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Ez a könyv négyszáz számozott pél
dányban készült Ferenczi Ibi halálá
nak tizedik évfordulójára a szerző alá
írásával.

szám

A Szabadkai Munkásegyetem kiadása
Pannónia Grafikai Műintézet nyomása — Szabadka



ELKÉSETT LEVÉL

Ferenczi Ibolyának

Mindig készültem írni, 
tudom, vártad,
s valahogy mindig elmaradt.
Most írnék neked gyengéd szavakat, 
most, hogy élrneűtél. . .
Ágyadra ülnék, 
lábtól, ahogy szoktam, 
s hangosan mondanánk verseket. 
Vallatnánk Adyt, József Attilát, 
vallatnánk őket kegyetlenül, 
míg mélyen belül 
felszakadna, elindulna a vallomás; 
s mondanád könnyes szemmel:
» Az élet nehéz, szenvedés csak, 
és mégis: élni olyan csodás!«
A  zongorádból halk zene szólna —
Mondschein-szonáta,
ezt játszottad egy idő óta,
a hűs billentyűk kezedre emlékeznek ..
Most, hogy elmentél,
megírnám  — látod,
s küldeném utánad levelemet.





Nem szerette, ha sajnálják; ettől 
irtózott talán a legjobban. Nem 
tudta, hogy mindenki, aki csak 
ismerte, nem sajnálkozással, ha
nem m élységes csodálattal nézett 
rá, hogy betegségével viaskodva
— önuralmával, élni akarásával — 
olyan csodálatos alakításokat 
nyújtott, amilyenekre sokan egész
ségesen sem képesek.





A ház kopottan, megviselten gub
baszt a Jovan Jovanović-Zmaj utcában. 
Lefüggönyözött ablakai mögött folyik 
az élet. Nem tudom, kik élnek most fa
lai között, nem is érdekel. . .  Én azt 
az élénk, nagyszemű, kotnyeles kislányt 
látom most magam előtt, aki fél évszá
zaddal ezelőtt hangjával, vidámságával 
felverte a régi ház csendjét.

Az alig pár esztendős Ibolya leg
szívesebben az udvaron játszadozott. 
Mert ott nem kellett arra ügyeim i, 
hogy illedelmesen viselkedjék; kedvére 
lármázhatott és utánozhatta az állatok 
hangját, ami legkedvesebb szórakozása 
volt. Szempillantások alatt baromfiud
varrá változott át a nagy udvar, amely
ben kakasok, tyúkok, kacsák és puly
kák (hangja kelt egymással versenyre. 
Kutyák is voltak ebben a »-baromfi- 
udvarban«, sőt vadállatok is . . .  Csak 
azt nem tudta sehogy sem megiérteni a 
kis Ibi: a felnőttek miért utasítják 
minduntalan rendre, valahányszor az 
udvar mélyén lakó két vénkisasszony 
sipító, magas fejhangján szólalt meg.9



Pedig nincs annál jobb mulatság: az 
emibereket utánozni! Csakhogy azt nem 
illik és nem szabad. Sajnálkozva vette 
tudomásul, de nem tudott beletörődni. 
Valahol, tudata legményén megformá
lódhatott benne a homályos elhatáro
zás, hogy majd .. egyszer. . .  ha majd 
nagyobb lesz és nem szólhatnak r á . . 
majd akkor kerülnek sorra az embe
rek . . .  Addig is megfigyeli őket, és ti
tokban, csak önmagának utánozza is
merősei hanghordozását, mozdulatait, 
arcjátékát. . .

Mire iskolába került, már sok ba
rátnője volt. Mert mellette senki sem 
unatkozott. Kifogyhatatlan volt ötle
tekben; különleges, fordulatos játéko
kat talált ki, s ha ezekbe belefáradtak
— versekkel szórakoztatta őket. De ké
zimunkázni is nagyon szeretett. Sok
szor órákat töltött el hímzése, kereszt
öltése vagy kötése fölé hajolva.

Vasárnaponként színházat játszottak.
Eleinte csak ötletszerűen mondtak el 

egy-egy verset, monológot, dalocskát, 
de később egyre jobban kialakult a kis 
színjátszók programja. Ibolya édes
anyja, Margit néni — aki fiatalabb ko
rában maga is gyakran fellépett jóté
kony célú előadásokon — jhamar fel
fedezte és szeretettel dédelgette kis
lányának a színjátszás iránti vonzal
mát. Margit néninek gyönyörű hangja 
volt. ö  lett a kis társulat súgója és — 
a zenekar szerepe is neki jutott.

Az öltözőt a pincében rendezték be. 
A félhomályban zizegtek a krepp-papír IP
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ruhák, meglibbentek a tarka szalagok, 
és gyakorlatlan kézzel festett ráncok 
kerültek az üde gyermekbőrre . . .  Izga
tottan lesték a homályos pinceablak 
üvegjén keresztül, megteltek-e közön
séggel az udvarban felállított székso
rok . . .

Itt, a ház előtt összetákolt dobogón 
érezte az első lámpalázat. . .  Itt mámo- 
rosodott meg először a sikert jelentő 
taps zúgásától. Belekóstolt, szomjas lé
lekkel felitta a taps csodás zenéjét, és 
soha többé nem szabadulhatott a vágy
tól, hogy megint újra felcsendüljön . . .

Iskolai előadásokon neve sosem hi
ányzott a szereplők névsorából. Mé
lyen átérzett, meggyőző szavalataival 
belopta magát városa latosainak szí
vébe. Hamarosan ismert alakja lett 
Zenta műkedvelő világának.

Első komolyabb szerepét a Gyurko- 
vics lányokban kapta, majd a Geno
véva iskolai előadásán ért el szép si
kert.

Amikor befejezte a negyedik gim
náziumot, sokáig magy gondot okozott a 
családinak, mi is legyen belőle. Legszí
vesebben tovább tanult volna, mert jó 
fejű, szorgalmas lányka volt, aki csak 
úgy itta az iskolai ismereteket. Zentán 
azonban megszűnt a felső gimnázium, 
az úrilánykákait pedig a szülők nem 
szívesen engedték más városba felügye
let nélkül.

Viszont azt sem akarták, hogy ott
hon tétlenkedjék. Végül is, hosszú csa
ládi tanácskozások eredményeképpen 12



és tekintettel Ibolya kézügyességére, a 
masamódmesterséget választották. 1930 
novemberében lépett be először Komá
romi Ferencné kalapszalonjába.

Az ott dolgozó többi csitrivel hama
rosan barátságot kötött. Most már volt 
kivel napközben megtárgyalni, a gő
zölgő kalapformák fölé hajolva, a napi 
eseményeket. Vidáman folyt a mun
k a . .. Nem is annyira munka volt ez, 
inkább kellemes szórakozás. Gondta
lan, boldog időszak, amikor összedugott 
lányfejek nagy titkokat sugdosnak egy
másnak önfeledt boldogságban.

De az igazi öröm a kalapszalonban 
eltöltött órák után jött csak. Ilyenkor 
sietett a műkedvelő csoport próbáira, 
melyek sokszor a késő esti órákba 
nyúltak . . .  Szereptanulás, próba, ruha
tervezés tölti ki minden szabad idejét. 
Ügy érzi, megtalálta élete célját. Bol
dog izgalommal várja a színfalak mö
gött a függöny felgördültét, hogy az
után a színpadra lépve szenvedélyesen 
átadja magát egy elképzelt, másik élet 
sodrásának. . .

Ebben az időben lép fel a Szegény 
lányt nem lehet elvenni és a Fruska 
című darabban. Tehetsége — egyéni
ségével párhuzamosan — egyre jobban 
kibontakozik, s a közönség szívébs 
zárja.

De igazi sikereit csak a harmincas 
évek derekán aratja. Szépsége teljében, 
leírhatatlan bájjal — amit sokak sze
rint anyai ágon francia származású 
édesanyjától örökölt — most már ko-13
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moly sikereket ér el. Fellép Bónyi 
Adorján Édes ellenség, Indig Ottó Em
ber a híd alatt, Fodor László Érettségi 
és Bús Fekete László A  méltóságos asz~ 
szony trafikja című színművében.

