
29

KÖZEL ÉS TÁVOL

Krecht Gyöngyvér 

ÚJ KÖZÖSSÉGI 
ESEMÉNYEK – VÉNDIÁK-
BÁLOK A SZÉKELY MIKÓ 
KOLLÉGIUMBAN 

Az 1924 Zs 1938 k‾z‾tti id｢szak a tanintZzmZny diJkszinjJtszJsa szempontjJb{l fontos 
id｢intervallum, hiszen ellentmondJsos helyzet alakult ki az adott kor tJrsadalmi, gazda-

sJgi, jogi hJttere Zs a SzZkely Mik{ KollZgium kulturJlis Zlete k‾z‾tt. Az els｢ vilJghJborｯ utJni 
id｢szakban az iskola tovJbbra is az egyhJzi hat{sJgok felｲgyelete alatt Jllt, az iskolai ｲnnepsZ-
gek egy rZszZnek tematikJjJt azonban a bZcsi d‾ntZs el｢tti Zvekig az ideol{giai szuppresszor 
el｢irJsok szabtJk meg ErdZlyben: a K‾zoktatJsi MinisztZrium rendeletileg megtiltotta az iskolJk 
által, a tanulók részvételével, tánccal egybekötött események, a bálok tartását1. Kivételt képeztek 
a tanZvnyit{, tanZvzJr{ ｲnnepsZgek, amelyek nem rendel｢dtek alJ ezeknek az el｢irJsoknak; 
a vJrtemplomi istentiszteletek keretZben megtartott ｲnnepsZgek bizonyitottJk a tanintZzmZny 
els｢dleges cZljJt, a keresztZny szellemben val{ nevelZst. A hatalom sajJt legitimJci{jJt szolgJl{ 
kitalJlt ｲnnepsZgekkel szemben azonban lZtezett egy, a tanintZzmZnyhez kapcsol{d{, a vJros 
közösségének a támogatásával létrehozott kulturális mozgalom, a véndiák-bálok sorozata.

Victor Turner amellett érvel, hogy általában egy életválság új helyzeteket vált ki egy közösség 
életében2. Ez a kollégium által szervezett véndiák-bálokra is érvényes, mivel a politikai változások 
Jltal generJlt ｯj helyzet kivJltotta a vZndiJk-bJlok lZtrej‾ttZt, az ｯj k‾z‾ssZgi esemZny kialakulJsJt. 
A gazdasJgi helyzet romlJsa szｲksZgessZ tette az elszegZnyed｢ tJrsadalmi rZtegekb｢l kikerｲl｢ 
iatalok tanulJsi esZlyeit n‾velni, a magyar ZrtelmisZg ｯjabb generJci{jJnak a kinevelZsZt tJmo-
gatni. Ezek a k‾z‾ssZgi esemZnyek kZpesek voltak ilyen cZllal is id｢r｢l id｢re ‾sszehozni a vJros 
Zs a k‾rnyZk lak{it. A rituJlis ｲnnepsZg az embereket a f‾ldrajzi Zs id｢dimenzi{ f‾l‾tt a t‾rtZne-
lemhez, egymJshoz is k‾ti. A ritusok, cerem{niJk Jltal az ember JtlZp az el｢d‾k Zletm{dja, sorsa 
f‾l‾tt. Ahogy azt Elisabeth Bell megJllapitja, az emberekben olyan er｢s a ritusok irJnti vJgy, hogy 
saját maguk számára alkotnak újakat3. A kezdetben felmerｲlt kZtkedZsek, miszerint a gazdasJ-
gi vJlsJg akadJlyoznJ a szervezZst, hamarosan szertefoszlottak, annyira er｢s volt a k‾z‾ssZgi 
‾sszefogJs: „… a SzZkely Mik{ KollZgium véndiák-bálját nem szokJsb{l, de k‾telessZgb｢l kell a 

1 1918−1928, 1933−1940 k‾z‾tt a gyｲlekezZsi Zs tJrsulJsi jog korlJtozJsJt a katonai hat{sJgok, a polgJri Zs 
rend｢ri hat{sJgok ZrvZnyesitettZk, minden ‾sszej‾vetel el｢tt engedZlyZrt kellett folyamodni.

