszinóban hangvers4nyeztek 
nagy sikerrel. Ez a zenekar "a magyar népzene uttörője volt" 
V.ö. Sz.H.1906.junius 24. és 19o9. Junius 18. 

83./ E két zenekar a nyári idényre mindenképpen elszerződött fürdő-
helyekre: Lubló, Csorbató, Harkányfürdő, Bártfa. Rácz Pepi 
első zenekara többsör szerepel Londonban is és játszott az 
Angol király előtt nagy sikerrel. 

84./ 1905-ben  halt meg Rácz Pepi, 54 éves korában "a tüdővész ölte 

meg".  
"Most van a nap lemenőben" c. dal bánatos hangjai mellett en-

gedték le akorpnsct a sirba. Szarvas szinte valamennyi réte-

ge képviseltette magát a temetlsen. 
85./ Sz.L. 19o2. aug.3. 
86./ 19o2-ben Orosházán tudunk szinkör épitésáről, amelynek munká-

latai a májusban rre g is kezdődtek. Sz.L. 19o2. Julius 27. 
Szeghalmon is minden nyári idényben van szini előadás Sz.'. 

1906. március 25. 
87./ Sz.H. 19o5. junius 25. 

88./ Sz.L. 19o7.aug.19. 
89./ Még csak jelentéktelenebb társulatok működését ismerjük, 

amelyeknek műsorán is jelentéktelendarabok szerepelnek pld. 
Herczeg Ferenc Dolovai Nábob Lánya c. müve, vagy a valamivel 
jelentősebb Csiky Gergely Nagymama c. vigjátéka. 

9o./ Olyan társulattal is találkozunk ebben az időben, amely 
a meg nem felelő szinkör miatt, csak az Árpád-szállóban akar 

játszani. 
91./ Sz.L. 1900 Julius 3o. Már a Kecskeméti Lapok is elismerő- 

en nyilatkoztak a társulat nagykörősi előadásairól. Különösen 
a Cigánybáró c. elciadás tetszett korabeli hallgatóságnak. 

92./ Sz.L. 1899.szeptember 10. 

93./ Sz.v. 19oo.március 18• 
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94./ Az elöadott darabok: Bob herceg =- Bajusz - Doktor -- Drótos-
tót -r Kéz kezet mos Bottyán generális .. Második Rákóczi  
Ferenc fogsága stb.  

95./ Szarvasi Szinházi Ujság 19o3. aug.29.  

96./ Néhány kulissza mögötti titkot, pletykát feltárva közelebb  
hozza a "szinészt a közínséggel és viszont" és ezzel biz-
tos alapját látja megvetni annak "meljnek talajából a kö-
zönség számára a megelégedés, a szinésznek a siker illatos  
virágaiakad". V.ö. Szinházi Ujság 19o3. aug.29. 

 

97./ Szarvasi SzingázS Ujság 19o3. szept. 7-i számában pld.  

a Rákóczi napja cimmel emélékezík meg MI. Rákóczi Ferenc-
ről és a városi ünnepségről ilyen sorok olvashatók' " Ha-
rangszó hirdette az ünnep kezdetét, a suttogó szellő elvit-
te hivó hangját a kuruc/ok sirjához vigaszkép, hogy nyugod-
janak békén, mert győzni fog az eszme, szabad lesz a magyar,  

boldog Rákóczi minden unokája".  
98./ Szarvasi Szinházi Lapok 19o3. szept.18. /Ez volt az utolsó  

szám/  

99./ A probléma ott kezdődött, hogy Pesti Ihász Lajos által ja- 
vasolt idényt junius 6-tól 20-ig a bizottság nem fogadta  
el, mivel az a Főgimnáziumi tanulóságra igen kiros lenne  

mivel a vizsgák is ekkor folytak. V.ö. Sz.v. 19o4.jan.31.  

loo./Sz.L.19o4.május 22.  
lol./Sz.H.19o3.május 29.  
1o2./Sz.v.19o5.szeptember 17.  
lo3./Talán egyet ragadjunk ki közülük,aki ma is játszik még;  

Gózon Gyulát aki a zombori társulattal szerepelt a János- 
vitézben, ahol Bagó szerepét alakitotta, Gerlaki Hermin  

a nagyváradi Szigligeti Társulat primadonnájával. "Gózon  

Gyula remekelt Bagó alakitásával, zamatos magyar kiejtés- 
sel, gyönyörű énekével mintha bizonyitani akarta volna,  
hogy méltó partnere Gerlakinak..." V.U. Sz.H. 19o5. jul.9.  

1o4./ Sz.H. 1906.julius 15.  
1o5./ A szinpad megvilágitása olyan rossz, hogy szinte használ-

hatatlan "erős elő, semmi oldal és gyenge felső világitás"  
jellemzi, s ez nem felelt a korszerU követdlményeknek" az  

akousztikája a komiszság legmarasabb fokán leledzik" mindez  

arra enged következtetni, hogy sem belseje, sem külseje  

nem kielégitő komoly szinházi estek rendezésére.  

1o6./ Sz.H. 1906.jan.21•  

107 . /U.O.f~~ • 



1o8./ U.O. 
1o9./ Sz.H. 19o5.május 5. 
llo./ A fent emlitett tipusokból kettőt idézünk az egyik tipus 

amikor csak a szereplőkre tér ki pld. "A bor; c. Gárdonyi 
darab előadásáról ezt irja. Baracsot Baróti játszotta szép 
sikerrel. Jó partnere volt Markovics Margit, ki Baracsnét 
creálta meg sok élethitséggel. Kitünő volt Tóth Szunyog 
Mihálya és sokat kacagtag Nagy Durbintsának. Rozit Barna 
Mariska játszotta ügyesen, ellenben Thomay Ella Eszterére 
több elevenség ráfért volna. 

A másik tipus amikor a darab mondanivalója, tartalmát is 
elemzi pld. a Rab Mátyás előadásáról ezt irja. Az ifju 
Mátyás /Aradi/ rab létére is szabadon jár,kél Prága vá-
r osában. Mint a talmud iskola tanitványa eljár a zsidók 
negyedébe is ahol beleszeret a cseh főváros gettójának 
gyönyörű virágába: Gitába /Ruzsinfflzki/, akiról a hitköz- 

ségi előljáró /Bogyó/ azt hiteti el, hogy fogadott leánya, 
holott a hitehagyása miatt a husziták által üldözött, s 

a gettóba menekült s kit Gabiról néven szereplő gróf 
Sternbergnek megszöktetett arája... E két idézet% is vilá-
gosan mutatja a két kritika közti különbségét. V.ö. Sz.L. 
19o4.junius 8. 

111./ Sz.V.19o2.junius 6. 
112./ Sz.V.19o3.február 15. 
113./ Sz.V.19o4.október 23. 
114./ Az angol élet c. előadásban a londoni életet mutatta be. 

Néhány előadásában a szinházi előadásokra jellemző, inkább 
szórakoztató jellegű, darabokat adtak elö. "Tudományos" 
előadások célját töltötték be azoka darabok amelyekben a 
Magas-Tátra, az Alduna vidékeit mutatták be. 

115./ Sz.H. 1906.május 13. 
116./ U.O. 
117./ "A vigjáték olyan hajmeresztő szülemény volt, amilyennel 

csak rémitheti egy iró a világot" Sz.V. 19ol.december 5. 

19o4.t avaszán rendezett "szini előadással egybekötött 
hangverseny" teljesed müsora pld. a kJvetkezős 

1./ prológ 
2./ melodráma 
3./ modern Lányok Dialóg 



4./ Katonásan vigjáték  
5./ Tündértánc - Csismol Etued  
6./ Magyar táncok - szóló - palotás w körmagyar  
V.ö. Sz.H.19o4.május 1.  

118./ A szórakoztató müsorok alátámasztásra 19o5-ből idézünk egy  

teljes mü:ort.  
1./ Magyarnóták  
2./ Monológ  
3./ Kuplék  
4./ Ciránó /vigjáték/  
5./ Csángó nóták  
6./ Monológ  
7./ Részlet a János vitózből  
8./ Kuplék  
9./ Störlich magánjelenet.  

V.ö.Sz.V. 19o5.február 19. 
 

A "V i 1 á  g  o s s 	g" D a l k ö r 	m e _g a l a kti  l á  s a  
és  el ° ő é v  e  i,  

119./ Muzsika 1964. év 1.ez. lo.o,  
12o./ Sz.H. 19o4.február - 7.  
121./ Sz.H. 1914.azeptember 27.  
122./ Truczka Pál elnök, Hasinszki Mihály vezetőségi tag, Dr.Fara-

gó Jenő  üv;'véd. 
123./ A Belügyminisztérium 89.625/1914. V-a. szám alatt május  

8-i keltezéssel jóvhagyta.  
124./ A 8zarvLasi építőipari munkások )alkrének alapszabályai  

Gyulai Állami Levóltár /Gy.Á.L./ 988.  

125./77-elékben idézzük az alapszabály teljes söövegétr)  

IV.  

Az októberi 	d e m o  kr a t i k u s  
forradalom és 	a 	T a n á c s k ö z t á r a a s á ~ 

győzelme  Szarvason.  

Az októberi 	o 1  g. d e m. f o r r. győzelme.  

1./ "Szarvasi Polgárok! Olvassátok a Magyar Nemzeti Tanács sürgö-
nyeit, tudjátok tehát mi a teendő. Katonai vak engedelmesség-
gel kell magatokat alávetni a M.N.T. parancsának. Szervezettség- 

ben rejlik az a hatalmas erő, mely képessé fog tenni bennun-

ket agyra, hogy megrázkódtatás nélkül fogadjuk az uj rendet. 
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Jön a Béke! Nem, nem jön, hanem már itt is van. Itt van, csak  

még kell erős marokkal fognunk, nehogy a külső háboru elmultá-

val belháboru üssön ki, s ne egymást kezdjük most pusztitani  
mi, akik négy esztendő vérzivatarjában töretlenül maradtunk.  

Jertek! Szervezkedjünk! Alakitsuk meg a Szarvasi N.T. mely  
hivatva lesz minden szarvási polgár személy-és vagyonbizton-

ságát megvédeni. Jertek el mindnyájan! Legyünk testvérek a  

bajban..." Idézi Neuman I.m. lol.o.  

2./ A Vörös Ujság 1918. december 28-i száma szerint.  

3./ A piacon kaska és fésü árusokat támadtak meg, árujukat szét-

dobálták, s az oda érkező nemzetöröktől elszedték a fegyvere-

ket, s a vezető Kapus hadnagyot sulyosan megverték. V.ö. Sz.H.  

1919. évi 4.szám.  

4./ V.ö. Maday i.m. 244.  
5./ A nép akaratot feltétlen tisztelte " szélsőségesen radikális  

/értd: kommunista/ elvei miatt a második N.T. választó nép- 

gyülé een a kisgazdák és az ipartestület buktatták meg - 
akaratuk ellenére is mégjobban balfelé lökve őt ezáltal." V.ö.  

Neuman i.m. 114-115.o,  

6•/ Március 22-én a szarvasi ház - és egyéb tulajdonosok, régi  

szocialisták minden meggondolás nélkül örömmel üdvözölték  

a kommunizmust. V.ö ♦ Neuman i.m. 114.o.  

7./ Az átállt Kisgazdapárti sajtó /Sz.H./ Vör ~ösnap cimü cikkében  

ezt irja "Reményed nem csalt ... ameddig a fényes nap fenn  

az égboltozaton, addig te is ragyogni fogsz a lelkekben, azok-

ban a lelkekben ahol eddig sötét boru, keserv és bánat honoltV  

Április 7-én dölt meg a régi renszer, a mikor Szarvason lo ke- 
rületben szavaztak, s leszavazott összesen 4786 férfi és nő  
szinte mind a Tanácsköztársaság mellett. Sz.H. 1919.április 13. 

 

8./ "Reméljük, hogy a hadifogságból fisszatért katona elvtársak 

tömegesen és nagy lelkesedéssel fognak a Vörös Hadseregbe 

belépni és a burzsoázia elleni proletármilliók hatalmának 

biztoeitását célzó hatalmas küzdelemben segiteni... mert a 

kapitalizmus csak elájult, de még végleg el nem pusztult." 

V.ö. Népakarat 1919. április 18.  

9./ Pld. a Szoc.dem.párt lapja a Sz.v. nem vallott nyiltan szint,  

de a XXXV. évfolyam 18. számaként átadta helyét a "Szarvasi  

gzocialista Párt hivatalos közlönyének" a Népakaratnak.  
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lo./ Szarvas község ir. 49/1919 junius 7. Gyál. 

11./ Neuman Jenő Im. 13o. 

12./ "Nagyon is kell különösen a gyermeknevelésnél, mert ha az 

anya szocialista érzelmű és mvelt és hirdeti az egyenlősé-

get, akkor azt hiszem a magzatjait is aszerint neveli, már- 

pedig az a legfőbb pont az életben, hogy azegyenlőséget 

a fiatal csemetébe is be kell oltani. És ezek a kertészek 

volnának a nők". Sz.V. 1919. január 12. 

13./ Sz.v. 1919. február 2. 

14./ U.o. X; 

15./ U.O. 

16./ Sz.V. 1919. január 12. 

17./ U.O. 
18./ Szarvasi Tanitóképző Értesitője 1909/10. 8-20.0. 

19./ Krecsmárik levele 1917. október 2-i keltezésel. 