Hírneve Szabadkára is eljut.
1937-ben a Népkör színjátszói meg

hívják a zentai műkedvelőket néhány 
vendégszereplésre. A  szabadkai közön
ség ekkor ismeri meg Feremczi Ibolyát 
a Méltóságos asszony trafikja és az 
Édes ellenség című darabban nyújtott 
alakításán keres/.tül. . .

A színház iránti nagy szeretetét csak 
egy másik inagy érzés tudta ideig-óráig 
háttérbe szorítani.

A szerelem.
Mint mindenben, a szerelemben sem 

ismer megalkuvást, őszintén szeret, és 
boldogságra vágyik.

Keményfejű. Erős akaratú.
Nem hallgat szülők, jóbarátok jó 

zan intelmére — szívósain kiharcolja 
magának a boldogságot. 1937. november 
7-̂ én örök hűséget esküszik. S részéről 
ez a hűség valóban örök m aradt. . .

Néha eltűnődöm: ha valaki megkér
dezné tőlem, melyik szóval tudnám leg
jobban jellemezni Ferenczi Ibolyát, me
lyiket is választanám, úgy (hiszem, ta
lán a »titokzatos« mellett maradnék. 
Habár a szellemes, kitartó, művelt, elő
kelő, büszke, jószívű, becsületes, alkal
mazkodó, szeretetre vágyó, sőt a bol
dogtalan és a tragikus jelzők is mind 
ráillenének. A titokzatos mellett ma
radnék, mert lényében volt valami15



megmagyarázhatatlan. Soha, még bizal
mas barátai előtt sem nyitotta meg tel
jesen a szívét, önvédelem  volt ez vagy 
zárkózottság — nem tudom, de inkább 
talán az előbbi. Például: senki sem sej
tette — azt állította: ő maga sem —, 
mi lehetett az oka annak, 'hogy boldog 
házassága olyan váratlanul felbomlott. 
Mi (késztette férjét arra, hogy — nem 
sokkal egyéves házassági évfordulójuk 
után — szó nélkül eltűnjön az életé
ből? . . . .

Mert hogy szerelmük később sem 
szűnt meg, arról számtalan türelmetlen, 
szenvedélyes levél tanúskodik, amelyet 
a háború után váltottak egymással. A 
férfi akkor »valahol Európában« ter
vezgette brutálisan megszakadt életük 
szebb folytatását. . .  Tíz év után először 
hallanak akkor egymásról, s a levél a 
rátalálás örümös izgalmával van tele. 
Csak a vége felé ébred rá arra, hogy 
az elmúlt tíz év az érzelmeket is meg
ölhette :

» . . .  végtelenül nagy örömet szerez
nél nekem azzal, ha írnál magadról. A  
legkisebb és a legjelentéktelenebbnek 
látszó részletek is érdekelnek.

Ha kérésem mégsem tud rávenni ar
ra, hogy írjál nekem, meg foglak érteni. 
Az általam elkövetett helyrehozhatatlan 
hibák és a tévedések tragikus sorozata 
véleményed szerint olyan áthidalhatat
lan űrt teremtett köztünk, hogy azzal 
okvetlenül számolnom is kell. Az a 
tudat, hogy ha valahol messze, de élsz, 
megvagy és talán nagyon boldog is 
vagy, sokkal többet jelent számomra, 16



mint az, ha csupán udvarias viszonzás
képpen írsz egy pár sort. Hia Te, illet
ve a sors úgy akarja, hogy ez a levél 
részemről is az utolsó üzenet legyen, 
akkor még csak azt szeretném elmon
dani Neked, hogy bármi is történt ve
led, velem és kettőnk között, igazán 
szívvel és lélekkel csak Téged szeret
telek. Ez az érzés nem szűnt meg a 
mai napig sem, csak mélyebb és tisz
tább, erősebb és tragikusatob lett.

Az, hogy Téged elvesztettelek, az el
képzelhető legnagyobb veszteség szá
momra.-« (1947. október 14.)

Nem. Ibolya nem akarta, hogy utol
só üzenet legyen. Ujjongón megy a 
válasz. . .  Az örök asszonyi megbocsát 
tás . . .  És a szomorkás vallomás:

» . . .  Nem f elelne meg a  valóságnak, 
ha azt mondanám, nem próbáltam hely
reigazítani kisiklott életemet és nem 
foglalkoztam az otthonteremtés gondo
latával. Az évek folyamán, melyek any- 
nyi megpróbáltatás, szenvedés és küz
delem közepette teltek el, volt egy-két 
ember, aki mellett azt gondoltam és 
hittem, meg fogom lelni a békességet. 
Kétszer voltam menyasszony, azonban 
bármennyire erőltettem és siettettem is 
a megoldást, az utolsó pillanatban meg
torpantam a döntő lépés előtt. Szinte 
csak tudat alatt, ösztönösen cselekedtem 
így. Homályosan, egészen a lelkem leg
mélyén, valami megkötöttséget éreztem 
és azt, hogy ha be is fejeződött a ket
tőnk közötti kapcsolat, teljesen nem 
fejeződött be és valamivel tartozik még 
a sors . . .«17



Házasságukat 1944 márciusában a 
zamibori törvényszék felbontotta, de ez 
most nem akadály. Csak a közöttük 
levő' országhatár bizonyul leküzdhetet
len akadálynak. De a tervekkel, vágya
kozással teli levelek mennek és jönnek.

>►... a z  egyetlen mód arra, hogy 
Téged valamennyire kibékítselek, az 
volnia (és ezt a legjobban szeretném), 
ha most veled lehetnék, szorosan ma
gamhoz ölelhetnélek, az arcomat a ti
édhez szorítanám, úgy, hogy ne láss a 
szemembe. És akkor úgy próbálnálak 
kiengesztelni, hogy nem is erről beszél
nék neked, hanem arról, hogy Te mi
lyen sok vagy nekem, hogy a világ mi
lyen nagy, és hogy az ember lépten- 
nyomon kísértéssel találja szemben ma
gát, s hogy minél erősebb volt a kísér
tés, én annál jobban és erősebben érez
telek Téged, és az a tény, hogy Téged 
szerethettelek és egymásé voltunk, o- 
lyan kritikussá és válogatóssá tett, hogy 
minden körülmény között csak Téged 
választhattalak. így talán el tudnám fe
lejtetni veled azt, hogy ilyen hosszú 
ideig nem írtam neked . . .«

S -megint egy gyönyörű gesztus: az 
igazán szerető asszony szívből fakadó 
szavai:

>►... Leveled azon része, melyben 
tévedéseidről és azok megbánásáról írsz, 
fájt. Sóhasem haragudtam Rád, soha
sem vádoltalak. Mert belőlem nem múl
tak és nem múlhattak el azok az érzé
sek, melyek összekötöttek bennünket. 
Nem az évek távlatán át idealizált ér
zelmek beszélnek belőlem, de soha, 18
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egy pillanatig sem volt bennem Rád- 
gondolásomban más, mint olyan szere
tet, mely eleve kizárja azt, hogy meg
bocsátásnak is kell vagy lehet lennie. 
Ugyanazt érzem irántad ma is, mint 
miikor megismertelek, és amikor a fe
leséged voltam. Nem tudom, mit tar
togat -számunkra a sors, nincs kizárva 
az sem, hogy nem találkozunk, egy bi
zonyos: az irántad érzettek mindig élni 
fognak bennem . . .«

»Drága Ibolyám,
az, hogy most már több levelem van 

tőled, újra csak megerősít abban a 
hitben, hogy igazán boldog csak ve
led lehetek. Amikor Maughamnak va
lamelyik novellájában azt olvastam, 
hogy ha valaki kitartóan ragaszkodik 
ahhoz, hogy valakiben, vagy valami
ben a legjobbat, a legszebbet, egyszó
val a legtökéletesebbet kapja meg, es 
kitart elhatározása mellett, úgy cso
dálatosképpen bár, de végeredményben 
meg is szerzi magának azt, akit céljá
ul kitűzött — akkor első' gondolatom 
Te voltál. És én nagyon igényes va
gyok, mert kevésbé szépet és jóit, mint 
Te vagy, sohasem kívántam magam
nak.« (1948. március 31.)