2 Victor Turner: A rituëlis folyamat. Struktｮra ûs antistruktｮra. (ford.: Orosz István). Budapest, Osiris, 2002. 
182.

3 Elisabeth Bell: Performing Culture. In: Theories of Performances, Sage Publications, 2008. 130.
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maroknyi hJromszZki szZkely tJrsadalomnak minden id｢ben egyetemes ｲnnepZvZ avatni.”4 Te-
hJt az Zvente visszatZr｢ esemZny – minden Zv februJrjJban szerveztZk meg – a mindennapokat 
felfｲggeszt｢ cerem{niJjJval kZpes volt befolyJsolni azt a tJrsadalmi k‾zeget, amelyben lZtrej‾tt, 
tJrsadalmi ‾sszefogJst eredmZnyezett egy j{ cZl ZrdekZben. Az els｢ vilJghJborｯ el｢tti Zvekben 
rendszeressZggel megszervezett diJkestZlyekb｢l tehJt kin｢tt az ‾regdiJk-bJlok szervezZsZnek 
szokJsa. Ezek k‾zZppontjJt az el｢re megtervezett mｶsor kZpezte. A forgat{k‾nyv „gazdag Zs 
vJltozatos mｶsort”5 tartalmazott, Znek- Zs zenekari mｶvek, vigjJtZkok sora, dramolett, operett, 
Zl｢kZp, versmondJs, balett- Zs tJncel｢adJs sz{rakoztatta a k‾z‾nsZget.

Alexander megállapításában a kulturális performanszok azt a társadalmi és kulturális struk-
tｯrJt tｲkr‾ztZk, amely ｢ket kitermelte6. A vZndiJk-bJlokat joggal tekinthetjｲk kulturJlis perfor-
manszoknak, hiszen ez a kitZtel is ZrvZnyes az esetｲkben. VizsgJljuk meg, hogyan: itt az el｢-
ad{k, illetve performerek – tanintZzmZny n‾vendZkein kivｲl az ‾regdiJkok, a vJros mｶkedvel｢ 
szintJrsulatJnak, zenekarJnak a tagjai, a polgJri leJnyiskola n‾vendZkei voltak. A szerepl｢k Zs a 
k‾z‾nsZg k‾z‾tti kapcsolatot befolyJsolta az a tZny, hogy a szerepl｢knek sikerｲlt-e kivetiteni az 
Zrzelmeket, bJr ezeknZl a kulturJlis performanszoknJl nem kｲl‾nｲl el a kett｢ teljesen egymJst{l. 
ÁtfedZsek jelennek meg szerepl｢ Zs k‾z‾nsZg k‾z‾tt, hiszen az el｢adJsok egyes szerepl｢i, akik 
nZz｢kZnt mJr rZszt vettek a vJndorszinhJzi el｢adJsokban mint kulturJlis performanszokban, 
most a bJlokon az egyes szinhJzi Zs tJncel｢adJsok performerei lettek, Jm csak arra az egy 
alkalomra, hiszen a bJlokon t‾bbnyire diJk-, illetve amat｢r el｢ad{k szerepeltek. Az ｯjsJgban 
megjelent beszJmol{k Zs az iskolai jegyz｢k‾nyvek alapjJn a volt diJkok tJrsadalomban elfoglalt 
helyZt is ki tudjuk deriteni. A szervezZsben, az el｢adJsok lZtrehozJsJban szerepet vJllal{ egykori 
diJkok, akik a tanintZzmZny tanJri karJval egyｲttmｶk‾dtek, az ZrtelmisZg k‾rZb｢l kerｲltek ki, 
nZhJnyan k‾zｲlｲk k‾zismert, kiemelked｢ szemZlyisZg: pZldJul dr. Makkai SJndor pｲsp‾k, Kiss 
Manyi szinZszn｢, Havadt｢y SJndor kovJsznai lelkipJsztor, dr. Keresztes KJroly ｲgyvZd. 