2o./ Sőt abból a 24 tanulóból is néhányiak el kellett hagyna az 

iskolát akik aláirásokkal )rób.-lták menteni Krecsmárik tanári 

állását. 
21./ Tantestületi jegyzőkönyv 1921. november 29. 

22./ Egyenlőség c. lap 1930. november 22. 
23./ "A szarvasi szociáldemokrta párt lelkes kulturmunkássága 

tanulságot kifejezést talált az elmult vasárnap tartott 

nagysikerű szabad liceális előadáson, amely méltán jogosit 

fal bennünket ama feltevésre, hogy a Szarvasi Szociáldemok-

raták Szabad Líceuma a szarvasi nép müvelődésügy i életének 

és a társadalmi eszmék terjesztésének  hatalmas szerve lesz. 

Sz.v. 1919.március 7. 

24./ Iparos és földműves mellett munkások is jelen voltak. 
Férfiak és nők együtt élvezték az előadások nivós müsorát, 

amelyeken értekezéseket olvastak fel. 

25./ A március 2-án tartott előadás őszbevétele 169 korona 90 

fillér. A kiadás 54 korona 5o fillér, tiszta haszon 115 koro-

na 4o fillér. 

26./ Sz.V. 1919. márcizs 7. 
27./ Magyar Tanácsköztársaság /album/ 155.o. 

28./ Népakarat c. lap 1919. április 18. 

29./ Pásztor J.: Az ének tanitás a Tánácsköztársaság idején. 
Énektanitás 1959. 2.sz. 3-4.0. 

30./ U.O. 

31./ Tagjai lettek Ambrus Mátyás, Blum Imre, Dnkó György, Klucs 

Jár Mihály, Medvegy János, Dr.Salacz Ala dár, Salacz Elemér 

Dr.Mázor Elemér, Truczka Pál. 



32./ A bizottság elnöke Dr.Mázor Elemér lett, jegyzője Krecsmárik 
Endre. 

Népakarat 1919.április 18. 

33./ U.O. 

v. 

K ulturális élet 	a I a k u l á s a a H o r t- 
h y 	korszak idején,  

A konszolidáció  é s a v á l s á g ével 
S zarvason /192o-1933./  

1./ Szarvas k özség ir. 162/1982. Gyál. 
2./ 193o.szeptember 1. 

3./ Szarvas község ir. 267/1930. Gyal. 
4./ U.O. 

5./ 192o-ban Szarvas népessége 25.224 és 193o-ban 25.499. 
Teh t Szarvas  lakossága,  a sulyos gazdasági helyzet követkel- 
tében, lo esztendő alatt csupán 275 emberrel szaporodott. 

6./ Maday: Békés megye községeinek és városainak története Bé-
késcsaba 196o. 398.0. 

7./ Surányi Miklós: Bethlen. Bp. 1927. 140.o. 
8./ Pataki János tanitót a katonai parancsnokság letartóztatta. 

Darvas Béla állami -tanitót a gyulai törvényszék 192o-ban 
ítélt el két hónapi börtönbe, eljárást inditottak Krecsmárik 
Endre tanár ellen. 

9./ 192o-ban a Magyarország Terület Épségének Védő Ligája és 
a MOVE. javára l000-l000 koronát adományozott a község. 
2oo korona tagsági dijjal tagja a Falu Szövetségnek. 1921-
ben 5200 koronát szavazott meg a képviselőtestület a Védő 
Ligák Szövetsége által feállitandő irredAnta szobor költsé- 
geinek részbeni hozzájárulása címen. 1924-ben alakult meg 
a Levente Egyesület, amelyet a község anyagilag támogat. 
1925-ben avatták a hősök szobrát, amelyet 15.000 aranykoro-
náért Székely Károly készített. 

10./1924-ben a Szarvasi Méhészkör segély-kérelmét megtagadták. 
11./1927-ben gróf Betlen István miniszterelnököt Pesthi Pál igaz- 

ságügyminisztert és Mayer János földmüvelésügyi minisztert 
a község diszpolgárábá választotta. 1928-ban Biki Nagy 
Imre főjegyzőt vitézzé avatták, majd az ő javaslatára 193o-

ban a sporttelepet Horthy Miklósról nevezték el. 
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12./ Sz.K. 1932. február 18. 
13./ Sz.K. 1936. február 16. 

14./ Sz.H. 1927. december 9. 
15./ 1926-ban a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége 

Szarvasi Helyi Csoportja gyűlést tartott, majd a nyáron 
arató sztrájkot hirdettek meg, mivel a nag,gazdák nem telje-

sitették az arató szerződésben foglalt kötelezettségeiket 
és nem fizették rendszeresen a munkásokat. Adatunk van ar- 

ról, hogy ilyen sztrájk 1931, 1936, 1937 és 1939 -ben is 

megismétlődött. /Alispáni ira 268/1939. res.sz .Gyál./ 

16./ Ennek lett kvetkezménye, hogy az 193o-as választásokon 
Szarvason gépfegyveres, r ohamsisakor alakulatok avatkoztak 
a kormánypárt mellett a vál_sztásokba és csak igy tudták 

az Egységes Párt gyazelmét biztosítani. 

17./ 1937-ben és 1938-ban szarvasi kommunistákat tartóztattak le 
és itóltek el. 

18./ A munkásmozgalom és a kommunista párt befolyását részlete-
sen tárgyaljuk majd a Világosság Dalkör ténykedésével kap-

csolotban. 

M ü v e l ő d é s 	é s k u l t u r a.  

19./ Lásd részletesen Magyaroszág története 	Gondolat 1964. II. 
K. 383. 384. o. 

2o./ Klébersberg Kunó: Küzdelmek könyve 	Bp. 1929. 219-22o-o. 
21./ Klébersberg Kunó: Neonacionalizmus Bp. 136.o. 

"Az én tudomány politikámhak az alapja az a gondolat, hogy 
nemzetek kulturáját kicsiny és nagy nemzeteknél egyaránt 

három-négyezer ember k'pviseli" -- mennyivel más ettől a 
gondolattól Veres Péternek müvelőspolitikai elve"Nem az 

egyes tehetségek megmentése a cél, hanem az,.. hogy olyan 
rendet teremtsünk, amelyben a ma gyar nép szunnyadó erői 
felszabadulhatnak" - idézi Ravasz János, Bellér Béla, Fel-

kai László, Simon Gyula; A magyar nevelés története a feu-
dalizmus és kapitalizmus korában Bp. 1960. c. müvének 180.0. 

22./ Magyar népkotatás Bp. 1928. 197.o. 
23./ A Horthy korszak alatt Szarvason a következő iskolák müköd-

tek Ág.h.ev.Vajda Péter gimnázium, melynek tanuló létszáma 

1918/19 tanévben 555 
1919/2o " 519 
1920/21 " 536 
1921/22 " 481 
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1922/23 tanévben 411 

1923/24 	" 	397 !! 

A későbbi időkben is 302-399 között ingadozott a létszám. 
Lutter Tanikóképző Intézet; Magyar Királyi Tessedik Sámuel 
Köz-pfoku Gazdasági Tanintézet; a magy.kir.Polgári Leányis-
kola; Női Kereskedelmi Szaktanfolyam. 
Az alsófoku képzést 6 községi elemi iskolában, 24 evangé-
likus elemi iskolában, 3 katolikus elemi iskolában és két 
iziealita /orh/ és neolog/ elemi iskolában végezték 49 
tanitó mükbdésében. 

Volt Szarvasnak egy Községi Iparos Tanonciskolája és egy 
Közsédi Gazdasági Továbbképző Iskolája, valamint négy ovo-
dája. 

24./ Sz.H. 1925. szeptember 12„ 
25./ "Ez sajnos, a nép bizalmatlansága, a lakosság tanyarendsze-

rül elaprózódása, szétszóródottsága folytán óriási nehéz-
ségekbe atkázik... Na:y baj a szegénység is, a család 
apraja nagyja egész nap munkában, kora ta!asztól késő őszig, 
és mert a tanyai lakossá; létérdekében az iskolába járás 
ellenkezik, lesznek a gyermek-és idővel felnőt analfabé- 
ták. /az emlitett bizottság évkönyve Békéscsaba 1928. 

135-136.o. 
26./ Szarvas község ir. 28/1924. kgy.sz .Gyál. 
27./ Kovács Andor esperes az egyház-megye közgyűlésén a követke-

ző szavakat mondta "L eg  yen _inge 	 e77 közös 
reviziós temploma" Sz.K. 1929.aug.29. 

28./ Sz.K. 1928. aug.28. 
29./ A k'ö'zségek dalárdáinak elő gidásairól, illetve miikádé séről 

az Erkel Kórus, illetve, Világosság Dalkarnál szólunk rész-
letesen. 

3o./ Sz.H. 1931. aug.l. 
31./ Bókés; zen_tandráson Herczeg Ferenc: Gyurkovics Lányok c. 

szinmüve, Kondorosnn Illésné Ferenczy .: A legnagyobb 
hatalom c. népszinmuvét, Öcsödén a Felhő Klári, Nótás 
Kata, és a Svihák c. szinmüveket adták elő. 

32./ Kondoroson is, ucsödön is a Trianon c. dráma többször is  
elő"::dánra került, "gyancsk Kondoroson Tul a Nagykrivánon 
c. darab. Békésszentandráson adták elő először az amerikai 
magyar zeneszerző művét Serly Lajos Nem! Nem! Soha! c. 
"nemzeti" indulót. 

33./ Kondoroson 1931 -ben adták elő Móricz Zsigmond Nem elehetek 
muzsika szó nélkül c. darabját /Sz.H. 1 931.szeptember 21./ 
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Nagybánhegyesen 1935-ben előadták Gárdonyi Géza A bor 
c. müvét /Sz.K. 1935. március 17./ 

33./ 	Sz.H. 1929. január 11-i száma "Jó lesz megválogatni a 
kondorosa mükedvelőknek az előadandó szindarabokat, mert 
az Utolsó bölény-ben stiritett trágárság nem való olyan 
szelíd gondolkorásu közönségnek, amilyen... a kondorosi... 
A műkedvelők jól játszottak, de a tartalom!!!" 

34./ 	1924-ben Tessedik ünnepségek megrendezése, 1927. augusz- 
tuságan a hősök emlékmüvének felavatása, a Gyóni Emlék-
táblára segélyt adott a község, 1927-ben Tessedik nevét 
veszi fel a Középfoku Gazdc;sági Tanintézet. 

35./ 	Maday I.m. 303.0. 
35./ 	1934-ben a vármegyei közigazgatási bizottság elrendeli 

kettő egytantermes községi npiskola létesitósét, a köz-
ség a teljes eladósodás miatt ezt nem tudta végrehajt ani 
/Szarvas község ir. 35/1934. kgy.sz . Gyál/ 

37./ 	Politikai jellegü egyesületek, amelyek a fasizálódás 
eszközei voltak Szarvasi Levente Egyesület, Turul Bajtár-
Si  Egyesület, Szarvasi Polgári Lövész Egyesület - a 19 
egyéb egyesület a társadalom szinte valamennyi 4étegét 
magába foglalta - a három sport, és 7 vallásos egyesület 
csak erősitette a hivatalos propaganda szervezését. 

38./ 	Sz.H. 193o.jan.5. száma tesz emlitést Csupán arról, hogy 
Cserei Antal szinigazgató "jól szervezett társulata" ját-
szik két hetet. 

39.E 	Földes Imre: Tüzek az éjszakában c. drámája. 
4o./ 	Sz.K. 1928. május 18. 
41./ 	Sz.K. 1929. julius 11. 
42./ 	Földes Ferenc: Tüzek az éjszakában c. irredenta darab- 

járól az Sz.K. 1929. julius 18-i száma eszt írta "E da-
rab táblás házat, teljes sikert és a vidéki milliő ke-
retében tökéletes művészet volt. 

43./ 	Sz.K. 1931. február 12, 
44./ 	Sz.H. 1931. március 29. 
45./ 	Sz.K. 1932. április 21. 
46./ 	Sz.H. 1932. május 8. 
47./ 	Sz.K. 1932. május 6. 
48.E 	A !ösvény, Az uj földesur, A kaméliás hölgy, Mosoly 

országa, Hoffman meséi stb. 
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49./ Szarvasi Ujság 1933. junius 4. 
5o. /  Sz.II. 1932. Julius 7. 

51./ Sz.H. 1933. Junius 11. 
52./ Gazda Ifjuság, Hadirokkantak, Nyugdijasok, Iparos Ifjak, 

Kereskedő alkalmazottak, Stefánia, Levente Egyesület, 
Nőegylet stb. 

53./ Szite Károly: Tóth Lidi c. müve, Falu rossza, A cigány, 
Juhász legyén, szegény juhász legény, Torockói c. milyek. 

54./ Sz.K. 1932. október 27. 
55./ Sz.K. 1933. október 29. 
56./ Sz.H. 1931. nov.29. 
57./ Sz.H. 1932. jan.l. 
58./ Sz.K. 1932. május lo. 
59./ Takácsy Dénes - Ptivler Gy. Endre hangversenyei /Sz.K. 1932. 

március lo./ WIBhován Kálmán emlék hangverseny Sz.K. 1933. 
november 5. 