Augusztusban kapkodó sietséggel pa
pírra vetett, aggodalommal telt sorok:

» . .. A kórházból írt soraidat tegnap 
kaptam meg, és mondanom sem kell, 
mennyire meg voltam ijedve annak 
hallatára, hogy beteg vagy. Csak az tu
dott valamennyire megnyugtatni, hogy 
már a felépülés útján vagy. 20



Tudod, Szívem, ha valami történik 
veled, mind:g az az érzésem, hogy nem 
is vigyázol magadra eléggé. Ugyanis so
hasem lehetsz eléggé jó és kíméletes 
önmagaddal szemben . . .  Bármennyire 
is szeretlek, az kevés ahhoz képest, 
hogy Téged mennyire lehet szeretni..

Az utolsó, 1946. október 11—i kelte
zésű levél még bizakodó, de már el
fojtott izgalommal, türelmetlenséggel 
van tele. És tanácstalansággal:

» . .. Egyszóval ne nyugtalankodj; 
Szívem, én türelemmel és türelmetle
nül várok Rád és igen-igen szeretlek. 
Tudom, ha újra összekerülünk, sok
kal boldogabbak leszünk egymással, 
mint valaiha. . .  Már többször említet
tem neked leveleimben, hogy olyan va
lakit, mint Te vagy, sohasem tudtam 
találni és hiába is keresnék. Nem va
gyok túl elfogult, és bármennyire is 
szeretlek, azért tisztán látok. A levele
idet egyébként nagyon szeretem. Te 
olyan kedves, finom, okos nő vagy, Szí
vem, arról, hogy szép és jó vagy, nem 
is kell említést tennem. Végtelenül im
ponálok magamnak azért, hogy engem 
szeretsz és nem mást.

Mindent meg fogok tenni azért, hogy 
soha egy pillanatig se legyen majd az 
az érzésed, hogy hiába szeretsz, és so
ha még csak az árnyékát se érezd a 
csalódásnak, Drágám.«

Nem találtak megoldást a találko
zásra . . .  És Ibolya életéből lassan vég
képp eltűnt a férfi, akit haláláig, vég
telenül szeretett.21



Sokoldalúságának bizonyítéka: Zilahy 
»Zenebohócok« c. színművében 

R. Fazekas Pirivel



Az elhagyott asszonyka nem találja 
helyét szülővárosában. Csalódása, fáj
dalma olyan mély, hogy még a színpad 
sem tudja megvigasztalni. Elvágyik ré
gi környezetéből. . .

A  harmincas évek végén rokoni lá
togatásra Budapestre megy, és hosszabb 
időire ott is marad. Itt először egy gép- 
és gyorsírói tanfolyamot végez el, majd 
állást vállal. Titkárnői teendői mellett 
— rendkívüli (hallgatóként — beliratko
zik a Székesfővárosi Iparrajziskóla r u 
hatervező szakosztályára. Siti lustán, ékít- 
ményesrajz, redőzetrajz, alakrajz, ter
vezés, szabásrajz — csupa új, érdekes 
fogalom, mely részben kitölti lelkében 
a nagy ű rt . . .

— És akkor egyszer rosszullét fo
gott el — mesélte két évtizeddel ké
sőbb, egy sétánk alkalmával. — A pro
fesszor, akiihez beajánlottak, megvizs
gált, kikérdezett, aztán leültetett ma
gával szemben, és megfogta a kezemet: 
»Maga értelmes, józan kislány«, kezdte, 
s én m egborzongtam  a rossz sejtelmek
től. »Nem titkolhatom el az igazságot. 
Magának cukorbaja van. Ne rémüljön 
meg, kislányom, de jól jegyezze meg 
szavaiimat: akit ez a betegség elje
gyez, ahhoz hűséges marad élete végé
ig. De ha okosan él és betartja az elő
írásokat — ki fog vele jönni.« Szédülő 
fejjel támolyogtam ki a rendelőből, és 
utána sokáig bolyongtam céltalanul az 
utcákon. . .  Szitáit az eső, s az arcom 
nedves lett tő l e . . .  vagy talán nem is 
az esőtől . . .  Magam előtt láttam a pro
fesszor jóságos, szánakozó szemét — s23



ez szavainál is többet mondott ne
kem . . .

A  háború alatt egy budapesti tudo
mányos intézet alkalmazottjaként dol
gozott. A  bombatámadások megvisel
ték — egy ízben meg is sérült —, a 
nélkülözések pedig aláásták amúgy is 
törékeny, érzékeny szervezetét.

A  zentai családi házban talált újra 
menedéket. Édesanyja és dajkája, az 
áldott emlékű Ila — aki élete végiéig 
kitartott mellette —, babusgatja, ápol- 
gatja. Nehezen tér magához. De élet
ereje legyőzi betegségét, gyengeségét, 
és 1947 tavaszán miint segédkönyvelő 
elhelyezkedik egy zentai vállalatnál. 
Innen került a szabadkai színházhoz. 
Később ernyői az időről, a 7 NAP-nak 
adott nyilatkozatában így vallott:

»A  színpad volt az első nagy sze
relmem. De ezt a szerelmemet mind
járt kezdetben feláldoztam egy nagyobb 
szerelemért — férjhez mentem! ! ! Per
sze: sorsát senki sem kerülheti el. 1947- 
ben a Magyar Népszínház tagja lettem, 
Most már nincs más életcélom, csak 
a színház . . .  Ha nem lett volna színház, 
ha nem ölthettem volna fal időnként 
mások arcát, a hisztrió nevető és síró 
álarcát, hogy mögötte éljem ki élete
met, a fantáziámat — talán már rég 
összeroppantam volna az élet súlya 
alatt.«

Már a legelején felfigyeltek rá a 
kritikusok. Első' fellépése után (Számo- 
nov Orosz kérdés) Priestley Váratlan 
vendég című darabjában kap nagyobb 24



szerepet. Erről így ír Sulhóf József a 
Magyar Szóban:

» . .. Ferenczi Ibi Dorothy életre kel
tésével nyújtott művészi alkotást. K i
törései erősen drámaiak, mindenütt 
érezni, hogy ezt átéli és játéka magával 
ragadja a közönséget. . .«

Mindjárt ez után Lévay Endre a 
7 NAP A mi színházunk című vezér
cikkében ezt mondja:

» . .. Két esztendő munkájának si
kere és az intézmény híre már maga 
is toborzó: új erők indultak és indul
nak el azon az úton, hogy fejlődésük 
megfelelő fokán a népszínház színpa
dára lépjenek. Ezzel a toborzással is 
erősödik a művészi együttes: Ferenczi 
Ibolya színpadi gyakorlata és értékes 
kultúrája, tehetséggel párosulva, elvi
tathatatlan nyereséget jelent a szín
háznak . . .«

Hasonló a véleménye Herceg János
nak is Beaumarchais Figaro házassága 
című színművéről írt kritikájában, mely 
a HÍD Szemle rovatában jelent meg.

»Ferenczi Ibivel a Magyar Színház 
kitűnő erőt kapott. A  Váratlan vendég
ben és az Orosz kérdésben becsületes 
drámai alakítást nyújtott, itt azonban 
játszott. Ahogy felkapta a fejét, ahogy 
doíbbantott, ahogy elfintorította az ar
cát, ahogy a szentimentális jelenetek
nél mosolyogva a könnyeivel küzdött, 
az felejthetetlen. Az igazi tehetség ott 
nyilatkozik meg, ahol nem kell vigyáz
ni magára. S Ferenczi Ibi önfeledten, 
finom szenvedéllyel játszott. Mimikája,25



G.
 B

. 
Sh

aw
 

ké
t 

ki
vá

ló
 

to
lm

ác
so

ló
ja

:  
Fe

re
nc

zi
 

Ib
i 

és 
Pa

ta
ki

 L
ás

zl
ó.