DrLmai szjnhLzi [s zen[s el｣adLsok, valamint a sajt|beli megjelenjt[sｲk

Az el｢adJsok programjJnak ‾sszeJllitJsJra felkZrt szervez｢bizottsJg, amelynek tagjai k‾z‾tt 
a tanintZzmZny tanJrai is jelen voltak, olyan szinmｶveket vJlasztott, amelyek, tekintettel a korJb-
ban vázolt történelmi helyzetre, a nemzeti identitástudat artikulálására is irányultak, hatva a nem-
zeti érzelmekre, de kielégítették a közönség szórakozási igényeit is. A kiválasztott szövegekkel 
Zs komplex teJtrJlis formJkkal (zenZvel, koreogrJiJval) szinvonalas esztZtikai ZlmZnyt igyekeztek 
nyｯjtani, Zs ezJltal elｲltetni az erre val{ igZnyt. Ez lehetett az oka a diJkszinjJtszJs szinvonalJt 
meghalad{, bonyolult mｶvek bemutatJsJnak, mint 1927-ben a Huszka Jen｢ Gül Baba cimｶ 
operettjZnek, 1931-ben Kisfaludy Károly Mátyás deák cimｶ mｶvZnek, 1934-ben M{ricz Zsigmond 
Aranyos öregek cimｶ darabjJnak az el｢adJsa. A kor szinmｶir{inak darabjai is divatosak voltak, 
az 1929-ben rendezett vZndiJk-bJl alkalmJval adtJk el｢ Szenes BZla7 Nem n｡sｱl}k cimｶ vig-
jJtZkJt, a k‾vetkez｢ Zvben Gyula diJk8 Virágember cimｶ dramolettjZt. 1936-ban BZkefi LJszl{ 
A bécsi menyasszony cimｶ el｢adJst a vJrosi mｶkedvel｢ szintJrsulat adta el｢. A vilJgirodalmi 
alkotJsok k‾zｲl 1935-ben AndrZ-Paul Antoine Zs Maxime LZry Szembek}t｡sdi cimｶ hJrom fel-
vonásos vígjátékát láthatta a közönség.

Ebben az id｢ben a vJros zenei Zs mｶvel｢dZsi ZletZnek egyik meghatJroz{ alakja volt a j{ 
szervez｢kZszsZggel rendelkez｢ dr. Keresztes KJroly ｲgyvZd, kollZgiumi jogtanJcsos. TehetsZge 

4 Székely Nép, 1928. január 28.
5 Székely Nép, 1925. február 18.
6 Jeffrey C. Alexander: A Tërsadalmi performansz. Ford. Gagyi Ágnes, In: Horváth Kata, Deme János (szerk.) 

Színház és Pedagógia, KJva KulturJlis Mｶhely, 26−70., 2009. 33.
7 A Székely Népben helytelenｲl Szemesnek írták.
8 Vitéz Somogyváry Gyula, eredeti neve Freissberger Gyula.
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zeneszerz｢i, sz‾vegir{i Zs karnagyi munkJjJban is megmutatkozott. Az 1928-ban rendezett vZn-
diJk-bJlon mutattJk be a kZt felvonJsos Álomvilág cimｶ zenemｶvZt, majd 1933-ban a szintZn 
általa írt Juliskëbzl mｵvûszn｡ lesz cimｶ ZletkZpet. A zenZs-tJncos mｶvek sikere a szerz｢ mitizJl{ 
szJndZkJnak is k‾sz‾nhet｢. Az Álomvilág cimｶ el｢adJsr{l irott beszJmol{ szerint a tZma a k‾-
z‾ssZg ZletZb｢l mintJzott t‾rtZnet, a szerepl｢k – a szZkely legZny, a szZkely leJny – a szZkely 
‾ntudat meger｢sitZsZt cZloztJk, a rideg val{sJgb{l a mesevilJgba kalauzolva a nZz｢t.9 A mｶ 
szerz｢je vezZnyelte a kｲl‾n erre az alkalomra ‾sszeJllt zenekart is. Az el｢adJs szinvonalJt Zs 
vonzerejZt emelte a f｢szerepet jJtsz{ egykori n‾vendZk, Kiss Manyi, aki abban az id｢ben a Ko-
lozsvJri SzinhJz mｶvZszn｢je volt.10 MJsodik mｶvZt a szerz｢ Keresztes KJroly revｲnek nevezte, 
k‾zZppontjJba a szZkely falu, a kisvJros jellegzetes igurJit Jllitotta.11 