Chován Kálmán községünk szülötte. 1852. január 18-án szü-
letett. Tanulmányait a Nemzeti Lenedében fejezte be, majd 
1876-ban a bécsi Horák-féle zeneiskola tanára, majd igaz-
gatója lett. 1888-ban Budapestre került, s Erkel után 
a Zeneakadémia zongora tanszékét foglalta el. 1916-ban vo-
nult nyugalomba és 1928. március 16-án halt meg, Budapesten. 
Egész életét az alkotó munkásság töltötte be. Ő irta meg 
hazánkban a zongora játék mód/szertanát. Gyermekkorának 
szarvsi emlékei később is érződnek müveiben. Szarvasi Em-
lék c. művén keresz'.ül a szarvasi táj szines képei eleve- 
nednek meg. Első müveitkedves tanárainak Benka Gyulának, 
Delhányi Zsigmondnak ajánlotta. 

Szarvasi Dalkar 	m ü k ö d é s e. 

6o./ Sz.K. 1927. december 16. 
61./ Sz.H. 1928. január 27. 
62./ Sz.H. 1929. április 26. 

63.7 1931. február 8-án pld. a Trianon c. irreddnta drámát ad- 
ták elő. 

64./ Sz.H. 1928. május 4. 
65./ Sz.H. 1928. március 2. 
66./ Év elején 4o tag volt - kilépett kettő -- kimaradt 8,- 

meghalt 2 	belépett lo 	évvégén 38 tag volt /Sz.H.1928 

május 4./ 
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67./ U.O. 

68./ Alelnök: Podani Samu /Szabó/ 
Jegy zők: Ujfaluczki József /szabó/ 

Barton Lajos /épitész/ 
Pénztáros: Jánovszki György /tanitó/ 
Ellenőr: 	Mihalik János /szabó/ 
Háznagyok: Rohoska Lajos /tanitó/ h.karnagy 

Oncsik György /szabó/ 
Zászlótartó:Bulik Pál /kőműves/ 

69./ Sz.H. 1928. október 26. 
7o./ Sz.U., Sz.H., Sz.K., Sz.v. 
71./ A magyar dal, A :nayyar a sszony c. művek. 
72./ Bus tárogató mellett, Nincsen árvább, Ki a leg7ény c. 

miv ek /Sz.H. 1929.február 8./ 
73./ 'e ... legnagyobb bizonyitéka a jelige szdv egbeli és dallam-

beli kiválóságának, a legszebb, legkedvesehb, legközvetle-
nebb elismerés a szerző Orosz Iván és Révfi géza számára 
örökké maradandó alkotásukért"./Sz.H.1929.f3bru`r 8./ 

7 4./Sz.H. 1929. január 11. 
75./ Sz.H. 1929. Julius 5. 
76./ Sz.K. 1932. aug. 25. 
77./ Sz.H. 1933. szeptember 3. 
78./ Sz.H. 1931. Junius 7. 

79./ U.0. 
80.e Sz.H. 1931. junius 14. 7Tóthot megválasztották ország-

gyűlési képviselőnek. A -dalkar éjjel, eredményhirdetés-
kor dallal köszöntötte az elkököt a győzelem mámorában 
uszott/ 

81./ Néhány állandó jelleggel szereplő m isorszámot sorolunk 
fel: Magyarnóta /Szabolcska-Országh/; Magyar dal finnepén 
/Havas István/; Mazyarnótákat állandóan énekeltek, leg-
gyakrabban a következőket: Megkondult a Kecskeméti... - 
Esik eső... - Merengés... -- Fekete szem éjszakája... .:. 

Erik a buzakalász...- Kső ősz van...- igen sok népdal-
feldolgozást is énekeltek, Csupán elvétve szerepelt mű- 

sorukban pld. Bordal a Bánk bánból, vagy Brahmstól, Subert-
től, avagy másoktól egy-egy darab. 

82./ Szőke Szakál: Homokzsák, Neti Károly: A nyul c. darabjpi. 

83. / Sz.H. 1931. május 31. 
84 ../ Sz.H. 1931. augusztus 21. 



85./ 1939-ben a munkásság életszinvonala alacsonyabb volt, 

mint a váltság előtt. A mező6.azdüsági terméek ára szin- 
tén al_.csony abb. V.Ö. 0 magyar i:ép története Bp. 1953. 
627.0. 

86./ V.Ö.Magyarosziig története Bpv 1965. 395.0. 
87./  A  bejelentés eredetije a szarvasi Muzeumban. 
88./  A  napszámosok bére igen alacsony hiszen 18 év en felüli 

munkás órabére októberben, novemberben, decemberben, 

januárban, februárban, mér ciusban és éprilis hónapokban 
3  pengő, jun.jul. aug.és szept.  hónapokban 4 pengő. 
A 14-16 éves munkás órabére átlagbűn 25o pengő. 14 évis- 
nél fiatalabb munkád órabére októbertől májusig 1.50, 

jun-tól szept-ig 2.- pengő. / a kollektiv szerződés 

eredetije az Sz.M.-ban/ 

89./ nyál. 1927-157. 

9o./ Gy ,l. 1931-989. 

91.,/ 1931-ben 18 pontból álló követelSs tervezetett 'llitottak 

ösEza. Fontosabb pontjai: 12 árág munkaidő, órabór 72.82 
fillór 11m` jus 1-e munk‘az net, de a dolfiozni akaró mun-
k,;okot munkjukban megakedúlyozni nem szabad... A moz- 

-alomból kifol; olag senki meg nem rendszabé1, ezható... 
r, betoVoególy zőt a munkás ós munkaadó fele-feli .. r.`.n_„'ban 

fizeti ."KJVet1?k a 	2e.idaZar ells - .erését1, ;, ,n  
ack h 	vonása van ennek .a tervezettnek ,/eredetije az 

S ZTi-b a n. / 

93./ Sza'v a 1-'1zsóg ir. 781935.-5773/1935 ikt.sz.Gj'.l • i 
94./ U.C. 

95./ U.O. 
96./ KMP. 1928-as plénumának anyagából. Párt történeti Közle-. 

mónjek 1;53. aug. 134. o. idézi Sorfőző Lajos.  I... 26-1-27.0. 

97.,' Énekta .nitás 1959 2. Ez. 3-4 0. 

98.,' Dr.Téth Pál képviselő beszédének egekad ályoz ..ea a dalkör 

tagj_ival e -jUt t. 

99./ Ma a szarvasi J:rási Tanács  V.B.elnöke. 

loo./ Pld.a Turul football csapat barátságos mérk'Szést ját-

szott amikor a Vasas bajnokit játszott volna, exó1 a 

pálya-és közbnség elvonás. 

lol./Gyál. 2996/1930. 

1o2./Gyál.6o60/1930. Aliap.ir. 

1o3./Gyá1.117.388/1934.Alisp.ir. A  csabai megalakulásával 

kapcsolatban írja, hogy nem tartja tanácsosnak a magla-
kul ást, de mivel a budapesti anyai egyesület müködik 
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"helyi csoport megalakulását nem lehet meggátolni/Gyál. 

4851/193o.41isp.ir ./ A megyei vezetők "szükségtelennek 

és fal elegesnek tartják, hovy a magyar inunká,ság nem-

zetközi nyelvat tanuljon." /Gyál. 1929-1197. Főispáni 
előadói ir. 

104./ "Nemzetközi nyelvnek ebben a társad a lmi osztályban való 
terjesztése 'kulturát nem, csak nemzetközi politikát szo-
gálhat"- irja a főispán. /u.o./ 

1o5./  A  közölt fénykép is ezt igazolja. 
loS./ Kollár Mihály miskolci lakos szóbeli közlése. 

1o7./ Gyál. 7130/1934. Alisp.ir. 

108./  A  Toman Jánosról szóló adatok az Sz.M-ban találhatók 
meg szémnélkül. Rövid be  zefoglalót ezekre tám ezkodva 
állitottunk össze. 

1o9./ Alkotásainak éhány cime is elegendő ennek igazolás 'ra: 
Ne ölj! - A kubikos - Az arató - szegények karácsonya :. 
Sztrájk - Gondoljátok meg proletárok! 

110./ Ernst  Toiler: Munkásdal - A Világo :_sá Dalkör is több- 
ször énekelte Gagyovezki forditásában K.Prigskheim 
zenéjével. Cserhányi Pál: A nagy élet c. versei. 

111./ Lletmüvének részletes feltárása  mén hátravan. Néhány 

munkaeszközét rajzfüzetét és evyébb erekjéit az Sz.M. 

zi. 
112./ A dalkörnél térek ki részletesen, mert kifejezetten 

ilyen jellegű. 

113./ Sok olyan mozzanata van a multnak, amiről nincs írásos 
vacy tár.=yi nyom. Nélkülözhetetlenek tehát a résztvevők 

sze.i-élyes emlékezései. Ez fokozatosan vonatkozik a dal-

kör munkásságára, mivel az anyag nagyrészét a még ma is 

élő dalosoktól gyüjtöttem össze. Az anyag hitelessé-

gét "ugy ellenőriztem", hogy több személytől ugyanazt 

a mozzanatot megkérdeztek és egyeztettem. cuJ 
114./ Kollár Mihálynak a dalkör lehetővé tette, hogy egy Mol-

nár nevU zenetanártól kotta tanulást és karnagyi képzést 

tanuljon. Amikor olyan előrehaladást mutatott, hogy 

tanulva tanitani tud átvette a kórus vezetését, 

115./ Az 5o tagból csupán 7 maradt reg, névszerint: Urbancsok 
Mihály, Kollár Mihály, Hoffman István, Dankó Pál, Szirony 

Márton, Szirony Pál, Urbancsok János. 
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116./ Jánovszki György Iparostanonciskolai igazgató többször 
elmondta a saját és a népiskolai t anitók véleményét az 
előadásokról, azok pozitiv és negatív oldalait elemezve. 
Segítette a dalkört azzal is, hogy az iskola kék függö-
nyét többszer is kdlcaön adta az előadásokhoz. Ugyancsak 
hasonló módon segítette a dalosok munkáját/Szokol/Szabolcs 
K"roly gimnáziumi tanár, aki bár evyes kollégái fenyeget-
ték, de minden rendezvény re odaadta az iskola bordó füg- 
gönyét és rendezvényeiket "nagyezerü népi kulturának" 
minősitette. 

117./ Konrosról öten jártak be, v a"y kerékpáron, vagy gyalog 
tették meg a 22 km-es utat. Sz c roe volt a kapcsolat ezek-
kel a községekkel, személyes összekötő is volt. 

118./ Szarvason ekkor a Népszava napi 400 példányban fogyott 
el. 

119./ Szarvason abban az időben megszokovt dolog volt, hogy va-
sárnap délelőt az ugynevezett "ember vásáron, több száz, 
néha ezer ember is összejött. Ez jó volt politikai agitá-
cióra , ezt a dalosok is, de az uralkodó osztály is kihasz-
nálta. Egy; ' alkalommal Dr.Tóth Pál képviselő akart beszél-
ni, amint megjelent kortesei éljeneztek, ugráltak, kalap-
jaikat levegőbe dobálták. Volt köztük eg y kb. 14o kg-os 
községi bíró, akinek ez a cselekedete rendkivUl nevetsé-
gesen hatott. A d alosok ezen nevetni kezdtek, ez átragadt 
a tömegre és a képviselő ur két-három-ezer ember szeme 
látára, annak nevetése -:Illett, 12 csendőr kiséretében 
dolgavégezettlenül hagyta el a pódiumot. A csendőrök 
a dalkör elnökét vonták felelősségre, aki azonban azt 
mondta: "már röhögni sem szabad?" 

12o./ 1933-ban összehivták a kulturális intézmények igazgatóit, 
az egyesületek vezetúit. A megjelent államtitkár keményen 
birálta a megjelenteket, mert megtörik "hogy Szűrvason 
az egész kulturális életnek uralkodója a Világosság Dalkör:' 
Keményen követelte tőlük, hogy számolják fel rendezvénye-
ikkel a dalkör monopol helyzetét /Jánovszki :G; örgy bizal-
mason  közölte ezt a dalkör elnökével/ 

121./ Résztvett ezen a találkozón a Szegedi általános Munkásdal-
egylet, a Hódmezővásárhelyi Egylet, a Makói Petőfi Dalárda, 
a Békéscsabai Munkás Dalkör, a Szarv_si Világosság Dal- 
kör és a rendező Orosházi Petőfi Dalárda. 
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122./ Munk~ísok dal és zeneközlemény e 8. évfolyam ll.szám  
1932. november.  

123./ ti Férfi Dalkar a kJzségtől havi 500 pengőt ka ott.  

124./ Az ' sszeg egyrészét felszerelésre f rditották köz- 

vetlenkl a fennmaradó összenyel fol;észámlát nyitot- 
tak Szarvasi klltalános Foy : sztúsi Szövetkezetben, a  
többi baloldali szervezethez h.eonléan. Betétkönyvük  
ma is megvan az Sz.M-ben.  

125./ V.t.Oro°háza története, Orosháza 1965. 882-884.0.  
126./ Több kottát is kaptak tőle, tőle hapták ;pld. a Bunkécs- 

ka partituráj-'t, amit meg is tanultak, de csak saját  
használatra. Mert nyilvánosság előtt nem lehetette lő- 
adni .  

127./ A mt' .vek beszerzése az elnök és Hoffman  István feladata  
volt. Zgy marton nevű zenem{~és irodalmi kiadótól sze-
rezték be leginkább.  

128./ Pld. Mécs László verscinek á dclgozása, vagy Máté Evan- 
gélium 14. részének átdolgozása. Lz igen UU yes fo ás,  
mert a m':.sor Összeúllitáoná1 i rebléma nem volt a ': tu- 
sáokkal, hiszen azok csak az cl:"aaáe után döbbentek  
ra az ::.dolgozott mvek forradalmi mondanivaló járt:;.  