 
(W

ar
re

nn
é 

m
es

te
rs

ég
e)



mozdulatai kiforrott színészi tehetség
ről adnak bizonyságot.«

A következő színházi szezonban a 
M élyek a gyökerekben  ér el jelentős si
kert. » . .. Külön tanulmányt lehetne 
írni Névy alakjáról mind a három sí
kon: ahogy az író megírta, ahogy a 
színpadon láttuk, s ahogy ma a közön
ség emlékezetében él. A mai sikerek
ben szűkös drámairodalomban ritkán 
adódik ilyen i-bseni szerep. Ferenczi 
Ibolya művészi hangszerének egész 
skáláját megszólaltatta benne. Ott, ahol 
megszólaltatta és a legaprólékosabban 
kidolgozta szerepét, szinte úgy éreztük, 
hogy Ibsen szövege szól. . .« (L., 7 NAP.)

Kollégái emlékezetében pályafutása 
kezdetéről a Warrenné mestersége cí
mű Shaw-daralbban nyújtott alakítása 
maradt meg leginkább. S valóban itt 
csillogtatta meg először páratlan tehet
ségét: » . . .vo ltak Ferenczi Ibinek jele
netei, amelyekben eddigi pályafutását 
is fölülmúló teljesítményt nyújtott, 
egy-egy apró mozdulata, egy-egy hang- 
bicsaklás, néhány arcmozdulat megra
gadó erővel tette tökéletessé alakítá
sát . . .« (Sulhóf József, Magyar Szó.)

Néhány többé-kevésbé sikeres ala
kítás után újra itt az alkalom. Az In
gyenélők különleges asszonyfigurájának 
életre keltése igazi, Ibihez méltó fel
adat.

» . .. A  magát az üzérkedések na
gyobb sikere érdekében anyává elő
léptető egykori markotányosnő szerepé
ben Ferenczi Ibi végre ismét bemutat27



hatta alakító készségének egész gazdag 
skáláját. Nagy mértéktartással játszotta 
meg különösen a meghatódás jelenete
it, és meg tudott maradni azon a hatá
ron, ahol különben szívbe markoló szö
vege még mindig nevetséges, csalárd 
és álnok marad. Helyenként, nyilván 
szándékosan és a kor romantikájához 
alkalmazkodva, apró túlzásokat is meg
engedett magának, de ezekkel talán 
még hatásosabban érzékeltette színpa
di lényének romlottságát és kicsit kör
nyező társadalmát is . . .« (Sulhóf Jó
zsef, Magyar Szó.)

Művészi pályafutásának talán leg
gazdagabb időszaka az 1952/53. színhá
zi idény.

Az érett, kiegyensúlyozott művész
nek ez a szezon bőséges alkalmat nyúj
tott arra, hogy sokoldalúságát, szelle
mességét, könnyed játékstílusát, drá
mái erejét és nem utolsósorban mélyen 
emberi életérzését a közönség előtt is 
megcsillogtassa. Játék a kastélyban, 
Pusztai szél, Candida, Huszonnégy piros 
rózsa, Hajnalban, délben , este, Ki a har
madik? . . .  Ezek a darabok mind-mind 
egy-egy jelentős mérföldkövet jelente
nek a siker útján.

A kritikusok ekkor már egyöntetű
en a legnagyobb elismerés hangján 
szólnak alakításairól. Osak néhányat ra
gadunk ki a sok méltatás közül:

» .. Az érzelmek és indulatok szé
les skáláját felölelő nagy szerepének 
minden szava lelkes, mélyről jövő em
beri hangon csendült fel a színpadon. 28



Kettős szerep: Emília és ruhatervező



Szerelmi elragadtatottsága épp olyan 
meggyőző volt, mint belső viharokat 
visszatükröző néma játéka, vagy a saját 
és szeretője életéért aggódó és küzdő 
nőstény sikolya. . .  Ha az a jó alakí
tás, amely — tekintet nélkül bizonyos 
izmusok bizonyos követelményeire — 
az adott körülmények között a közön
ségben kiváltja a kívánt hatást, a szín
padi élményt, akkor Ferenczi Ibi ala
kítása sokaknak emlékezetes, sőt feled
hetetlen volt és az is marad.« (Színház
járó Jeromos: Pusztai szél. 7 NAP.)

»A  darab címszerepét Ferenczi Ibi 
alakította. Mindvégig szertesugárzott 
belőle — minden mosolyából, minden 
asszonyos gyengédségéből — az a lát
szólagos lágyság, amely azonban erőt, 
tisztánlátást, öntudatot takar, s amely 
csak a kibontakozásban foszlik szét, 
amikor a harmincéves asszonyka kissé 
fölényesen állhat a két férfi: férje, a 
lelkész és a nem is egészen húszeszten
dős, fiatalságában őt magának követelő 
költő elé, — abban a tudatban, hogy 
lám ő az erősebb, ő az okosabb, neki 
kell megoldania azt a problémát, amit 
ez a két férfi itt elrontott. És Ferenczi 
Ibi úgy oldotta meg ezt a jellemialakító 
feladatát, hogy pontosan kivetítette 
Candüda teljes arculatának minden kis 
árnyalatát, úgy, ahogy Shaw megfes
tette . . .« (Kolozsi Tibor: Candida. Ma
gyar Szó.)

»Ferenczi Ibolyának ebben a vígjá
tékban olyan szerep jutott, amelyben 
egyszerű, finom eszközökkel megkapó 
női alakot adott. Ha a harmadik fölvo- 30



Ebben ismerte meg a Tiszatáj: 
a »Ki a harmadik« Gigája



nás Marina-Savelli jelenetére gondo
lunk, amikor kiderül a nagy bonyoda
lom, amelyben Ferenczi olyan művé
szi humorral teli játékot nyújt, akkor 
tényleg sajnáljuk, hogy ugyanez a hang 
kellőképpen nem jutott érvényre az el
ső és a második fölvonásban. De azt 
is meg kell mondanunk, hogy vannak 
szerepkörök — itt elsősorban a drámá
ra és a színműre gondolok —, amelyek
ben Ferenczi Ibi sokkal jobban ki tud
ja bontani képességeit, mert inkább ne
ki valók.« (Krónikás napló jegyzetei: 
Huszonnégy piros rózsa. 7 NAP.)

»Ferenczi Ibi Annájának leányos 
szemérme és látszólagos zárkózottsága 
mögül elővillanó életvágya, a két sze
relmesnek a hajnali és estti hangulat
hoz idomuló, visszafojtott, csupán gyön
gédségig jutó szenvedélye, s csak a 
déli fényben kirobbanó féltékenysége, 
no meg az előadás mindvégig csorbí
tatlan, egyenletes üteme — ami szintén 
a rendező érdeme, — ezek azok az eré
nyek, amelyek a színészi alakítás, az 
átgondolt és aprólékosan kidolgozott 
színpadi játék révén sikerre Vitték — 
nem a darabot, hanem — az előa
dást ___ « (K. t.: Hajnalban, délben, es
te , Magyar Szó.)

A  Ki a harmadik? című Begovic-da- 
raJb volt az első magyar bemutató a 
Szabadkai Népszínház kamaraszínpa
dán. Különös izgalommal készülődtek a 
színészek erre a bemutatóra. A 7 NAP 
krónikása az öltözőben látogatta meg 
őket a bemutató előtt. 32
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»A Z  ÖLTÖZÖ, — nem túl nagy szo
ba. Hosszú asztal innenső szélén szem
ben ül egymással Ferenczi Ibi és Pata
ki László. Festik magukat. A művésznő 
ideges. Ezt azonnal ki is jelenti. Ször
nyen izgul. »Jaj, de izgatott vagyok!« 
Pataki nyugodtan rakja arcára a ránco
kat jelentő fekete vonalakat. Minden 
éppen a fordítottja színdarabban levő 
szerepüknek, ahol az asszony a nyugodt 
és a férfi a csupa izgalom. A fal melletti 
fogason csüngenek Ferenczi Ibi ruhái. 
Az utcai ruha, a pongyola, a hálóing.