9 „A mese derｶs k‾nt‾sZbe burkolva, ez a mindnyJjunkhoz olyan k‾zel fZrk｢z｢ gondolat, az a sok ‾tlet, ami 
meseszerｶen ZlZnkkZ Zs vJltozatossJ tette a darabot, nem terveztette el a hatJsJt. Ma, mikor a szinmｶvek 
erotikJb{l, toilettekb｢l Zs fZnyeffektusokb{l vannak kipr{bJlt receptek szerint ‾sszetJkolva, j{l esett lJtni, 
hogy ismét megjelent a színpadon a székely legény, a székely leány, a székely nép mesevilága. Mintha ez 
a r‾vid kis darabocska mZlyen belenyｯjtotta volna gy‾kereit a rZg{ta parlagon hever｢ ｢s talajba Zs onnan 
meritett lJtnoki erejZvel rJmutatott volna arra a hatalmas er｢forrJsra, melyt｢l egyedｲl fｲgg a j‾v｢: SzZkely-
f‾ld nZpZre. A zenZjZb｢l is a szZkely fenyvesek tiszta leveg｢je Jrad. Minden eredetisZge mellett is ismer｢s, 
otthonos meleg hangok! A föld, a múlt, a néplélek zenéje.”(Székely Nép. 1928. februJr 9., DJniel Viktor); 
(megj.: Dániel Viktor a Székely Mikó Kollégium tanára volt)

10 Kiss Manyi szinZszn｢ 1921−1925 k‾z‾tt volt a SzZkely Mik{ KollZgium tanul{ja (J{zsef, 2014). A szinZszn｢ 
diJkkorJban is szerepelt a diJkel｢adJsokban, 1924-ben az Életkép táncosai között volt, 1925 tavaszán 
rendezett J{kai-emlZkｲnnepZlyen Az arany ember cimｶ drJmJban TimeJt alakitotta.(TanJrszZki jegyz｢-
k‾nyv, rendes gyｶlZs, 1923. december 8., Székely Nép. 1925. április 5.). A Szebeni Zsuzsa által szerkesz-
tett Thália legrakoncátlanabb tündére cimｶ k‾nyv 26. oldalJn NoZmi szerepZben tｲntetik fel.

11 „A mｶsor derekJt azonban a dr. Keresztes KJroly Jltal revｲnek titulJlt, kedves szZkely ZletkZp, a Juliskából 
mｵvûszn｡ lesz adta. Benne az ir{ szerencsZsen ｢rizkedett, hogy ma divatos, verejtZkesen nyakatekert bo-

Az 1930-as vûndiëk-bël szerepl｡i. (Forrës: sepsiszentgy}rgyi Szûkely Nemzeti Mｮzeum)
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Az el｢adJsokr{l beszJmol{ ｯjsJgcikkek alapjJn a vJros Zs a k‾rnyZk kiemelked｢ tJrsasJgi 
Zs kulturJlis esemZnyZvZ vJltak az el｢adJsok, a cZl mJr nem egyszerｶen az eredeti esemZnynek 
közvetítése volt az olvasó felé, hanem önálló szimbolikus rítussá vált, amely fontosabb az értékek 
megjelenítése szempontjából, mint az alapul szolgáló eredeti, lokális ceremónia. Az újságcikkek 
ir{i, akik nem voltak kZpzett mZdiaszakemberek, k‾zvetlenｲl fejeztZk ki vZlemZnyｲket, ismertZk 
a kor szinhJzi esemZnyeit, gyakran JllitottJk pJrhuzamba az esemZnyszJmba men｢ diJkbJ-
lok el｢adJsait a vJrosban jJtsz{ vJndorszintJrsulatokZval, pZldJul FehZr Imre, Ferenczy Gyula, 
J{dy KJroly, KrZmer Ferencz tJrsulatainak az el｢adJsaival. Ezek az irJsok a mZdia eszk‾zeivel 
reprezentativ esemZnnyZ avattJk Zs a igyelem k‾zpontjJba JllitottJk a bJlokat, a 20. szJzadi 
médiaeseményekhez hasonlóan.12 