129./ 2.H. 1928. április 20.  
130.  

1./ iiszekc,;y 

c./ Lal a dalról 

3 	Csak  

4. / mr v _.sz  ?l.~iulfi 

5./ 	::. r fi ihoz  
6./ Lrcola  
7./ Szőlők között dalol a pintyőke  
8./ káka tövén költ a rqca  
9., Falu vén rez 5 nyárfa  

lo./ Elme ;yek én, nem tu:'om hoy hová  
11./ Szerenád.  

131./ Csán„i László: A korvezető felk sz'`lése az ének kori  
próbára rektanitás harmo . dik évfolyam 2.ezám 4-6.o.  

132./ 193o-b-n 6o fő ós 1932-ben már 12o fő. 

133./ Sz.H. 1929. április 19.  
134./ U.O. 1  
135./ Munkskórus 193o. február.  

136./ Sz.H. 1928.április 2o.  



137./ Idézem a fü`;elékben.  
138./ Pld. Ilye:eket csináltak, hogy az Orosz bölcsődal cim- 

ből az orosz szót elhagyták. Ilyen és ehhez hasonló 

műsorszámok történtek, a :el,; eset megváltoztattak, de  
a lén,-;e: megmaradt.  

139./ Sz.K. 1934. március 18.  

14o./ Lakos Lajos a csendőrtől kért bicskával felvágta a  
hasát. A csendőrkülönitmény, amely nem t artozott a  
hel,, i állományhoz elhagyta Szarvast.  

141./ Kiszely Mihály, Lakos Lajos, Popp Syörgy, Szvák And- 
rás.  

142./ Sz.V. 1939. március 17.  

143./ Több fénykép is igazolja ezt, melléklem.  

144./ Mennyivel más jellegűek ezek, mint a Férfi Dalkar,  

Köröspari kiránduló°.ai.  

145./ Sz.H. 1928. április 6.  

145/a. Lásd a közölt fán;; képeken.  

4 1 6. / Lze '-ből öt -t  :Málha tó az 5 z.M-ba.n.  
147./ J.G. az egyes számu megnyitó beszéddel mind az ötöt 

közlöm a f[vgelékben teljes terjedelemben. 

148./ Konferáló szöveg részletek tal:lhatók az Sz.M-ban,  
füg4lékben közlöm azokat.  

149./ U.O. 
 

15o./ Munk :'s Kérus 193o. május.  
151./ Sz.H. 1932. február 21. 
152./ Sz.H. 1931. január 18. 

153./ A vallásos részeket kiha g. ~ ták belőle.  
154./ Isét a dalosok leleményességét mutatja, hogy hogyan  

.menekültek meg a letartóztatástól. A jelképes piros  

zászló% agy partfisnyél volt, melynek a végén lazán  

otthagyták a partfist és amikor a kuliszák mögött el-  

helyezkedő csendőrök a vörös zászló miatt  felel ősség-

re vonták az elnököt, leverte a partfist, a ezzel  

alibit szerezve, hogy nem volt vörös zászló.  

155./ Danká János különben rendszeresen bocsátotta rendelke-

zésükre világvevő rádióját a moszkvai adások hilga-

tás rs, Még amikor az orosházi eset után "börtönben"  

voltak oda is becsempészte. Ani g a dalosok bent h.~ ,llgat-

ták, addig az utcán megfigyelők 3rködtek, nehogy meg-
lepjék őket.  
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156./ V.Ö. Muzsika 1958. első évfolyam 1.szám 28.o. 
157./ Konfetáló szöveg eredetije az Sz.M-ban. 

158./ J`zsef Attilta: Munkások  c. költeményének hasonló so-

rai jutnak eszünkre. 

159./ Harmadik bevezető szöveg. 
16o./ `eg kell emliteni, hagy a partiturákon található d átu-

mok azt mutatják, hogy ezeket a kezdeti időkben adták 
elő 1927.március 22., 1927. május 3♦ 

161./ Kéziratos partitura az Sz.M-ban, megfelelő és irányí-

tó megjegyzősekkel. 

162./ Munkás kórus 1933. má jua. 

163./ Kéziratban az Sz.M-ban, fügelékben az egészet közlöm. 

164./ kézirat az Sz.M-ban, függelékben közlöm. 

165./ Kézirat Sz.M-ban 	" 

166./ Gépelt szöveg az Iáz.::.-ban " 	" 

167./ Gépelt szöveg az Sz.M-ban. 

168./ U.O. 

1C9./ U.o. 
l7o./ A cim más változatban is előfordul: A munka álma, Béke 

álom, valószintinek látszik a cenzura átjátszását szol-

gálta. 
171./ Függelékben a teljes szöveget hozom. 

172./ V.ö. Serfőző Lajos I.m. 69.o. 
173./ Po:;ani Samu a Férfi Dalkar alelnöke mondta az előadás- 

ról összeh sonlitva a hivatásos ezinészok játékával a 
következőket "A két előadás közdtt ég ős föld, a ti- 
étekben élet, a szinészekében napszámos munka volt". 

174./ 1933. február 12-4n adták elő. 

175./ Munkás kórus 193o. május 10. 
176./ Ugyanis Sándor Gábor a rendőrség főparancsnoka fiyel-

meztette másnap urbancsok elvtársat, hogy a csendőr-

ség felbontotta a kilde:.ényt, elolvasta annak tartal-

mát ős kilátásba helyezte, ha megismétlődik az eset, 

az elnök letartóztatását. Anélkül is feszült volt a 

helyzet az orosz rubáska.; iatt, igy nem vették fel a 

kapcsolatot. 

A P a s i z á l á ú 	s é s 	h á b o r u évei  

S z a r v a s o n. /1933-19447lig/. 

177./ A közég előljárósa az elsők között  "hazafias üdvöz-

lettel" köszönti Gömbös Gyulát az uj miniszterelnö-

köt. 
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178./ Sz.H. 1932. február 14.  
179./ Turul Szövetség "Szabolceka Mihály" bajtársi tör- 

zse, Országos Frontharcosok Helyi Csoportja köz- 
gyülést tart. 

180./ Szarvas község ir. 1942. szept.5. Kelt jkv. Gyál. 
181./ V. ö. Maday im. 270.0.  
182. / Sz.H. 1938. május 7. 
183./-Szegedi kir.törvsz. B.4583-63/1937.ikt.sz . Eredeti 

másolat az Sz.M.-ban.  
184. / Ennek részletes leirását V.ü. Maday i.m. 300. 

L kulturális 	élet  a l a k u l á s a a  
fasizmus 	e l őte t t3 r é s e  és a h á b o  - 
r u é v e i b e n.  

185./ Sz.K. 1935. május 5. 
186./ Sz.K. 1934. julius 8. 
187./ Sz.K. 1935. szeptember 1. 
188./  $  1937-ben Jávor Pál vendégszerepelt - a  ma  élő 

szinészek közel Rajz János, Sugár Mihály, Kazal Lász- 

ló vendégjátékáról tudunk. 
189./ Pld. a gimnázium n3vendókei Vajda Péter sikertjének 

rundbehozására, az egyházi szervezetek a szegény egye- 
temi hallgatók és a szarvasi szegények megsegitésére 
rendeznek hangversenyt - hangzatos ezek, sdjnot az 
utóbbiból alig lett valami. 

19o./ Sz.K. 1936. február 2. 
191. 74  Sz.n. 1938. Junius 14. 
192./ Sz.I. 1935. december 1. 

193./ Sz.K. 1934. május 20. 

194./ Sz.V. 1942. május 22. 
195./ Sz.K. 1943. május 30. 
196./ Sz.H. 1935. október 6. 
197./ Békés megyében Szarv - & s volt az első, ahol ilyet ren- 

deztek. 
198./ Sz.V. 1939. február 24. 
199./ Sz.H. 1938. Junius 16. 

2oo./ Sz.V. 1939. Junius 23. 
201./ Kodály Emlékkönyv Bp. 1953. Tóth Aladár: Kodály Zöltán 

költő világa idézi Serfőző Lajos i.m. 35. 
202./ Az iskola közi hangversenyen már szerepelnek a t anulók 

műsorszámain. 
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2o3./ Azért nem bontottam kétrészre, mert zme erre a korra  
esik, a vállá; évei alatt igen '_evés a szerepe.  

2o4./ Pesti Hírlap 1841. I. 2.sz. 14.0.  
2o5./ A mai TIT. előiidje, ennek volt első titkára Vajda Pé-

ter.  

2o6./ V. ö. Kató József: Adalékok a népművelés történetéhez  
a dulaizmus korában, különös tekintettel PAkés várme-

gyére - Szarvisi Felfőfoku Ovónőképző Intézet Évköny-
ve 1962. 194.o.  

2o7./ Nemzeti kultura 1911. I. évfolyam 12. sz. 59.o.  
208./ Néhány előadás cimét soroljuk fel, mely alátámasztja  

a mondottakat: Növendék marha okszerű nevelése  
Okszerü takarmm nyozásról - Hussertés tenyésztés jöve- 
delkezősége - A tojó tyuk téli takarmányozlsról -

Okszerü vetőmaGterrnesztés -- Gépek jelent3sé ,e a ii e-
ző;azdaságban - Méhészkedés jivedelmezősége -i A kon - 

' ~e a 	e e o 	- isi azduságos v etésfor-  ha_ 	t ^zet ~  :vedel,-,láz" é ~~ e 	If  

gói Földrajzi jellegűek: Szikes talajokról - A föld-
rengésekről - A Ppsztitó és teremő vulkánokról   
T~rtér~elmi jellegűek: A társadalmak keletkezése és  
fejlődé m n_ek törvényeszerügei - IV. Béla és a tatár- 
j árá s - A Hinyadiak kora - Széchenyi politikai sze-
repe, EgészségüVyi jellegűek: A fert ző betegségek-
ről - Az  első  segélynyujtásről - Husevés, vagy nJvény-
evés.  

2o9./ Kra': é 	3 c' 	yl `s, területe, valamint a leg- 
tz.;có„ebb néprétegeké.  

21o./ Pid. Gyökössy Endre: Lesz mégy magi rorszég c. versét  
több helyen is elszavalták. elég azt mondják nem illik... 

A csitári hel,, ek alatt, Hely Varőúék ablaka... stb.  
211./ A statisztikai ő czehasonlitást 3. e_zeállito`; tam:  

Sz.K. 1932. Julius 21. 

Sz.H. 1935. junius 27. 

Sz.K. 1937. Julius lo-i számában  közölt adatok 

alapján. 

212./ Sz.K. 1937.  január 3.  
213./ 1944-es évben elhangzott előadások cimei: Kereszténység  

és a vilá7háboru * A magyar történelem  hivatása  - A  nem- _ 
 eszme a kötés :,etben - A sajtó és a „oropa ba.dü.  
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i.1 a r s o l á s 

Irtas Thu-fu forditotta Lukács László 

Kordély nyikorog,nyihognak a lovak, 
Ijjal s nyíllal katonák menetelnek. 
Apák,anyák,nők s gyermekek  keresztezik a sorokat. 

A hidon átvonulnak part vervessürü felleg. 
Remegve simogatják a katonákat, 

Sirva rá nci ;ál ják a ruhájukat. 

Ködként szá 11 fel az asszonysirásQ 

s esőzik vissza rájuk. 
Emberek jönnek s kérdiksHonnan? 

Hová? ez a marsolás? 
S a katonák sötétenselőre,mindig csak előre. 

Tizenöt évünkkel északra hurcolt a sorozás. 
la  már a jelszósnyugatra a nyugati harcmezőkre. 

Hejonikor először sikra szálltunk hollófekete volt a hajnal. 
11; 

Fehér fürtökkel tértünk vissza,s tanost ujra itt vagyunk. 
Telhetetlen a császár gyomra,föld,kincs,sohsera elég 
Kőhomloka ellen a nép hiába lázad 
Asszonyaink kezén hiába zöldül arét. 
Tüskés dudva veri fel az elhagyott tanyákat. 
Tisztitó tüzkérit ég a harc,yér örvlik nappalé j jel. 

Egyet ér az emberélet a kutyával meg a verébbel. 
Télen sara pihennek az ádáz fegyverek 
Apánk, anyánk nehéz adót fizetnek. 
Asszonyaink,ti terhesek 
Csak fiakat ne szüljetek 

Mert-üres korsót - a nászra a lányt a szomszédnak adják 

De a fiu elhult s temetetlen ott  fog  rohadni. 
Császár! Álinaidban láttad-e a Sárga-tenger partját? 

Hol a fiatal halottak raja zavarja a régi pihenők hadát. 
Alacsony ég csüng.Szürke eső szitál,éá sirás ömlik 
A tengerbe a szikláról ezernyi csontcsövön át. 



Föltámadunk! 

Nem várjuk, mig az angyal harsonája, 
Serkenti porunk a feltámadásra. 
Nem remélünk és nem hisz:nk csodákat, 
A mi erőnk él, - s uj életre támad! 
Feltámadunk! De itt, s nem tul a siron. 
A  kürt  szava egy táborba most hivjon, 
Még tüzes vérünk forr erünkbe, élve, 
Dacosan, büszkén, - nem remegve, félve! 

Feltámadunk! Mert bennünk ég az élet. 
Eszménk, munkánk nem rágják siri férgek. 
Erősek vagyunk, bizakodók, bátrak, 
Hivő hősei boldogabb világnak. 