Kiss Júlia ebben a pillanatban fejez
te be a sminkelést, s most köti fekete 
ruhája elé a kikeményített fehér kö
tényt. Ilyen volt a zágrábi felsőváros
ban a szobalány 1926-ban.

A fodrásznő megigazítja Ibi haját. 
Kivesz frizurájából egy oldalfésűt, a 
színésznő hajába tűzi, aztán hátralép 
és úgy szemléli művét: »Így jobb?« 
Jobb! Vigyázzon, nem a mai divat kell, 
hanem a huszonhatos. Jaj, de izgatott 
vagyok!« Még egy pillantást vet a tü
körbe, és az öltöztetőnővel eltűnik a 
paraván m ögött. . .«

»Ferenczi Ibit páratlan rutinja se
gítette át a hiányos szöveg nehézsége
in. Ha nem is formálta meg mindig 
művészi színekkel a férjet féltő asszony 
vergődését és ravaszságát, kivételes, 
vóilbeli színésznői képessége lépten-nyo- 
mon megcsillant« (Dévavári Zoltán: 
Delila. Ifjúság.)

Kívülálló inem is sejti, milyen izga
tottan várja a színész a játékáról írt 34



kritikát. Ibi is átolvasott, áttanulmá
nyozott minden sort, ami a lapokban 
megjelent. Hangoztatta: »A  színész fe j
lődéséhez kell a kritika, mely igazsá
gos és nem részrehajló.« Sokszor elgon
dolkozott egy-egy megjegyzésen, és 
szinte bosszantotta, ha szűkszavúan, 
egyetlen mondattal intézték el ala
kítását.

»— Nekünk, színészeknek meg kell 
elégednünk a múló sikerrel. A  közön
ség ünneplésével és a kritikusok mél
tatásával. Utánunk más nem marad, — 
ha egyszer már nem leszünk. . .  A  fes
tőművészt, szobrászt és írót vagy köl
tőt műve túléli, de a reprodukáló mű
vész életműve vele együtt száll a sír
b a . . .

— Kiket szeretne még megszólaltat
ni a színpadon? — teszik fel neki a 
kérdést a 7 NAP Álarc nélkül című 
rovatában.

— Nagyon őszinte és nagyon sze
rénytelen leszek: Nórát, Bovarynét, a 
Kaméliás hölgyet, Melindát vagy (bár 
ellentétes szerep) Gertrudiszt és — Évát. 
Szeretnék sokat, minél többet adni. Ad^ 
ini és csak adni, még akkor is, ha tu
dom, hogy a színész sorsa körülbelül 
olyan, mint a szerelmesé, amelyet Gé- 
raldy így fogalmazott meg: »A dj oda 
mindent, szépet és jót és végül — érd 
be önmagaddal«. Pedig cserébe nem 
sokat kérünk. Mint ahogy a háborúhoz 
pénz, pénz és megint csak pénz kell, 
úgy a színészek művészi alkotásához 
is három dolog kell: hitel, hitel és har
madszor is hitel: a közönség szereteté-35
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nek, együttérzésének aranyhitele, mely
nek segítségével a színész felszínre hoz
hatja magából képzelete, szíve-lelke 
minden kincsét.

Legutóbbi sikerére, a Pusztai szél 
Annájára terelem a szót.

— Hogyan készül egy ilyen sze
repre?

— Elemzés és megint elemzés. Han
gosan sohasem tanulok. Csak olvasom 
és elemzem a szöveg minden szavát. 
Játékra csak akkor kerül sor, amikor 
már az alak beszél belőlem.

— Szívügy, kívánság?
— Jó volna irodalmi esteket ren

dezni, szavalni stb. Azt hiszem, volna 
rá közönség is.

Másra céloztunk. Meg is mondjuk.
— Igen — vallja be —, a rendezés. 

Ehhez azonban most nincs idő. A szí
nésznő egész embert kíván. Talán — 
egyszer.«

Jó volna irodalmi esteket rendezni! 
összegyűjteni mindazokat, akik szere
tik a verseket, és vég nélkül szavalni. . .

Amikor megalakult az Élet jel iro
dalmi élőújság, Ferenczi Ibi az elsők 
között volt, aki fölajánlotta közremű
ködését. Felolvasott, szavalt ezeken az 
összejöveteleken, s ha néha belekóstol
tunk a versek ízébe és hatalmába kerí
tett bennünket a költészet varázsa — 
folytatni kellett a műsor után is. Ilyen
kor felbaktattunk a százvalahány lép
csőfokon Sáfrány Imre műtermébe, ahol 
a régi petróleumlámpa hangulatvilágá37



nál kézről kézre járt József Attila és 
Ady Endre verseskötete, hogy végül is 
Ibi kezében kössön ki, s mi többiek 
(Petkovics Kálmán, Vinkler Imre, Sáf
rány Imre) áhitatosan hallgattuk hang
ját a hajnali órákig . . .

Mi akkor már rendszeresen feljár
tunk Ibi lakására, szavalószeánszokra. 
Galamb János, Lévay Endre, Zákány 
Antal, Almási Tibor, Quasimodo Braun 
István, Pataki László, Urbán János, 
Francz Mihály és még néhány ver
seket, irodalmat kedvelő ember ül
dögélt szobája hevei^őin, székein. Ibi 
néha engedett az unszolásnak és a 
zongorája elé ült. Legszívesebben Bee
thoven Holdfény-szonátáját játszotta___
Aztán nevetve elmondta, hogy valami
kor ő is írt egy verset. Egyetlenegyet.

— Csak aztán rájöttem, hogy mind
azt, amit mondani szerettem volna, 
mások sokkal szebben, művészibben el
mondták . . .  Inkább hát őket olvasga
tom . . .

Voltak nagyon mulatságos összejö
veteleink. Például, amikor a francia 
modernistákat tűztük műsorra. Nevet
gélve olvastuk az érthetetlen, értelmet
len szavakat: »Mikor a mahák, mikor 
a mahák, mikor a mahák és a mahaha- 
hák, a morotvák és a m ocsolyák. . .« 
És akkor Ibi vette kezébe a könyvet. 
Derűs arca lassan elkomolyodott, s mi 
megdöbbenve figyeltünk f e l . . .  Az ő 
hangjában mintha értelmet kaptak vol
na az értelmetlen szavak. . .  Legrejtet
tebb énünk kimondhatatlan szorongása 
elevenedett m eg . . .  Aztán egy másik 38
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vers a titokzatos jövő hangulatával 
árasztotta el a szobát. . .  Le nem vettük 
szemünket róla, s ő fáradhatatlanul 
újabb és újabb kötetek után nyúlt. .

Feledhetetlen szobájának hangula
ta . . .  a szőnyegen elnyúló fekete cica, 
a hangulatvilágítás és a versek zenéje, 
mely összekeveredett a fekete illatával, 
miután a párolgó csészéket Ila, a hűsé
ges anyahelyettes szerény személyte
lenségével feltálalta. . .  Ügy hiszem, Ibi 
ezeken az estéken megelégedett és bol
dog v o lt . . .

S ha senki sem ment el hozzá, ak
kor sem unatkozott. Mindig elfoglalta 
magát valamivel. Rádiója mellett kö- 
tögetett, vagy keresztrejtvényt fejtett. 
De szívesen készített is keresztrejtvényt. 
Hosszú, szálkás, jellegzetes betűivel í^t 
definícióit időnként felhozta a szerkesz
tőségbe, és végtelenül boldog volt, ha 
megjelent rejtvényeit a megfejtők meg
dicsérték. Sosem használt lexikont — ki
vételes műveltségével könnyedén készí
tette a változatos, érdekes keresztrejtvé
nyeket.