A z‾mmel diJkszerepl｢k Jltal bemutatott Gül Baba cimｶ operett el｢adJsJnak min｢sZgZt a 
Székely Népben pozitívan értékelte a névtelen cikk írója azáltal, hogy azt a Ferenczy, Fehér Imre, 
GJspJr Jen｢ tJrsulatainak a jJtZkJhoz hasonlitotta, akik korJbban a mｶvet mJr bemutattJk a 
városban.13 A diJkbJlok el｢adJsainak igZnyessZgZt, mｶvZszi szinvonalJt az is bizonyitja, hogy 

nyodalmat er｢szakoljon a nyakunkra, hanem a szZkely falu igZnytelen, de val{sJgos adottsJgait tJlalta fel, 
megtoldva a kisvárosi visszásságok szelídhumorú kipellengérezésével.” (Székely Nép. 1938. február 12.)

12 Az itt tárgyalt sajtóreprezentáció és a Császi Lajos által tárgyalt médiaesemény fogalmak hasonlóságait, 
valamint kｲl‾nbsZgeit kZszｲl｢ doktori dolgozatom egyik fejezetZben tJrgyalom. (lJsd: CJszi Lajos: A mé-
dia rítusai. Osiris, Budapest, 2002.)

13 „Le kell sz‾geznｲnk, hogy ez az el｢adJs olyan nagyszerｶ volt, hogy ilyen szZp operett el｢adJst sem Fe-
renczy, sem FejZr Imre, sem GJspJr Jen｢ tJrsulatai nem nyｯjtottak. (…) A zenekisZretet Klicka karnagy 

a n‾vendZkek, a vJros mｶkedvel｢ szinjJtsz{i, az ‾regdiJkok mellett szerepet vJllaltak az erdZlyi 
szinhJzak mｶvZszei is. Az 1931-ben rendezett véndiák-bálon Kiss Manyin kivｲl a KZzdivJsJrhe-
lyen szｲletett, abban az id｢ben kolozsvJri szinZszkZnt ismert Tompa SJndor konferJlt.

Sajnos nem szolgálnak dokumentumok a színdarabok betanulására, a próbafolyamatok 
szinhelyZre, gyakorisJgJra vonatkoz{an – a betanit{, rendez｢ szemZly kilZtZre csak k‾vetkez-
tetni tudunk a jegyz｢k‾nyvek alapjJn. Az el｢adJsok rendez｢inek nem volt k‾nnyｶ feladatuk, 
hiszen a hZtk‾znapit{l eltZr｢, mｶvZszi el｢adJsnyelvet hasznJltak a kivJlasztott mｶvek rZvZn. A 
tanintZzmZny 1935-ben Zs 1936-ban tartott tanJrszZki gyｶlZseinek a jegyz｢k‾nyveib｢l meg-

vezetése mellett a Symphonikus zenekar néhány tagja adta Zs a fest｢i szZp ruhJkat a kolozsvJri Magyar 
Színház kölcsönözte. (Székely Nép. 1927., február 10., s. n.)

tudjuk, hogy a színdarab betanítására a ma-
gyar szakos tanJrn｢t, KernnZ Bib{ ErzsZbetet 
kérték fel, aki a Székely Mikó Kollégium le-
JnygimnJziumJnak igazgat{n｢je volt14, és aki 
az el｢z｢ Zvek diJkbJljainak rendez｢bizottsJ-

 nyodalmat er｢szakoljon a nyakunkra, hanem a 
székely falu igénytelen, de valóságos adottsága-
it tálalta fel, megtoldva a kisvárosi visszásságok 
szelídhumorú kipellengérezésével.” (Székely Nép. 
1938. február 12.)

12 Az itt tárgyalt sajtóreprezentáció és a Császi Lajos 
által tárgyalt médiaesemény fogalmak hasonlósá-
gait, valamint kｲl‾nbsZgeit kZszｲl｢ doktori dolgo-
zatom egyik fejezetében tárgyalom. (lásd: Cászi 
Lajos: A média rítusai. Osiris, Budapest, 2002.)