•.• És ha ugy volna...? Ott, tulnan a léten, 
A fény forrása minket kell, hogy érjen; 
Mert a mennyei szegénység jogán, 
Mi átjutnánk az égi tü fokán! 

Feltámadunk, egy égő pirkadatkor, 
De ti dölyfösek, hol lesztek majd akkor, 
Ha romjain az elkorhadt világnak 
Orája üt, a nagy leszámolásnak? 
Ha itéletre gyül a N,P.p  s a Végzet, 
Lesz-e gazdája tenger szenvedésnek? 
Uzsorás sereg, sápadt arany rabja: 
Ön Istenetek vet a kArhozatba! 

Feltámadunk! De hol lesztek ti mid, 
Ha vetésetek kalásza kihajt? 
Mikor számolni kell a sáfár kéznek? 
Mikor minden jót, rosszat összemérnek? 

A tiszta szivü, dolgos nép itél, 
Jutalmat, sujtást egyaránt kimér. 

Mi nem rettegünk és elszámolunk: 
Feltámadunk...! Feltámadunk...! 



El a sápadt dalokkal!  

El a sápadt dalokkal, emésztő buval, ember! 

El a hiáb'ságok csepUrágásával is. 

Harapj. Fogad van, arra lett, 

nem hogy vacogjon börtönök megett •  
Ronts az életre! Vedd ki, ami jussod 

Kenyérből, hugiból, szerelemből. 

Ted. Magad vakoltad a világot, 

Kezed teremtett, s egy mozdulattal 

az ősvadonból az aszfaltra léptél. 

Élj! Ne hagyd sakálok állkapcsán husod. 

Jussod a földnek szabad birtoka. 

Markodban törjön össze darabokra 

a vér és pénz kovácsolta iga. 

Indulj.! Ep!Jél, szeress s gyUlölj, ha gyülölni kell. 

Marás az élet s te mard, ki téged mar, 

vagy felemészt a vad siserehad 

a csontodból vig sípot farag. 

Szökj talpra hát! 

Mögötted ezredévek s a tanulság. 

S ha nem tanulnál, 

ereszd a vágó marhát szabadon. 

S feküdj a bárd alá. 

Ott van helyed! 

Mert méltó vagy rá, hogy megegyenek. 

Sebes Árpád. 



• 	 Apám  arca 

Esténként a munka fáradtságát cipelte 

haza a mezőről 

e két szürke szeme ugy megbujt csontos szomoru 

arcán 

mint tiszta ten ger szemek szoktak rejtőzni 

hallgató erdők közepén. 

Urak zsellére volt az apám s harminchárom 

esztendeig tért haza igy 

minden este ke6yetlen robotból felhős, 

törődött arccal, 

de  nem lázadt,sosem panaszkodott- 

azt hitte,hogy ez a dolgok rendje,ha a 

zsellér elpusztul uráért. 

Igy pusztult el csendben egy tiszta juniusi 

estén,abrakcltatás után 

és csak két megbuvó szeme  szomoruságrá.t 

hagyta rám  öröksé gül, 

mit féltett kincsként hordok most magamban 

és lázadok helyette is,apám helyett és mindenki 

helyett, 

kinek örülni nem adatott,csak fájni,- 

sorvadni, elpusztulni. 

Kelembéri Sándor 



Vagyunk  

S z ó l ó: A munkát hirdetik iovetkező számaink,a munkát, 

mely testvárekké tesz mindnyájunkat 

6d i n d: Igea,testvérek vagyunk!... 

S z ó l ó: Vagyunk  a munka 	A feszülő duzzadt izmok harmóniája 

mely épit,alkot,teremt 	 

Vagyunk a jó kedv....mely csendülőt,yetraeknevetéssel 

harsogja bizakodását .... 

Vagyunk  a hit 	A lobogó kibontott zászló,mely 

uj élet utját rautatjp 	 

Vagyunk reflektor...éles és kiméletlen fénnyel 

árasztjukel a sötétben bujkáló hazugságokat.... 

ia;yunk a dal...raely meeszeszálló akkordokkal 

hirdeti,ho ;y élni és élni akarunk... 

Vagyunk a szervezetteég...Egyszerrelépő lábunk 

alatt dübörög,dübörög,reng a föld... 

Vagyunk az akarat...mely vasököllel üt le,ahová ütni kell 

Vagyunk az igazaág...mely mint az áradat lezudul 

és porrázuzza a korhadt gátakat... 

Vagyunk a  jogos  követelések,vagyunk a vér, 

vagyunk a béke... 

Vagyunk a harc,vagyunk a szervbeszállás... 

Az élet vagyunk! 

M i n d: igen,testvérek,proletárok vagyunk! 

Nester Ferenc 



A földmunkások  

irtas Lelkes Pál álnéven ituzsicskay dyörE;y  

Ossz kar: 

Női szóló: 
Férfi ez:  

Női  kar:  

Férfi kar: 

Ossz kar: 

Női szóló: 

Női kar  :  

Férfi kar: 

Női szóló: 

Női kar: 

Férfi kar: 

Női szóló: 

Női kar: 

Női szóló: 

Férfi ez: 

Férfi kar: 

Össz kar: 

Ni vagyunk a porszemek  
a i 

 

vagyunk  a csákány,  
.~i vagyunk a lapátok,  
Ni vagyunk az ásó!  
i)e porszemből :születik a gát.  
L:s a csákány vájja a sziklát.  

És a lapátok tisztitják az uta#at.  

És az ásó nyomában fakadt az élet!  

~ i ásunk,  

Ni vágunk,  

épitjük az élet  

Az emberisé; uj és igaz utját.  

A ti nyomotokban sarjad a fii.  

Reng a buza,  

A szántás a ti  

harcaitoktól terhes.  

De a harc nyomán hullik a vérünk  

De a véretek nyomán zsendül a jövő!  

A jövendő igaz ember,a tavasz is.  

Kezünket keményre töri az ásó.  

Karunkat megedzi a csákány,  

:Magunkba szivjuk a föld erejét,  

Megrengetjük majd a világot!  

Nyomotokban épül a világs  

Házak, városok,gátak,nag utak...  

Nyomotokba jövünk mi:  

A nő, a gyerraek,a jövendő!  

S majdan az egész emberiség!  

Hadd jöjjön! 

:i várjuk!  

Rajta,hadd jöjjön!  

Ne muljon a föld nagy munkás seregén:  

NunkalErő! Jog! Igazság!!!  



Vasmunkások  

irtat Lelkes Pál álnéven Ruzsicskay György 

Férfi szóló: A föld mélyéből kivájták az érdet 

és duhaj kohókban forrott fehérre. 

magas férfi ksKiá~alött zuhogva hosszu rudakba. 

Női szólós 	Vasgépek vittlk vassineken Messze 

Mély férfi k: Kohókba,mohókba szerte. 

Női kar: 	vas csengő,zengő,nagy erejű 

összetartó,összefogó érc! 

Férfi kar: 	;mai vagyunk testvéreid) 

Iői _zólós, 	Ti vagytok a vas ereje 

Tiadjátok a lelkét,hogy éljen 

Ti teszitek hajlékonnyá 

Rugalmassá, 

Tartóssál 

Mély férki k: Mi az ő testvérei vagyunk! 

Üscz férfi k: Vasaz öklünk 

Vas a saivünk 

Vas a hitünk! 

Női kar: 	A kalapácsban a Ti öklötök zuhog. 

A milliónyi sinben a Ti vágyaitok rohannak 

A gépekben a Ti szent hitetek él. 

mély férfi k: De az üllő is mi vagyunk,melyre a kalapács zuhog  

üreg hang: 	És sokszor nagy tehertől törik vállnk 

Női szóló: 	Je azért szüntelenül zeng kalapácstok. 

Férfi szóló: 	És amikor tüzesen szikrázik és meleg a vas 

ély férfi k: 	Mi ráverünk!...Mi ráverünk! ...Mi ráverünk! 

Női kar: 	És cseng és bong,bougés cseng kalapácstok 

bing,bong,bing,bong,bi ba ba ba. 

agas férfi k: Hita,hita,hita ta ta /keresztezi a női hangokat kala- 

pácsolássai hangját fejezi ki/ 

Liély férfi k: 	inti ráverünk! i ráverünk! :i ráverünk! 

Férfi szóló: 	Igy  épülnek a gépek,a hidak, 

melyek összehozzák az emberiséget. 

Férfi kar: 	Igy forrasszuk egybe a világot,a világ népeit! 

Magas férfi k: A vasutakon messzire visszük az igét 

Férfi szóló. 	...élybe,magasba 

Férfi kar: 	13elevéssük a vasba! 

Női szóló: 	Az l ge pedig igy szól: 

:indenki testvér,aki dol gozik és 

tudja,hogy ez a világ a munka világa. 



Női kar: 	Mellénk áll és velünk kiáltja: 

TESTVÉR! TESTVÉR! TÉTVÉR! 

Női szóló: Segits emelni a nehéz pörölyt 

hogy sujt:on,zuzzon,ha kell elleninkre 

jA5rfi szóló:De alkosson is,ha adva van a perc 

egy uj vilábot, eraelybe mint a vas 

erős erő e szó! 

Női kar: 	2s egy hatalmas uj életbe visz: 

Össz kar: TESTVÉR! TESTVÉR! TESTVÉR! 



A munka népe  

Férfi szólós Kik rnüvelik a bá nyát?Az ércet kik törik? 

Kik szőnek posztót,selymet?A gabonát  kik veteik? 

Kik áldoznak minden vagyont és drága vért? 

Üssz kar: 

	

	A munka emberei ők,n.proletárság ez! 

A munka emberei ők,a proletárság ezt 

Férfi szóló: Kik  fáradnak hajnaltól a keia3 éjjelig? 

Kik termelnek javakat,kényelmet? 

A történet róluk beezél.És mégis mind rabláncban él! 

Jssz kar: 

	

	A munka emberei ők,a proletárséfi azt /panaszosan/ 

A munka emberei ők, a proletárság az! 

Férfi szóló: Kik voltak a világon időktől jog nélkül? 

Kik szálltak mégis  értea harcba hősökül? 

v nép ismerd fel,hogy° te vagy győző és legyőzött vagyl 
Ossz kar: 

	

	F,bredj ón munka népeifel,óh proletárok fel! /erősen/ 

Oly esküvel jöjjetek.A mi zászlónk alá, 

Hogy szabadság-ért vivtok.És nem késtek soká. 

Pusztuljon a gonosz elem...Hogy a földön béke legyen! 

ébredj óh munka népe! fel.•h proletárok felt! 



A munkás Alma  

Irtas Lelkes Pál álnéven duzsicskay Görgy 

Női szóló: 

Férfi kar: 

Női szóló: 

Női kart 

Női szólós 

1. hang: 

2*  hangs 

3. Rang: 

Éjszaka volt 

Komor, sötét,vilá ;talap. 

Eg rideg komor szobában 

Egy munkás aludt nyugtalan. 

Fáradt volt napja 

és kicsi a bére. 

Összefolyt a küzdelme 

l czadtsá,a,ipére. 

Fütetlen szobában 

Nyomorult család,-

Fa, kenyér, lámpafény- 

Nincsen semmi már. 

/A kar énekelni kezd egy munkás dalt/ 

Am hirtelen a csontos munkás arcon 

Megbékélt a szenvedő vonás 

Álmodott az ember ott a szalmán 

3eragyogta egy boldog mosolygás. 

/ A kar  egy  hívó dalt kezd/ 

Gyere Testvér! 

illiók várnak! 

Egy uj világba hivunk,jer velünk! 

Férfi szóló: És láttam álmot: 

izzót,uj erőset, 

Száguldó eszmét, 

Embertetteket! 

Láttam világot,amelyból kivesztt 

Elnyomás, nyomor,csunya ,azság! 

/Férfi kar az utolsó sort ismétli/ 

Női szóló: 	És helyében ott ragyogott 

A fény, 

Az ember, 

A munka, 

A jog, 

Az igazság! 

/Férki kar ismétli/ 

Férfi szólós Je hirtelen borus l.;tt a föld, 

Régi gonoszság han,,ja viharzott 

Az elnyomóletipró szellemek 

Ujra kikeletek 

Ujra cseleztek 



— 2 — 

ujra kerestek 

/ A női kar a 3 utolsó sort ismétli/ 

/ A férfi kar harcidalba kezdsr'el szocialiták/ 

Férfi szóló: 	És láttam harcot 

Ahogy a földön 

Északtól le délig 

Végigvérezte a fölcet. 

Láttam elesni 

Dolgozó kezek millióit. 

láttam elesni apámat 

Az anyám is ott omlott atéren. 

Láttam vérszomja szolgáit a roseznak 

Ahogy vért ontva örültek a tornak 

Kerestek és kacagtak! 

Össz kar: 	Kerestek és kacagtak! 

Férfi szóló: Az hittem már meghal az eszme, 

És ujra tovább csak a gonosz győz,!' 

De akkor!.... 

/A női kar finoman intonálja a munkás indulót/ 

Férfi szólós Egy hatalmas erő ölelte át a világot 

Embert emberhez 

Állitott a nagy cél. 

A munka jogp és a népé! 

Nagy friss indultak ujra 

Átviharzott a aáron,földeken. 

2,basszus ismétel: Falukon,irodákon 

1. 	" 	" 	Átrepülte a tengereket 

2 tenor 	" 	Falakat és a szívek zárját 

1. tenor 	" 	Országhatárokat és világ-részeret 

össz kar: 	És vitte szárnyán a milliónyi népet 

Jogot adott és nyujtott itt a földön. 