De legszívesebben olvasott. Nem tu
dom, ki volt kedvenc írója, sosem em
lítette, de az Ifjúság ankétja során a 
vajdasági magyar irodalomról kifejtett 
véleménye több tekintetben is igen ta
nulságos :

»Irodalmunk nem áll még hivatása 
magaslatán.

Sokat lehetne és kellene beszélni a 
jugoszláviai magyar irodalomról általá
ban s külön egyes problémáiról, egy 40



ilyen pár perces beszélgetés során azon
ban csak néhány kérdésre szorítkozha
tunk. Nem kétséges, van irodalmunk, 
bár íróinknál az utóbbi időben nagy 
stagnálás észlelhető. Meggyőződésem, 
hogy jelenlegi irodalmunk nem tudja 
kielégíteni népünk kultúrigényeit, mert 
nem áll még hivatása magaslatán. Az 
irodalom célja nemcsak a gyönyörköd
tetés — noha ez is egyik igen jelentős, 
elengedhetetlen fontosságú föladata —, 
hanem mindenekelőtt a tanítás, a jóra, 
szépre való oktatás. Ügy tűnik, mintha 
íróink nem mernének elég bátran hoz
zányúlni a problémákhoz, a valósá
gunkban, mindennapi életünkben állan
dóan fölvetődő, égető kérdésekhez. S 
ott, ahol valamelyest is megpendítik a 
dolgokat — nem elég őszinték, legtöbb
ször frázisokat mondanak. Ahelyett, 
hogy igyekeznének mélyre markolni és 
összefüg'gésszerűen, sűrítve kivetíteni 
az egyes jelenségeket — jelszavakat 
puffogtatnak. Szellemi életünk orvosai 
ők, de legtöbbször rosszul diagnoszti
zálnak. így nem csoda, ha a legsúlyo
sabb betegségeket is egy picurnyi pi
rulával, nagyon sokszor csupán egy asz
pirinnel igyekszenek meggyógyítani — 
mondani sem kell talán, majdnem ki
vétel nélkül — eredményt Blenül. Azt 
hiszem, nagy általánosságban ennyi e- 
lég. Prózaíró irik közül szerintem Her
ceg a legerőteljesebb. Finom tollú, nagy 
koncepciójú alkotó. Remek meseszövő, 
aki bájos hasonlataival, szép, plaszti
kus táj leírásaival magával ragadja az 
olvasót. Mellette még Majtényi és Ko-41
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máromi tetszik: mindkettő kitűnően ke
zeli a tollat és méltán tartozik legjobb
jaink közé. Sulhóf egyetemes tudású 
író és színikritikus. Minden adottsága 
megvan, hogy színműirodalmunkat ér
tékekkel gazdagítsa és helyes úton ve
zesse. Lévay úgyszintén nagytudású, el
mélyült és — ami különösen jelentős
— tárgyilagos bíráló. Örömmel olvasom 
minden sorát. Gál nagy tehetségét az u- 
tóbbi időben nemigen csillogtatja, pedig 
nagy szükségünk lenne szatirikus hang
jára. Nem lenne szabad cserbenhagynia 
azokat a nem kis számban levő híveit, 
akik őt látják hivatottnak arra, hogy 
megteremtse a jugoszláviai magyar víg
játékot. Költőkiben, úgy vélem, gazda
gabbak vagyunk. Nehezen tudnám meg
mondani, kinek a költeményeit szere
tem jobban, Zákányét, Csépéét, Latá- 
két, Thurzóét vagy Galambét, — min
degyikük egyéni, eredeti, ízes. A fiata
lok közül Dér igen tehetséges, széles 
látókörű, de — nekem úgy tűnik — 
nem elég egyéni: verseiben itt-ott Ady- 
hatás észlelhető. Körülbelül ennyiben 
foglalhatom röviden össze véleménye
met. Befejezésül még csak ennyit: író
ink csak dolgozzanak, alkossanak népi 
forradalmunk, kultúréletünk kiszélesíté
séért és színvonalának magasra emelé
séért. Bizonyosra vehetik, ha jó, érté
kes, időálló művekkel ajándékoznak 
meg bennünket, — olvasóközönségünk 
tábora is növekszik majd, mind többen 
lesznek azok, akik megszeretik, meg
becsülik őket.«43



1954-ben jelentős alakítása volt a 
Kis rókák című színműben.

»— Nehéz szerepet vállaltam a Kis 
rókákban — mondta egy öltözői láto
gatás alkalmával a Magyar Szó mun
katársának. — Bierdieax szerepét ala
kítom. Nem tudom majd, hogyan sike
rül megjátszanom a részeg asszony tra
gikus jelenetét, de igyekszem . . .

Már sietne is a többi után, de eszé
be jut valami:

— Ja, a Cseh Mária játssza Reginát. 
Alaposan készül ő is. No meg Garay 
is bizonyosan drukkol. Megsúgom, Ga
ray ebben a darabban színészi pálya
futásának 40. évét ünnepli — s már 
jókedvűen szalad is le a lépcsőn. . .«

Az ünnepi előadás óriási sikerrel 
zajlott le. Dicsérő jelzőkben, elismerő 
szavakban nem volt hiány. S a vigasz
taló szóra akkor már nagy szükség van, 
hogy ideig-óráig feledtetni tudja a be
tegség okozta testi szenvedést. . .  Pár 
hónapos szüneteket tart. Ilyenkor a sza
natóriumokban gyűjt erőt a további 
munkához. Aztán egy egész évig nem 
találkozunk nevével a színlapon . . .

Tudtuk, hogy beteg.
Azt is tudtuk, hogy évei meg van

nak számlálva. De valahogy ösztönösen 
nem akartunk, nem bírtunk erről tu
domást venni. Ügy védekeztem a ször
nyű gondolat ellen — struccpolitikával 
—, hogy soha nem figyeltem meg kü
lönösképpen. Soha úgy, hogy egyszer 
majd erre vissza kell emlékeznem. . .  
Nem gyűjtöttem róla adatokat. Nem 44
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faggattam életéről, gondolatairól, vágya
iról. Élt velünk, mellettünk olyan meg
győző élniakarással, hogy mindannyi
unkban el tudta altatni a gyanút, a bi
zonyosságot, hogy ez nem marad így 
örökké. Kényelmes volt elhinni neki, 
hogy jól érzi magát, hogy apró-cseprő 
gondunk, bajunk — amit olyan nagy 
megértéssel és türelemmel hallgatott 
végig — felér az ő nagy tragédiájával, 
mely tudata legmélyén mindig jelen 
v o lt . . .

Dekánként fogyasztotta az életet. 
Tudatosan élvezte minden szépségét, 
minden örömét. Különösen az utóbbi 
években nem voltak életében szürke 
hétköznapok. Ünnepnap volt minden 
napja, amikor felkelhetett az ágyból, 
amikor járkálhatott az utcákon, embe
rekkel beszélgethetett, moziba mehetett,, 
és — ami mindennél fontosabb és min
dennél szebb — játszhatott. . .

Látszatra egészégesen, tele élnivá- 
gyással és életkedvvel tér vissza a sza
natóriumból. Quasimodo Braun István 
Különös főpróba című darabjának ős
bemutatóján könnybe lábadt szemmel 
hajlong a függöny előtt, szeretett kö
zönsége tapsviharában . . .  Utána egy e- 
gész sor ragyogó alakítással bizonyítja 
be, hogy nem adta meg magát, és — 
betegségéről a városban keringő híre
ket meghazudtolva — egymás után lép 
a közönség elé az Eduárd gyermekei cí
mű komédiában, A  szabin nők elrab
lása című zenés bohózatban, a Harmadik 
ablak című színműben és a Csak Szi
lárd legyen  című színjátékban. 46



1959-ben egészégi állapota már vál
ságos. De ez nem akadályozza meg őt 
abban, hogy pontosan megjelenjen a 
próbákon és fegyelmezetten részt ve
gyen az előadásokon. Csak azok, akik 
egészen közel álltak hozzá, sejtik, mi
lyen nagy lelkierővel győzi le fájdal
mát. Kifelé mosolygó arccal megtévesz
ti nézőit, imádóit, barátait egyaránt.