13 „Le kell sz‾geznｲnk, hogy ez az el｢adJs olyan 
nagyszerｶ volt, hogy ilyen szZp operett el｢adJst 
sem Ferenczy, sem FejZr Imre, sem GJspJr Jen｢ 
tJrsulatai nem nyｯjtottak. (…) A zenekisZretet 
Klicka karnagy vezetése mellett a Symphonikus 
zenekar nZhJny tagja adta Zs a fest｢i szZp ru-
hákat a kolozsvári Magyar Színház kölcsönözte. 
(Székely Nép. 1927., február 10., s. n.)

14 „Tanárkarunk mindazoknak, akik a bál rendezé-
sZben, a mｶsor el｢adJsJban rZszt vettek, jegy-
z｢k‾nyvi k‾sz‾netet mond, nevezetesen BJgya 
AndrJsnak, mint a vZndiJkbJli rendez｢bizottsJg 
eln‾kZnek, KernnZ Bib{ E. ｢nagysJgJnak, a szin-
darab betanitJsJZrt Zs a szindarab szerepl｢inek...” 
(1936. II. 29. és III. 1. napjain tartott VII. rendes 
tanJrszZki gyｶlZs, 180. pont; TanszZki gyｶlZsek 
jegyz｢k‾nyvei 1930. XII. 18–1936. V. 11.)

Meghívó a Kollégium véndiák-báljára 
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gJban rendszeresen rZszt vett. Ezek alapjJn feltZtelezzｲk, hogy a tanJrn｢ vJlasztotta ki a dara-
bokat ebben az id｢szakban Zs az ｢ vezetZsZvel JllithattJk szinpadra azokat.

TLncel｣adLsok

Gyakran igZnyeltek tJnctudJst az el｢adJsok, olykor ‾nJll{ tJncprodukci{k bemutatJsJra 
kerｲlt sor. A vJros polgJrainak kedvelt sz{rakoz{helyZn, a Kossuth KJvZhJz emeletZn lev｢ ter-
mekben mｶk‾dtek Liszer Gizella tJncoktat{ tanfolyamai. Az ifjｯsJgnak val{szinｶleg itt volt lehe-
t｢sZge megismerkedni a kor divatos tJncaival (one step, mexic, foxtrot), a tang{t Liszer Gizella 
és Mendel Lajos mutatták be15. A tJncel｢adJsoknak mｯltja volt mJr a diJkestZlyeken is, pZldJul 
1922-ben a helyi ｯjsJg beszJmol{ja szerint palotJst mutattak be a iatalok16. A táncoktatásra 
kｲl‾n igyelmet forditott a tanintZzmZny el‾ljJr{sJga, okleveles tJnctanJrok foglalkoztak a f｢-
gimnáziumi, a leánygimnáziumi és az elemi iskola növendékeivel17. A zongorakisZrettel el｢adott 
balettel｢adJsok igen nZpszerｶek voltak: az 1925-ben megrendezett vZndiJk-bJlon nyolc sze-
repl｢vel A Rózsa és a Nap cimｶ tJncel｢adJst, majd 1926-ban, ugyancsak a diJkbJl alkalmJval 
a Hattyú cimｶt lJthatta a k‾z‾nsZg. 1928-ban Kiss Manyi tJncprodukci{jJt a Havady MJrtonnZ 
tanitvJnyainak balettel｢adJsa k‾vette. A tJnc mint mｶvZszi kifejez｢eszk‾z a k‾z‾nsZg esztZtikai 
ZrzZkenysZgZt alakitotta. Ezeken a tJncel｢adJsokon mutatkozott meg el｢sz‾r a k‾z‾nsZg szJ-
mára a nyelv és a test színházi használata. Azzal, hogy nyelv és test színházi jelrendszerré válik, 
ahogy Erika Fischer-Lichte megJllapitja, vitathatatlanul alkalmas lesz a kｲl‾nb‾z｢ folyamatok, 
állapotok kifejezésére, ábrázolására.18 Láthatjuk tehát, hogyan gazdagodik a város polgárainak 
esztZtikai-Zrzelmi kultｯrJja. 