Hogy embertársát senki meg ne bántsa 

És egyforma jog illese azt 

Ki földön él,alkot és dolgozik. 

Hogy ne legyen elnyomott ás szolga 

és zengje szivből r::indenki velünk 

A muka szent és szépséges dalát! 

.dói szóló: 

	

	És zenja szivből mindenki velünk 

A munka szent és szépséges dalátl 

/AZ össz kar énekli a munka dalát/ 



Elnöki megnyitó  

Ellaondtasurbancsok ;.lihály a dalkör elnöke 

Szokássá akarjuk ernelni,hog a"Világosság "dalkör müeoros estjein a 

mindenkori elnök beszámoljon a dalkar müködéséről,szándékairól.Ezzel azt 

akarjuk elérni,hogy közönségünk közvetleaebúül követhes.e szándékainkat., 

és igy megértésével meg is könnyitse azokat. 

Én éppen ezeket a stándékokat akarom vázolni mielőtt a függöny fölmegy. 

Multkori esténk sikere i.azolja,hogy jó uton járunk,ho,y eredeti célkitüzé-

sünk helyes volt,igazi mólybőlfakadó munkáskulturát szervezni és épiteni a 

munkáskultura eszközeivel.Ázt megismertetni,belevinni hallgatóink lelkébe, 

elszoktatni őket az ezerszer ismételt fajsulynélküli müsorokból és helyé-

be nafyerejü,elszántan emberi és végül megértőn összefoglaló munkásmüvésze-

tet adni.Itt mellettünk áll egy még általunk is alig-alig :regisuert munkás-

rnüvészet.trók,költők,szinmüirók,müvészek csoportja,arnely a munkástömegek 

lelkét szólaltatja rneg,arnely n ,.;m aa régi,nern számunkra kitaláltsablonokon 

halad,hanem uj utakat vág,uj formát talál ki szemünknek,fülünknek,szelle- 
m nknek. 

Tudjuk és megértjük,hogy vannak soka a munkástársaink között,akiknek 

ez a hang és forma  éppen ujszerüséte miatt talán furcsa,de hisszük,hogy a-

zok lelkében is megrezdül az a hur,auiely nek hangja tudatára adja azt,hogy 

ez a müvészet nem más koroktól kölcsönzött xnüvészet,hanem a miénk,a mi nap-

gakakséérétetiiiskhatigds;etel ivgveuvedéseinkya.vwivkilzdelmeinky&vraivbÁn.atu-
jaink és életünk rnüvészetelA mi  szenvedéseink,a mi küzdelmeink,a mi bánata-

ink és örömeink hangja,a:rselynek igenis megértésre kell találnia minden öntu-

datosan érző munkástestvérünknél nemcsak azért,nert igaz és a rmüvészetnek 

igaznak kell lennie,mert csak igy szólhat a lélekhez,hanera azért ismert 

ez az épitőerejü,életetlehelő müvészet a legszebb. 

Ennek tudatában és előrebocsátásával hozzuk Önök elé rnüsorunkat eg y 

kérés el,hogy ha netalán az eredmény néha alulmaradna szándékainknak is 
szorgalmunknak,pótolják azt ki Önök megértő és megbecsülő szeretetükkel. 

Jó mulatást kivánok!! 



Elnöki  megnyitó b e s z é d.  

Az ember hatalmas nagy  utat tett meg az őserdő ősemberétől 

a kapitalista társadalom emberéig. Teremtő ereje maga alá 
gyürte a természet erőit és hatalmas nagy alkotásokat ho-

zott létre. Hatalmaz hajói dacolnak az oceán viharával, 

repülőgépei viaskodnak a levegővel. Több évezred közös em-

beri munkájának hatalmas alkotásai vesznek körül bennünket. 
A művészet, a zene és az irddalom csodálatos alkotásai ta-
nuskodnak az ember alkotó és teremtő erejéről. Mind az 

gmit az emberi közösség évezredeken át alkotott: együttvéve 

kultura. De ennek a kulturának áldásait nem a ná ytömegek 

élvezik, hanem csak a kiváltságosak, a termelőeszközök 

tulajdonosai. A  kultura ma a kevesek kulturája, amelynek 
árnyékában kirekesztették, kisemmizték a tömegeket. Ez a 

kultura nem a tömegek jólétének forrása, hanem elnyomásának 

eszköze. Ez a kultura nem csak repülőgépeket, rádiót, nem-

c_ak természettudományt és orvostudományt, nem  csak művésze-

tet és irodalmat termel, hanem ágyukat, tankokat, bombákat, 

gyilkos gázokat is. A gyilkos háboru fenyegetőt/ réme állan-
dóan ott lebeg a kapitalista kultura felett és pusztulással 

fenyegeti évezredek közös emberi munkájának alkotásait. 

Ez a kultura a kiváltságos osztályok kulturája. Minden alko-

tása, minden intézménye a mai társadalmi rendszer berendez-

kedéseinek és intézményeinek fenntartását szolgálja. 

De a történelem ujra sorsfordulóhoz érkezett. A kapita-
listg kultura nem csak a maga fenntartásának eszközeit te-

remtette meg, hanem szükségszerüen kitermelte a maga ellen-

ségét, az elnyomott, a feltörekvő osztályok uj kulturáját - 

a szocialista kulturát is. A szocialista kultura az értelem 

és erkölcs lázadása, a tömegek szenvedéséneY és nélkülözésé-

re felépitett kevesek kulturája ellen és harc az uj társa-

dalomért. A szocialista kultura minden megnyilvánulása, 

müvészete, irodalma, erkölcse, a fennálló társadalmi rend-

szer tagadása, harc az uj szocialista kulturáért. Harc az 

uj társadalomért, ahol az ember felszabadul a munka rabsúgá-

ból és a munka rabszolgájából a munka urává lesz. Harc 

azért az uj társadalomért, ahol a munka eredménye a dolgozó 

tömegeknek jut. Harc azért a társadalomért ahol az emberi 

munka kulturát, megélhetést és jólétet biztosit minden dol-

bozó embernek. 



Ennek az uj társadalomnak, uj kulturának harcosai vag„unk 

mi, szocialista ifjuság. Ennek az uj kulturának, az uj szoci-

alista társadalom akarásának fádjával a lelkünkben élünk és 

harcolunk. A harc szolgálatába állitjuk izmaink erejét, agyunk 

minden gondolatát, mert tudjuk és érezzük, hogy történelmi 

hivatás beteljesitői vagyunk, készen minden szenvedésre, min-

den cldozatra. Egy uj, igazán emberi, igazán erkölcsös kultu-

ra ifju katonái vagyunk. Törhetetlen hittel hisszük, hogy mi 

vagyunk hivatva a szebb jövőt megépiteni. Elviselhetetlennek, 

türhetetlennek,megalázónak tartjuk a mai e_ber életét. Mi, 
szocialista ifjuság szabadok akarunk lenni, boldogok akarunk 
lenni, emberek akarunk lenni. 

Hisszük, hogy ez lehetőséges, akarjuk, hogy megvalósul-

jon és készek vagyunk érte harcolni és minden á.ldozLtdt meg-

hozni Ady Endrével a nagy magyar költővel mondjuk: 
Vagy bolondok vagyunk és elveszünk egy szálig, 
Vagy ez a mi hitünk valóságra válik. 



B l n ö k i megnyitó  bes zéd  

Tisztelt Közdnség! 

A Világosság Dalkör immár harmadik előadását tartja annak 

a kulturprogramnak érdekében és utján, amelynek célja el-

juttatni a munkássághoz a munkásmüvészetet, tanitani és 
gyönyörködtetni olyan eszközökkel, amelyek olyan szerve-
sen nőttek és nőnek ki a munkásság milliói tömegeiből, 
mint ahogy a virág fakad a májusban z5ldelő mezőkön. 

Harmadik előadás! 

De amig eddigi műsorunk általánosságban hozott szépet 

és értékeset, ugy a mostani már bizonyos alapgondolatokért 

is harcol. Igy oszlik meg müsorunk három részre. Ez a há-

rom rész: A béke, a szelem, ás a munka az élet egészét 

öleli föl. A békét hirdetjük, mint legfőbb emberi jót és 

mint minden fejlődésnek alapkövét. A szerelmet mi ugy fog-

juk fel, mint az emberXi életek fenntartó erejét, menten 

minden álszemérmeskedéstől ás hazugságoktól, de nem felejt-

ve el szépségeit és finom érzelmeit. A harmadik rész a mun- 
ka, a mi fegyverünk, a mi fejlődésünk és az egész világ bol-
dogulásának eszköze. 

A Világosság Dalkar tagjai nők és férfiak a legnagyobb 

lelkesedéssel készültek minden előadásra, boldogan teszik 

ezt ha látják, hogy a munkásság tömegeiben mind nagyobb és 

naapbb megértésre találnak szándékaink. Büszkén valjuk mű-

soraink során azt, hogy eggyé tartozunk közönségünkkel, 

amely összeforrott velünk a munkásmüvészet szent céljaiban. 

Sajnos még kicsi azon müvek száma, melyek ennek je-
gyében születtek, de napról-napra szaporodik a munkás élet 

jegyzében alkotó müvészek száma. Mindig több és több iró 
ás művész áll be szellemi erővel a munkásság milliói közé, 
hogy daluk, szavuk, alkotásaik megismertessék a fejlődés 

egyedül lehetséges utját. Hisszük, hogy előadásaink elérik 
azt, hogy a munkás kultura hatalmas hangja egységbe hiv 

mindenkit és eljön az idő amikor nem csak a dalkar kis cso-
portja, de Önök ezernyi tömegei velünk együtt bátran és ki-
müvelt lélekkel kiáltják Éljen a mi müvészetünk, Éljen a 

munkás müvészet! 

Szarvas, 1932. május 10• 



Elnöki megnyitó beszéd.  

Tisztelt Közönség! 

Negyedik előadásunk az, amelyen ma este üdvözölhetem önöket. 

Visszatekintve látjuk, hogy mennyi küzdelem, gond és 

akadály állott folyton előttünk, de megküzdöttünk mindegyik-
kel. Programunk most  is  az ami volt: Kulturát adni okosat, 

ujat, szépet, a ma emberének vágyait és érzelmeit, a dolgozó 

ember müvészetét, amely igaz, őszinte, magasrendű, mint maga 

a munka. 

Kulturprogramunk nem hangsulyozza egyoldaluan a fizikai 

munkát, hiszen mi tudjuk a legjobban, hogy a szellemi és 

értelmi erő kifejtése a dolgozók számára a legfontosabb fel-

adat. Mi igen is fejlődő, sőt hatalmassá fejlett értelem ut-

ját követjük szándékainkal, tudást,megértést,szépséget, öntu-
datot akarunk belevinni mindenkibe. Merjük hirdetni a tudás 
és továbbfejlődés utján.. 

Ibreszteni is akarunk, kórus hangjain mind érdesen 

szemrehányó és bátoritó hangok. Ébrendjen öntudatra, bátor 

igazi emberi öntudatra az, aki tunyán és lanyhán, gyáván 

alszik. De éppen ezért van élete programunknak, mert itt 

erő van benne és tisztaság. Ez ellen küzdeni igazságtalan 

és meddő, mert a tudás a szellem és szépség csak annak ellen-

sége, akiből hiányzik embertársai megértése, becsülése és 

szeretete. 
Mibennünk van megértés, van szeretet és van megbe-

csülés az emberiség összességével szemben. De van ugyanakkor 

igazság, szépség és erő, amelyek alapján állva hirdetjük a 

dolgozók müvészetét és kulturáját. 

Barátság! 

II . 

Tisztelt Közönség! 
Egy örömteli bejelentést kell tennem Önöknek. Az Orszá-

gos Munkás Dalosszövetség elnöke, tehát a mi országos elnö-

künk Schein Béla daltárs eljött Budapestről megnézni a Vilá-

gosság Dalkör elő.-dását. Boldogok vagyunk, hogy @t körünkben 

üdvözölhetjük és k'résünkre lesz oly szíves, hogy néhány szó-

val méltatja a munkás dalárdák kulturális müködését. 

Én ezennel üdvözlöm őt körünkben és átadom a szót. 



E l n ö k i m eg n y i t ó b e s z é d.  

Kedves Közönség! 

Immár ötödször jöttünk ma este önök elé bizva abban, hogy 

legutóbbi előadásunk óta megtartottak bennünket szerete-

ttekben. Látva lépszámmal a megjelent hallgatóságot öröm-

mel állapitjuk meg, hogy igen is Önök hivek maradtak ál-

talánk meghirdetett gondolathoz és még a mai nehéz idők-

ben is kitartanak a munkáskulturának ezen kicsiny, de hő-

sies csoportja mellett. Nagy hősök ezek, mert szinte fegy-

vertelenül mernek kiállni a munkásság legnagyobb ellensé-
gével, a megértetlenséggel szemben. 

Mi előadásunkkal a munkásélet szürkeségét, az önzés, 

a közöny atmoszféráját akarjuk megtörni. lizinessé, vidámmá 

élénkiteni néhány órát. Adni akarunk egy kevés kis  erőt 
és örömet s a közösségbe való beletartozás hatalmas ér-
zését. 

Kérem a közönséget, hogy továbbra is támogassa szerep-

léseinket, hogy minden anyagi és egyébb akadályon át mégis 

hordjuk össze és épitsük föl a munkásság kulturájátl 

A beszéd további részében emlékeztett az orosházi sze-

replésre, valamint arra ami jellemzi a munkásdalárdákat, 

hogy "nem szoktak versenyezni csak dalolni a dlért és sza-

badságért". 