Januárban a Róka és a szőlőt, már
ciusban pedig a Tarantellát mutatja be 
a Népszínház.

» . . .  Ferenczi Ibolya Kleia asszonya, 
a nem kiélt szerelmében vergődő asz- 
szony és majdnem rabszolga fölfokozott 
élelm ességével széles skálában mondta 
el Figueiredo Kleia-sző vegét. Ez a szé
les skála néha megdöbbentett, néha 
meghökkentett: mindenképpen a színé
szi átélés és átlényegülés mélységeit 
tükrözte vissza . . .  «  (Lévay Endre, 7 
NAP.)

A közönség ekkor még semmit sem 
sejt. Csak a jószemű kritikus érzi meg 
ösztönösen, hogy valami nincs rendben. 
»Ferenczi Ibi minden erejét latba ve
tette, hogy elhitesse a szerelmi gyön
gédségre vágyó asszony csapongó érzel
meinek őszinteségét« — olvashatjuk 
Dér Zoltánnak A róka és a szőlő be
mutatójáról a Dolgozókban megjelent 
beszámolójában. Két hónappal később 
ugyanennek a lapnak a színházi rova
tában — a Tarantella premierje kap
csán — azt mondja, hogy: »Ferenczi 
Ibi olyan mesteri természetességgel sze
mélyesítette meg az alkohol mámorában 
menedéket kereső asszonyt, hogy feled-47
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tetni tudta alakjának hiányos fölvázolá
sát.« Ugyanakkor Vukovics Géza így ír 
a Magyar Szóban:

»A  darab mondanivalójának tete
mes súlya Pataki Lászlóra és Ferenczi 
Ibire, részben pedig Fejes Györgyre és 
Szilágyi Lászlóra nehezedett. Mindany- 
nyian megállták helyüket, talán csak 
Ferenczi Ibi állandó »ingerlékenysége« 
követelt meg több árnyalási elővigyá- 
zatot a zaklatott lelkületű Gabriella ne
héz szerepének tolmácsolásában . . .«

Annyira lelkiismeretes, hogy csak 
végső esetben mondja le az előadást. 
Kollégái mesélik: sosem vette lelkére, 
hogy miatta akár egy előadás is elma
radjon. Megtörtént, hogy a Róka és a 
szőlő egyik előadására csak úgy bírt 
elmenni, hogy kezelőorvosa előzőleg in
jekciókat adott n ek i. . .

Ruhatervezői szakképzettségét csak 
egyszer, a Vakarcs színrehozásánál gyü- 
mölcsöztette. A színlap szerint ugyanis 
ennek a darabnak a ruháit ő tervezte. 
De magánéletében ruháit mindig saját 
elgondolása szerint, egyéniségének meg
felelően varratta. Sosem volt szüksége 
divatlapra, ruháit maga tervezte. És 
mindig elegáns volt, a legutolsó divat 
szerint öltözött. Sokat adott külsejére. 
Még Golnikon, a szanatóriumban is, 
ahol hosszú hónapokat töltött, mindig 
ápolt és csinos volt.

Betegtársai imádták. Sokan az állan
dó betegek közül régi ismerősként üd
vözölték, amikor a nehéz színházi évad 
után pár hónapra bevonult közéjük le
gyöngült szervezetét felfrissíteni. Cso-49
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dálták, mert ő — aki talán valamennyi
ük közül a legbetegebb volt — egymaga 
képes volt mindannyiukban tartani a 
lelket. Életet, örömet vitt közéjük, el- 
tréfált, elmókázott velük, jelenlétével 
elfeledtette betegségüket, gondjaikat... 
Egy ízben vidám műsort állított össze, 
hogy minél önfeledtebben ünnepeljék 
meg az ú jévet. . .

Az utolsó hónapokban Ionesco Szé
kek, című darabjának női főszerepére 
készült nagy lelkesedéssel. Ekkor már 
a próbákon gyakran rosszul lett. Egy 
darabig még tartotta magát, de aztán 
kénytelen belátni, hogy betegsége erő
sebb akaraterejénél. Megszakadnak a 
próbák, és Ibi elindul Ljubljanába.. -

Kollégája, Szilágyi László így emlé
kezik vissza ezekre a napokra:

»Ha meghalok. . .  írj rólam néhány 
sort valamelyik lapban. . .  de valami 
szépet! Hadd sirassanak meg legalább 
még egyszer az emberek! . . .  — és han
gosan felkacagott, őszinte gyermeki ne
vetés volt ez — nem dévaj kacagás — 
és mégsem tudtam sír-e, nevet-e? El
fordultam, táskámban keresgéltem va
lamit, hogy ne lássa szememben a fel
törő könnyeket. . .

Másnap elutazott Ljubljanába . . .
Tudtuk mi i s . . .  ő is tudta, hogy 

többé nem látjuk egymást és mégis 
másnap az állomás felé haladva, dél
cegen lépegetett barátnői társaságában, 
nevetgélt, csacsogott. Ott álltam a Jad- 
ran mozi előtt. Láttam, de nem mentem 
oda hozzá, hogy még egyszer elbú51



csúzzam Tőle: féltem, hogy én leszek a 
gyengébb. Csak álltam és néztem . . .  I- 
lyen magabiztosan haladni a halál fe
l é . . .  erre csak nagy lelkek képesek..

Az ápolószemélyzet és az orvosok 
megkülönböztetett bánásmódban része
sítették. Mert ő dr. Lavrićnak, a meg
boldogult hírneves orvosprofesszornak 
volt egyik legkedvesebb betege. A  pro
fesszor akkor már tudta azt, amit Ibi 
még csak sejtett, s amiről kétségekkel, 
szorongással teli levélben ír. A levelet 
hűséges Ilájának címezte:

>►... Nem tudom, meddig bírom ezt 
az idegállapotot, ezeket a vizsgálatokat 
és a bizonytalanság miatti szörnyű fé
lelmet. Egymás után kapom a futó i- 
degrohamdkat, teljesen felőrlődtek hosz- 
szú betegségem alatt az idegeim. Ha 
megállapítják, hogy rákom van, öngyil
kos leszek. . .

Golnik a mennyország emellett. Ügy 
vágyom oda vissza, mintha az ottho
nom lenne. . .  Csak rohannék ki ebből 
a börtönből, s a saját érzéseim, kínzó 
sejtelmeim börtönéből. Soha senki se 
menjen operációra meggondolatlanul, 
mint én. Távol az otthontól, hozzátar
tozóktól, barátoktól. Oh, ha most itt 
lehetnétek mellettem! De újra csak ma
gamnak kell megvívnom a harcot. Min
dig csak egyedül, egyedül. Ebbe bele 
kell bolonduln i... Itt csak egy héten 
egyszer, vasárnap van látogatás. . .  A 
golnikiak azt mondták, bármelyik pilla
natban sürgönyözök értük, a legköze
lebbi autóbusszal, vagy vonattal itt lesz
nek. De nem engedik be őket. Pedig 52
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olyan igazi, hűséges barátok. Imádkoz
zatok értem, ne fedezzenek fel valami 
súlyos kórt bennem. Az operációtól nem 
félek, csak attól, hogy hiába lesz, nem 
tudnak majd a bajomon segíteni. A cí
medet megadtam, ha történne velem 
valami, kiértesítenek. De ne hagyjatok 
itt, adj el inkább mindent, nem aka
rok itt feküdni a temetőben . . .«

A  Népszínház előcsarnokában rava
talozták fel. A hatalmas virágkoszorúk 
és csokrok, amelyekkel ismerősei, bará
tai és mindazok, akik ismerték és szeret
ték, elárasztották koporsóját, nehéz bó- 
dító illattal töltötték meg a gyászlepellel 
beborított csarnokot, összeszorult szív
vel, könnyes szemmel vonult fel Sza
badka lakossága, hogy búcsút vegyen 
tőle és elkísérje utolsó útjára.