Forgatókönyv

Az estZlyek forgat{k‾nyveinek ‾sszeJllitJsakor a szervez｢bizottsJg lJthat{lag t‾rekedett a 
mｶfaji sokszinｶsZgre. A zenemｶveket a tanintZzmZny Znek- Zs zenekara mellett a mｶkedvel｢ 
zenekarok, az Iparos Otthon zenekara, a véndiákok vegyes kara mutatta be. Ez bizonyítja, hogy 
a tanintZzmZny zene- Zs ZnekoktatJsa meghatJrozta a vJros zenei ZletZnek tovJbbfejl｢dZsZt. 
Az elhangzott mｶvek szZles repertoJrja mｶdalt, operettrZszleteket, klasszikus hegedｶ- Zs zon-
goramｶveket, a mｶkedvel｢ zeneszerz｢k mｶveit tartalmazta. Keresztes KJroly helyi mｶkedvel｢ 
zeneszerz｢n kivｲl fontos megemliteni a Klicka J{zsef karnagy Jltal az ifjｯsJgi zenekar szJmJra 
komponált Scherzo cimｶ mｶvZt, amelyet 1927-ben mutattak be. 

Az el｢adJsok ritusteremt｢ eleme volt az irott formJban megjelent bJli El｡zetes19, valamint az 
estZlyek megnyit{beszZde, ez a szerep a szervez｢bizottsJg eln‾kZre hJrult. A beszZdek tartalmi 
szempontb{l ZrtZkes dokumentumok, a kollektiv identitJstudat Zs emlZkezet er｢sit｢i, a kor tJr-
sadalmi állapotának a mutatói. A tanintézmény tanárainak beszédei a hajdani diákélet eseménye-

15 Cserey Zoltán, József Álmos: Sepsiszentgyörgy képes története. Sepsiszentgyörgy, Medium Kiadó, 2002. 
109.

16 „... a leJnyok magyar ruhJban, a iｯk lobog{s mentZjｶ huszJruniformisban, valamennyien peng｢ sarkan-
tyús csizmákkal” táncoltak (Székely Nép. 1922. március 5.)

17 A tanJri kar gyｶlZsZnek jegyz｢k‾nyve alapjJn az el‾ljJr{sJg arra tett javaslatot, hogy a leJnygimnJziummal 
k‾z‾sen szervezzenek tJnctanfolyamot, amelynek vezetZsZre az udvarhelyszZki G‾llner Margit Zs Jen｢ 
okleveles tánctanárokat kérik fel. A hetente három alkalommal megtartott kétórás foglalkozás fejenként 
100 lejbe kerｲlt. A tJnctanfolyamon 122 f｢gimnJziumi, 58 leJnygimnJziumi Zs 58 elemi iskolai tanul{ vett 
rZszt. (1936. III. 2-Jn tartott rendes tanJrszZki gyｶlZs, 142. pont; TanszZki gyｶlZsek jegyz｢k‾nyvei 1930. 
XII. 18–1936. V. 11., Leltári szám: 452.

18 Erika Fischer-Lichte: A dráma története. Pécs, Jelenkor Kiadó, 2001. 54.
19 Debreczy SJndor kollZgiumi tanJr, volt n‾vendZk, a szervez｢bizottsJg eln‾ke irta: „A szomorｯan nehZz 

viszonyok kietlenén valóságos oázis lesz ez a mulatság.” (Székely Nép. 1931. február 7.) 
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it elevenítették fel, vagy a kor gazdasági nehézségeire utaltak, de minden alkalommal kiemelték 
a vZndiJk-bJlok k‾z‾ssZgformJl{ erejZt 20.

A véndiák-bálok szerepe tehát a kisváros korabeli társadalmi és kulturális életében megha-
tJroz{ak voltak, a k‾z‾ssZgZpitZs, az identitJstudat er｢sitZse, a k‾z‾nsZg izlZsformJlJsa, az 
anyanyelvi kultúra megtartása mellett új teátrális hagyományt teremtettek és alapul szolgáltak a 
k‾vetkez｢ Zvtizedekben a tanintZzmZnybeli szinjJtszJshoz.

20 „Majd SzJsz BZla, a bJl fJradsJgot nem ismer｢ eln‾ke, tartotta meg a maga k‾zvetlen szellemes m{djJn 
megnyit{jJt, mely a hajdani diJkZlet derｶjZt varJzsolta a hallgat{k visszhangz{ szivZbe.” (Székely Nép. 
1928. február 4.)