Üdvözli Szlovák Pált és Paluska Györgyöt, mint alapitó 

tagokat, akik a 25.éves fennállás jubileumát is megérték. 

Mi tudjuk igazán értékelni az élet kulturális javait, 

mert tisztában vagyunk azzal, hogy az állandó szellemi te-

vékenyséőgel velejár a kulturáért való oldhatatlan szomju-

ság, mely egyre előbbre hajt bennünket és velünk együtt 

a dolgozó népet is e  re magasabbra §t fejlődés utján az örök 

emberi eszmények: 

Szabadság, Testvériség, Egyenlőség, felél 



Konferáló szövegek.  

/töredékek/ 

Műsorunk első részében, azokból a müvekből adunk elő, ame-

lyeknek célja müvészi eszközökkel gyönyörködtetni. Bemutat-

ni az élet napfényes, szép oldalát, elűzni a napi robotot, 

fáradságot és ünneppé avatni a percet. 

Első számunk Novák: Népdal egyveleg és 

Waszi: Bölcsődal 
Énekli mind két kar. 

Következő műsorszámunkban megpróbálkozunk azzal is, hogy 

közönségünkből a nevetéstés vidámságot is kicsaljuk, Rájuk 

fér ilyen gondterhelt időkben egy kis bufelejtő. Szinre-

hozzuk Vadnai Károly egyfelvonásos bohózatát, melynek címe 
Egy könnyü ügy 

megyjegyezzük, hogy az ilyen fajta darab irányát, szelle-

mét a mi felfogásunkkal egyezőnek nem tartjuk, de mivel 

közJnségünk mindenrészét kiszeretnők elégiteni ugy előad-

juk ezt is. 

Dalkarunk programjához tartozik az a törekvés is, hogy is-

mertesse eddig a zeneirodalom nagyjait. Műsorra is került 

Cherubini, Mendelssohn, Moczart most pedig J.Strausstól 

adunk elő egy szép dalt 

Szép kék Dunán.  

Mi kiknek törekvése a nemek egyenjogusitása, itt is válto-

zást hozunk az uj időknek szellemében. i most következő 

táncban a régi hagyománnyal ellentétben 

Vegyes választ 

vezetünk be, tehát felkérjük a táncosnőket és táncosokat, 

hogy ehhez tartsák ne Bukat, 
Következő műsorszámunkban két proletárt mutatunk be, 

kiket nem hagy közönbösen az életnek másik oldala sem. 

Louise Schwab: Az 'íngyilkos 

szavalja: Valastyán Jucika. 

Következő műsorszámunk a dolgozóknak és egyuttal az össz 

emberiségnek örök eszményét, hitvallását, a szabadságot 

hirdeti, bárhogy is igyekezzenek ezt a törekvést elny om- 

ni, ez nem sikerülhet, mert ez az sezme örök 



A dal cinre: Szabadság dal énekli a vegyeskar. 

II. 

A mi felfogásunk az, hogy a művészetnek nem szabad 

csupán a szórakoztatni vágyást kielégiteni, az értelmet 

a hangok, szivek, szavak szárnyán elringatni, hanem bát-
ran be kell nyulnia az ember életébe, meg kell látnia a 

valóságot, ha az még oly könyörtelen is. Vezető és segi-
tő táraként kell a dolgozó ember mellett állnia, bizako-

dás, reménycéget öntve a munkában és életküzdelemben. 
A kivetkező második  rész müsorszámai eszt tartalmazzák. 

Ilyen dalt fogunk hallani most, melyet szerte a világon 

énekelnek 

Scheu: Munka dala előadja: a f;:rfikar. 

A Munka szent ezt hirdeti dalunk a munka a mi életünk, 

a munka emel fel bennünket. A munka teremti a gazdasági 

élet javasít, melyek bár az égig tornyosulnak és a népmilli-
ók mégis szükséget szenvednek. Napjaink gazdasági életét 

a kapitalizmus rendszere utalja, mely az idők folyamán 
nem előmozdítója, hanem akadálya lett az eberi f:.jlődéanek 
és a saját maga által teremtett tei#előerőket béklyóba ve-

ri, megbénítja a munkát, milliókat szerit ki a munkából. 

A  munkásosztály  sorsa mindig sötét és szenvedésekkel 

teljes volt a régebbi időkben  is. Johann Most 1848 táján 
élt német költő a Munka népe c. versében :e gkapóan érzé-

kelteti ezt - előadja a szavalókórus. 

Mig müsorunk most elhangzott részében napjaink sivársá-

gát, szenvedését juttattuk kifejezésre, addig a most követ-

kező harmadik részben már a jövendő hangjai szólalnak meg. 
Az uj korszak eszméi megfogantak már az ifjuságban. Ők 

fogják átvenni örökségét annak a közdelemnek melyet áz apák 

hagytak rájuk. Ők már letéteményesei egy uj világnak, egy 

szebb korszaknak, melyben majd minden dolgozónak része leszi 

Következik egy darab a munkásnők életéből. Ebben is az 
életet adjmk, a mi életünket, melyben a jövőnkért küzdünk 

cime 	Teruska is eljött. 



A jövendő hordozói az if jueág soraiból 11 rülnek ki, akik 

bátran mernek harcolni a jövőért. 

Paluska Györg;, a függöny elé hozza az Urbancsok gyere-
ket és szél a közönség felé: itt van a jövőnk, reményeink 

hordozója... /kis ffirbanceokhoz fordul/ Látod, kis proletár 

itt ez a sok nép mind testvérünk. 

Üdvözöld őket és ha elmondtag a verset radj érted 

jövök. 

Barátság! /kezet ad neki/ 



1933 febrmAri_ e]őaüáseal kapcsolatos FőozQlgabirói jelentéa 

az alispánhoz  

Járási főszolgabiró Szarvas 

14/1933 elm. sz. 

"Az előterjesztett kérel,aet azzal terjesztem be,hogy az en gedély megadá-

sát  'Lema vélemóc:yezera.Nem véleményezem pedig azért,meri a beadvány szerin-

ti müsoros estre kéretik az enóedély,de nem jelöli  meg  a müsort. 
iiizalaas,benfentee egyénektől figyelmeztetve lettem a kérelem eluta-

sitására,mert olyan előkészületek folynak,amelyek politikai vonatkozásu-
ak,s ennél fogva aggályosak. 

Jelenteni tartozom,hofy ez a Dalárda,ame4.k évekkel ezelőtt Szarvason 

eg oly botrányos előadást tartott,hogy kénytelen voltam beavatkozni, s at 

melynek folytatásaparlamenti interpellációra szolgáltatottti okot. 
Jelentem,hogy az a Dalárda Orosházán is orosz forma  ruhában jelent 

meg s szereplésük miatt az ottani államrendőrség az eljárást  meg  is in-

dította. 

A Dalárda ösazeállitása,azelleme,müködése annyira kifogásolható 

és a ;-ályos,hoby amint  már jelentettem  most  is,annak feloszlatását tarta-

nám kivánatosnak" 
Szarvas 1933 febr.l /GYÁL 58/1933/ 

Paluska György fellebezése a 335/1933 ez.megtagadó I.ső foku véghatározat 
ellen,kéris 

"...a költségekre való tekintettel engedélyezze a Dalárda kíkapcsolá-
sával,esutleg mükedvelői előadás,s ezt követő tá ncmulatság engedé-
lyezését,mert ebben nem lá tnék sem tüntetősem politikai tendenci-

át..."  
Szarvas 1933 február 13-n 	IGYÁL előbbi szám alatt/ 

Az alispán 324o/1933 sz.alatt változatlanul helybenhagyja az első fok 
döntést. 



A"Vi lá,f;o s s ág"  D alkör   n é v sor  a 

Urbancsok Mihály 

Szlovák Pál 

Kollá r János 

Popp György 

Glemboczki János 

Kiszely Mihály 

Gombár János 

Weisz Béla 

Szirony Pál 

Gilyan Pál 

Skorka András 

Kondacs Zita 

Szirony Judit 

Fabó Judit  

Pálinkás Jolán 

Demeter Mária 

Biresák Erzsébet 

Kollár mihály 

Urbancsok János 

Kosicki József 

Bogyis Pál 

Kiss János 

Feckó János 

Jánovszki György 

Bankó Pál 

.rii tylca Mihály 

Kiss Pál 

Janecskó János 

iíavran Judit 

Kohut Erzsébet 

Kliment Zsuzsanna 

Janecskó Margit 

3arecz Judit 

Uárány Erzsébet 

IIoffmann István 

Lakos Lajos 

Medvegy Adrás 

Pavelka István 

Paluska György  

Lencsik András 

Klimaj Pál 

Szirony tárton 

Szirony Márton  Sz. 

Janecskó Pál 

3encsik Márton 

Demeter audit 

Demeter Anna 

Valastyán Anna 

Tusjak Judit 

Sztruhár Katalin 

Tóth Mária 

A fent közölt névsor 1932-ben készült. 

Azon dalkari tagok neveit tartalmazza,akik az 193o-as évek elején 

a legtöbbet szerepeltek. 



Az emeletes Bárány Vendéglő,a szarvasi Pilvax 

/ Ma orvosi Szakrendelő Intézet/ 

A szarvasi Kaszinó 

/Ma Petőf i Sá ndor u. 2 sz. ház/ 



Vajda Páter síremléke a szarvasi ó-temetőben 

A Chován család siremlóke az ó-temetőben 

/ I t t nyugszik Chován Kálmán is/ 



A U Z A H V A S i F & .i i. il A L K A fi ti A 

» Ü M A T K Ü 2 Ú i ' É û ï K É P i f i l 



Benka Gyula arcképe 

/Eredetije a Gimnázium tulajdonában/ 

A dalkar je l igé jéve l himzett oklevéltartó 

/Eredetije a Uimnázium tulajdonába»/ 



A Fér f i Dalkar Alapszabályának fedőlapja 

A Pénztárkönyv két oldala 



Az Alapszabály első oldalaa 

^vonat az Alapszabályból 



A Szarvasi Dalkar tablója 192Q-ból 

/ Jobbról a 3« Rohoska Géza karnagy/ 

> 

A azinjátszók egy csoportja 

/ Elől ül Rohoaka Géza karnagy/ 



A Parasztbáró szereplői 



H E G n I * ö. 

SZARVASI DALKAR 
1930. június 9-én, pünkösd másnapján, este 8 órai 
kezdettel a (G.I.Sz.) Vigadóban nagyszabású 

y 

DALESTELYT 
rendez, melure a magyer dal kedvelóit tisztelettel meghívja a 

S z s r v s s l D i l t a f . 

I f t i a r i 

M a | n 1 1 a l o m . 

Ai összes e n e k s x a m a k a t R o b o s k a O e i a k a r t n f y r e x e r y l l . 
H e l y a r a k : Páholy 12 p , zertszek 150 p . L hely 1 p .á l lóhe ly 50f>ler Jegyek 
előjegyezhetek a dalkar tegjainal. a Müller nyomdában es este 7 óratol 
a penztamal — Felulhzeteseket a hódmezővásárhelyi I Országos Iparos 
Da osverseny koltsegeinek tedezesere köszönettel fogadunk es nyugtázunk 

A Sarvasi Dalkar meghívója 

f l e g h i v i 

A .Szarvasi Dakar" 
MA M Mratr 3-áa vasáraay eato T arai kaitetUl as IMT-CSUMkkU IIHRltill 

jelige bemutató 
DALESTELYT 
ra itai —lyrt a at|iar «alt JMvrié kMutiet UaataM Ital 

a IUITUIB11U1 
MTI 
" Í̂ S-VA"- — 'J — 
: ±~Z r j i r r r r 

:§3É5Í?3- -1 : r r s n — — — • 

Belépő dijat nem szedünk. 
Önkéntes odomanyoknt a műsor megváltás címen, a debreceni országos 

dalverseny költségeinek tedezesere köszönettel togedunk 

T A á ^ : 
Ueghivó a jeleige bemutató daleatólyre 



A MKZÚTÚRI IFAROS DALOSKÖR SttARVASOV 
IMI. mi r.<m»b« M "-*». ví .irptf 
•iiMírnii«lMi 1 ufAI Pultén ** rfítbCT 
• uwTMi irpi; iKk- k í-lruhAiiaW» 

u,tanM ürtMiU | 
l i A L B S T É L Y É H K . 
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MtSorf A ? 