Sírkövére — kívánságára — kedvenc 
költőjének, Kiss Józsefnek két versso
rát vésték:

Az én mezőmön nem nőttek kalászok, 
az én aratásom egy m.irék v irág . . .
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FERENCZI IBOLYA 
ÉLETÚTJA

1915. február 26-án született Zentán.
Az elemi iskolát és a gimnázium 

négy osztályát Zentán végezte el.
1930. november 1-étől 1932. május 

1-éig a masamódmestérségét tanulta ki 
Zentán. Utána 1933. január 1-étől 1935. 
január 1-éig mint masamód dolgozott 
Komáromi Ferencné kalapszalonjában, 
Zentán.

1937. november 7-én férjhez ment.
1939-ben Budapestre költözött. Ott 

elvégezte a gép- és gyorsírótanfolyamot, 
majd állásba lépett.

1940. október 28-án távhallgatóként 
beiratkozott a budapesti Székesfővárosi 
Ipar rajziskola ruhatervező szakosztá
lyára.

1942. október 1-étől 1944. október 
1-éig egy budapesti tudományos intézet 
tisztviselőnőj eként dolgozott.57



1944 márciusában a zombori tör
vényszék felbontotta házasságát.

1947-ben a szabadkai színházhoz ke
rült.

Utolsó föllépése Kikindán volt a Ró
ka és a szőlő ben 1959. június 7-én.

1960. április 5-én halt meg Szabad
kán.

1960. április 6-án Temették el Sza
badkán, a Bajai úti temetőben.

58



A VILÁGOT JELENTŐ DESZKÁKON

Zentán a következő műkedvelő elő
adásokon lépett fel:

Gyurkovics lányok és Genovéva (is 
kolai előadás). A harmincas évek ele
jén fellépett a Szegény lányt nem lehet 
elvenni és a Fruska című vígjátékban.

A harmincas évek derekán a követ
kező darabokban szerepelt:

Bónyi Adorján: A z édes ellenség
Indig Ottó: Ember a híd alatt
Fodor László: Érettségi
Bús Fekete László: A  méltóságom 

asszony trafikja

A Szabadkai Népszínházban 1947-től 
1950-ig a következő művekben játszott:

K. M. Szimonov: Orosz kérdés
J. B. Priestley: Váratlan vendég
P. A. Beaumarchais: Figaro házas

sága
J. Gow és A. D’Usseau: Mélyek a 

gyökerek59



M. Gorkij: A Zselyeznov ház asszo
nya

G. B. Shaw: Warrenné mestersége 
B. Nušić: A  gyászoló család

1951

Szigligeti Ede: Csikós (felújítás). — 
özv. Karvassyné. (Bemutató: II. 14.)

Csiky Gergely: Ingyenélők. — Sze- 
derváry Kamilla. (Bemutató: III. 8.)

D. Gervais: Sok hűhó egy szobáért.
— Mária. (Bemutató: X. 4.)

Bogdánfi Sándor: Vass Péter. — Sel-
meciné. (Bemutató: XII. 4.)

Komor Gyula: Aladár nem szamár.
— Cigória. (Bemutató: XII. 18.)

1952

Molnár Ferenc: Játék a kastélyban.
— Annié. (Bemutató: III. 21.)

Hunyadi Sándor: Pusztai szél. — An
na kocsmárosné. (Bemutató: V. 15.)

Zilahy Lajos: Zenebohócok. — Elvira 
kisasszony. (Bemutató: X. 30.)

G. B. Shaw: Candida. — Címszerep. 
(Bemutató: XII. 10.)

1953

A. Benedetti: Huszonnégy piros ró
zsa. — Marina. (Bemutató: I. 29.)

Sulhóf József: Kidőlt a májusfa. — 
Sósné. (Bemutató: II. 20.)

D. Niccodemi: Hajnalban, délben, es
te. — Anna. (Bemutató: IV. 30.) 60



W. Hasenclever: Talpig úriember. — 
Viktória. (Bemutató: V. 23.)

M. Begović: Ki a harmadik? — Giga. 
(Bemutató: VII. 16.)

Quasimodo Braun István: A Mag
dics-ügy. — özv. Tér Józsefné. (Bemu
tató: X. 27.)

1954
M. Poljakovié: Napraforgók. — Ber- 

tics Anna szül. Szathmári-Zsoldos, (Be
mutató: I. 9.)

L. Helmann: Kis rókák. — Bierdieax. 
(Bemutató: II. 27.)

Molnár Ferenc: Delila. — Marianne. 
(Bemutató: IV. 3.)

T. Muscatescu: A Titanic-keringő. — 
Dacia. (Bemutató: IX. 11.)

D. Niccodemi: Vakarcs. — Emilia. 
(Bemutató: XI. 13.)

1955

Ch. Dickens: Copperfield Dávid. — 
Mrs. Trotwood. (Bemutató: II. 11.)

Calderon de la Barca: Két szék közt 
a pad alatt. — Donna Beáta. (Bemuta
tó: III. 19.)

Sinkó Ervin: A  szörnyű szerencse.
— özv. Kovácsné. (Bemutató: IV. 26.)

Bérezik Árpád — Sulhóf József: A  
parasztkisasszony. — Fonyóné. (Bemu
tató: VI. 11.)

Quasimodo Braun István: Különös 
főpróba. — Judit színésznő, a színda
rabban Szilvia, (ősbemutató: III. 9.)61



Marc-Gilbert Sauvajon: Eduárd gyer
mekei. — Denise. (Bemutató: IV. 9.)

Jean de Letraz: Mackó. — Henrietta. 
(Bemutató XI. 3.)

1958

Schönthan-Kellér Dezső: A Szabin 
nők elrablása. — Borbála (Bemutató:
I. 18.)

Majtényi Mihály: Harmadik ablak.
— Erzsi nagynénje. (Bemutató: IV. 12.)

O. Wilde: Csak Szilárd legyen. — 
Lady Breckuell (Bemutató: X. 2.)

Babay József: Három szegény sza
bólegény. — Kádárné. (Bemutató: XII. 
12.)

1959

G. Figueiredo: A róka és a szőlő. — 
Kleia. (Bemutató: I. 17.)

B. Kosier: Tarantella. — Gabriella. 
(Ősbemutató: III. 29.)
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É L E T J E L  M I N I A T Ű R Ö K

1. L é v a y  Endre:
ÚJ LÉLEKINDULÁS

2. S á f r á n y  Imre:
ZSOMBÉKOK
(Vallomás Vinkler Imre művé
szetéről)

3. D é s i Á bel:
KORTÁRSAIM
(Versciklus)

4. K o l o z s i  Tibor:
ŐRTŰZ FÉNYÉBEN 
(Szabadkai folyóiratok és köny
vek)

5. B a 1 á z s G. Árpád:
BOLYONGÓ PALETTA 
(önéletrajz)

6. D é r  Zoltán:
AZ ÁRNY ZARÁNDOKA 
(Csáth Géza emléke)

7. L é v a y  Endre:
FÉLÁLOM UTÁN 
(Monodráma)

8. B u r k u s  Valéria:
IBOLYA

63 (Ferenczi Ibi rivaldafényben)



E l ő k é s z ü l e t b e n :

G a r a y Béla:
A KULISSZÁK VILAGÁBAN 
(önéletrajz)

G a j d o s  T ibor:
A CSILLAGOS HOMLOKÚ 
(Hangya András életútja)

P e t k o v i c s  Kálmán:
ÖNIGAZOLÓ ELÖBESZÉD 
(Szociológ;ai tanulmány)

D é v i c s  Imre:
NAPÓRA
(A Képzőművészeti Találkozó 
opusa)

D é r  Zoltán:
AZ ELSŐ MŰHELY 
(Kosztolányi Dezső önképzőköri 
évei)

B a r a n y i  Károly:
IKAROSZ SZÁRNYÁN 
(önéletrajz)

M á r t o n  Domokos:
A SZERKESZTŐ 
(Jegyzetek Dettre János arcképé
hez) 64