A tfaróturi iparos üoiooicör uta^bóvlja 
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A S Z A R V A S I É P Í T Ő I P A R I M U N K Á S O K 

- V I L Á G O S S Á G -

D A L K Ö R É R E V O N A T K O Z Ó F É N Y K É P E K 



A ViláoOMág Dalkar peonó t j « 



A Világosság Dalkör karnagya Kollár Mihály/szemüveges/ ós 

elnöke Urbancsok Mihá ly a múltra gondol 

Az elnök és a karnagy a múltról mesél 



At alniJk ét a karnagy a aul% aatékail mooéUk a dolgosai 
aaaraójéoak 

I 
A Világootég Dalküf egyenruhája 

/¿Jutavirág-kók átlagból kóoaull gionasetorka/ 
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A Pénztárkönyv bevételi oldala 

/1931 január hónapban/ 

g y r ü ? & J ' j 
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2/. ¿Hz, 

3 f f U / 

^ dL^de-Y-t ** 

Ói /SÜJMZ- (¿Ckni- JUAiXcíu 

/ yuuziA t / i i r ' 

/fl „ ¿¡te 

A Pénztárkönyv kiadási oldala 
/u.az az év és hónap/ 
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A Világosság Dalkör tagjai 
/Ülősorban balszólen Kollár Mihály karnagy 

jobbszélen Ruzsicskai György festőművész/ 

•1 1§> 

A 
K -

A Dalkör tagjai 

/Középen ül Kollár Mihály 
Mögötte Urbancsok Mihály elnök ós Ruzsicskai György/ 



A Világosság Dalkör tagjai egyenruhában 

/Ül Ruzsicskai György,mögöttae Kollár Mihály/ 

A Szavalókórus próba közben 



A Világosság Dalkör próbája 
/ A harmónium meliett Kollár Mihály/ 

Indulás hangversenyre 



A Világosság Dalkör elnöke/háttal/ és karnagya 1932.máj.1. 

kiránduláson a kisórő csendőrrel beszélget 

Május e lse je i kirándulád csendőri kisórettel 



As aszpurantisfcá k szarvasi csoportja 1989 -b « t 
KLsóoorban balról a harmadik Kollár Miháty a Világaság 

Dalkör kamagpa 
/Brodetijo a Szarvasi Muzaumbaa/ 
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HSS XSDK.AS 

A Világosság Dalkar meghivója 

MEGHÍVÓ. 
A S Z A R V A S I MUNKÁSOTTHON SZÖVETKEZET 
a szarvai! Vigadó helyiségébe* 1934 dprilis hó 16-én, vasárnap este pont 8 órai kezd-tt- a 

HUVKÁSOT rHOM-ALAP JAVAMA TABCCAL E6YBERÓT0TT 

műkedvelő előadást 
rendez, mely alkalommal színre karul: 

E M B E R A K I D A L A T T 
színjáték hérom felvonésban és három képben. Irta: Indig Ottó 

Személyek : 

HELY ARAK - Paholv »» k Ztoty. i p, z<wn»« ..MM., ímm I.I ,«,„ii i, Mű»» 
I A K A I X . . u t , « (¡1 , MM, «0 (Jl MUh. M » . M - M M M . . -M-M 

A Szarvasi Muskáéotthon Szövetkezet meghivója 



M E G H Í V Ó . 
A s2arvosi ÉpitdiporI nunkások 

„VILÁGOSSÁG" dalköre 
a SaUaMr fcaiytségelMa 1ML má|u hé 
éral keidottol a Balkar kotta ala*|a |a«« 

M Ű S O R O S É 
I x i r l i a 

Diéta. Rlnglople l . 

Helyarak i Pakol; 7-50 P, I. kel; 1-20 P, a kel; 1-P, klikkel* 50 ttil 
Tekintettel a kuturalis célra, telulfizotésekol köszönettel fogadunk. 
Jesyek előre valthatók ar Általános Foggaaztáai Szövetkezeiben. 

BléaOks atan reueU| Uac. 

Meghivó 1931 májusából 

Tragikomédia 1 felvonásban. Irta : László Miklós. 

Személyek: 

A z éhes : Tóth István Költö: Kóhut János 11. 

Ideges úr : Uhljar István K is lány : Szirony Jucika 

Kövér úr: Lestyan Mihály Nevelőnő : Gál Kató 

Jellemes úr: Szirony M 11. Utcaseprő: Bógyis György 

^ ^ É f c - Történik Budapesten ma. 

j!8., Várpai—Dr. Ujj: „ N ? csüggesszen..." énekli a 
Dalkar | ^ H H p 

19., Várnai: És eljön egyszer..." Szavalókorus. E l ő-

adja a vegyeskar. 

20.. Korvin Lajos: „ ö r e g munkás halálára." Szava l j a 

Bencsjk András Á , 

21., Kozmay-Novák: „Zászlóbontás" Énekli a Da l k a r 

22., Befejező Kórus. Előadja a vegyeskar. 

Meghivó részlet 1931-bál 



M E G H l V 1 
A SZARVASI ÉPITlfírüR! MUNKÁSOK 
1 „VRtGOSSÁG" DALKÖRE 1 
a Gazdakör helyiseiében 1932. tebi uar ho 14-en, vasarnap esteS 
öral kezdettel a Dalkar itazasl alapfa (avara tanccal egybekötött 

MŰSOROS ESTÉT 
rendea melyre a L közönségét tisztelettel meghívja, 

• t a e r i 

Ignzsng. Szépség. Munka. 
. '^-Sf .üf 

# 1 j f e j j i r 0 
Helyárak: Páholy 850 P I nely 120 P II. hely t. P. állóhely 60 fillér. 

Tekintettel a kulturális célra,felülfizetéseket köszönettel fogadunk 
Jegyek előre válthatók az Általános Fogyasztási S övelkezetben es az 

előadás napján, vasárnap a vigadói pf tárnál. 

E l ő a d á s u t á n r e g g e l i ' t á n c . 

Meghivó 1932 februárjából 

M E G H Í V Ó . 
A Szarvas i É p i t i i p a r i Munkások 

„VAágossáy Saiköre 
a Gazdakör katytiögötaa 1933 tafcraar 12-ea vataraap ette tál 9 
öral kezdettel a Dalkar ketU alapja (avara tanccal egybekötött 

MŰSOROS ESTÉT 
rendez, melyre a t k t e é n f l Mattolttól meghívja. 

l M MŰSOR: 
Mm-WrriM. Jel«, «n e 

Z • 
Ünnepnapok. 1 [apeh,amlnsp4atnk. 

kMhH ( .meeeia—a- 9-M V-.'. t. .. ^^ ^ 

tór- i ^ - v ; "3 

á. jövé haagjal. 
. Tcrutkn » rtlM 

r 
Mr fn- fM • 

Vervv»' Or US Jte " • 

Helyárak : Páholy 7.50 P. 1. hely 1 P II. hely 80 Olt állóhely 50 fillér. 

Előadás után tánc reggel ig. 
IWüHfi.i- a 

Meghivó 1933 februárjából 
Aíindkettőn a műsor hármas tagozódása látható/ 
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»«lépídij nlnoa.lalcént«« mdoiaányokdt » dalkor oéljalr* * * 
kOpiünattal feladunk. 

• a«/ A/w ^ 

I Kézzel ra jzol t meghivó 1928-ból 

Szinpadtervezet /Ruzeicakai Vázlata/ 



. . j p i 2 
•tcLtá* •. u tkuuM^ .uA 

Y A./,. 

ni/ y t J^tcA «s «¿'v kOüiZ«/ 
' <i - vÁ^hA) JuMfitiu+y -Áru^Jc 

<1 «1 . ...¿c- UMAi/; HUJ * iUl/eS«^' a 

" ' ' ' ¿* m « , 

a/M,, /'* .teuKjícAuW. «. KhJiUij » 

X* / tlct/n ^jUJ ¿¿«¿A: 

5 

er i 

Összekötőszöveg részlete/kiemelve a Dalkar művé-
szetről alkotott felfogása/ 
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V -w /Ui / . « / 

7 eoc<.. • • ̂ ¿ ¿ j ' T Á m v '<• y -
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Összekötőszöveg részleteAelyesen elemzi a 

kapitalizmus lényegét/ 



Szindarab rószletfelvételek 
/felső,alaó kép/ 
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A földmunkások c vers 
/Irta:Lelkes Pál álnéven Ruzsicskai György/ 



Bányua dul. 

LA dolgosunk u föld ölán 

liiárt? Ilinek? 

Hugi' s~én legyen, fokot« szón 

Iliért? Ilinek? 

A viheder lonn r«nk rohan 

8 mind feljebb hág un árfolyur. 

a tűzadeenjbnn az.t üvöltjük 

a fényre feli 

¿8 ne feledd a lelket el: 

Zeng a tárna, zeng a tárna 

Vágyódunk a napvilágra 

feli'aserenese "elt 

V., Luzad u népek panasza 
8J i Iliért? Ilinek? 
V.jHiez nem lenz máskép * ... soj»«. 
a. íttért? Ilinek? 

V . ( Mi tudjuk mit kell tennünk 

• ( As akna mélyén tengünk 

( Im gondolj runk t< tvér s $ 

emelj a fenyre fel 
3ve» na ne feledd a le-Uet elj 

íi.( Zong a tárna, zeng a tarna 

( Vágyódunk a napvilágra 

( 3zeruno80 felJ(Szerencse félj 

V, Gazdagok éa azegényok, niőrt? BinoK? 

3. 3ehol ae mua az élet, miért? minek? 

i V. Hogy mások boldoguljanak, 

' V. reatvér ink rendre hullanak 

'. Ü. a kü Oiatt rong a föld - hulld a dalt 

S. a fényro fel; 

A^ée-V^- ts ne feledd a lelket ell . * /. 

ű . ( $e&g a tárna, zeng a tárna 

( Vágyódunk a napvilugra 

üUeren i,: hyeruneoo f e l i 

Dányáesdal o«vore aokszoroíutoU példány a 

Szépség. 
9. Walt Withman : A nagy vóros. Szavalja Kii-

ment Zsuzsika Walt Withman : Téli mozdony. 
Szavalja : Benyó András. 

10. Mendelssohn : „Emlékül" Énekli a vegyeskar. 
(1809-1847) 

11. Ady-Reinitz : Két dal. Énekli Szirony Márton. 
12. Mozart: Esti nyugalom. Énekli a dalkar. 

(1761-1791) 
13. A Piroskalapos hölgy. Bohózat 1 felvonásban. 
Irta : Lőrinc Miklós. 

Személyek : 
Furulya : Oilyan Pál. 
Furulyáné : Demeter Jucika. 
Kende: Palkovics Pál. 
Sajó : Janovszky György. 
Pincér : Misur János. 
Piroskalapos nő: Havran Juckó. 
Peketekalapos nő: Kondacs Zsuzsika. 

Történik egy pesti kávéházban. 
14. Szalay-Révfi: Rercarola. Énekli a dalkar. 

Ueghivórómlefc 
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Külföldi aouox folyóirat födőlopja 
/ A dalkor tagjai iauertók/ 
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K Ö Z L Ö N Y E 
A M A G Y A R O R S Z Á G I M U N K Á S D A L E O Y L E -
T E K S Z Ö V E T S É G É N E K H I V A T A L O S L A P J A 

« • • i k m l l i i g él kiadóhivatal i B u d i p u l VII, « r h u « I • « . 

Mcglalanlk m l n d l n h ó ala|én 

atücujdoio^ylot hivataloo lappnak fedőlapja 
/A dalkor roodosoraoea járatta/ 
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Upton Sinclair 
Fritz Roaanfald 
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Braaztovszky Ede 
KArmandi Zoltán 
Kéthly Anna 
Oarhard Sagar 
Knopp Imre 
Szegó látván 
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Radnóti Miklós 
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A uttokáokóruo o.lup 1*6vfolyapának 2.UB. 
/ükkk jelent oeg benao a etavalóicórueröl/ 

f 
A Szarvasi Építőipari Munkások Szavalókórusa 

A kórus 1929 őszén alakult a „Világosság" Dal-
kör keretében. Kkő fellépésük 1930 május 10-én 
történt Tihanyi László „ T ű z " című kórusversé-
vel. /( hatása döltbonvtcs volt. Vidéken ez még 
e g é w n új, soha nem hallott dolog volt és any-
nyira föllelkesítette a hallgatóságot, hogy han-
gosan követelte az elismétlését. Tapssal, láb-

t dobogóssal, élénk tetszésnyilvánítással adott ki-
fejezést együttérzésének. Következő előadása 
1931 január 11-én történt, amely alkalomra az 
egységes megjelenési forma kedvéért már kék, 
/árt nyakú zubbonyokat használtak, övvel. A 
dalkör műsoros estéin az énekszámok mellett 
mindig kórusvensek, illetve játékok voltak az 
est fénypontjai, amelyeknek szcenirozása által: 
világítási és fényhatásokkal, dekoratív rendezés-
sel, a tömeg élettel teljes mozgásával közvetlen 
és mély hatást gyakoroltak a hallgatóságra. 
\ kórus tagjai tulajdonképpen dalosok és dalos-

nők, akik éneklés mellett mint műfajt a kórus-
verset és .szindaralMtk előadását is programba 
vették. Kzl a teljesítményt csak a fáradhatatlan 
kötele-ségtudás és eszméink iránt való lelkesedés 
tudja produkálni és szarvasi elvtársainknak az 
a példaadó törekvése, hogy a proletárkultúrát 
ily töretlen talajon mind szélesebb körben ter-
jesszék. a szocializmus híveiben a művelődés 
vágyat felébresszék és hitében megerősítsék. 
Klo.id.i-uik.it mindig esak a legnagyobb nehéz-
ségek árára tudták megtartani. 1933 február 

Jelenet a Szarvasi Spilöipari Munkálok Szaval ¿kórusá-
nak egyik Játikibol 

12-ére hirdetett műsorukat éppen az előadás 
napján tiltották be. Azonkívül eljárást indítot-
tak ellenük a kék zubbony viselése miatt, ame-
lyet ugyan esak a színpadon viseltek, mégis „ jo-
gosulatlan ruhaviselet" miatt fejenként 20 pengő 
pénzbüntetés' szabtak ki rájuk. Ezek a vogxa-
túrák azonban elvtársainkat esak erősítik hitük-
ben és keményítik harcaikban. A kórus oktatója 
több mint két éven át Ruzitskay György volt. 

k UQtJalsat Cikk 
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