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Egy régi színházi közmondás azt. 
tartja, hogy a színész húszéves korától 
harmincéves koráig tanul, harminctól 
ötvenig szeretkezik és ötventől kezdve
— emlékezik...

Hát ez valóban így is van. Régi igaz
ság, hogy az ember idős napjaiban leg
szívesebben elmúlt idők emlékeivel fog
lalkozik ... mert az idő lassan-lassan 
elsodor az élő mellől mindent és min
denkit, aki iránt szeretetet vagy érdek
lődést tanúsított. Az idős ember magá
ra marad, mint ősszel a fa levele, amely 
még igyekszik erősen tartani magát, 
megkapaszkodik, hogy az őszi szél ne 
tudja egykönnyen leszakítani.

A  napi élet harcai, küzdelmei elsu
hannak az idős ember mellett, és kevés 
nyomot hagynak maguk után.

Az idős ember megáll a megtett 
úton, és felidézi a múltat. Csupán az 
emlékek éltetik.

Az elmúlt hosszú esztendők során 
emlékeimet feljegyeztem. Már kezdő 
korom óta gyűjtögettem, mert arra gon
doltam, hogy egyszer még szükség le-



hét rájuk. Mert van színész, aki bélye
get, van, aki képeslapokat gyűjt, volt 
olyan is. aki ügyvédi felszólításokat tett 
félre. Én élményeimet gyűjtögettem. 
Ezeket most felhasználom.

Nos hát születtem... Hát ha most 
még mindig fiatal szerelmes színész 
volnék, mint valamikor voltam, vagy 
primadonna, biztosan nem írnék ide 
számokat, hanem meghagynám a pon
tokat. De mivel már nem vagyok se 
szerelmes színész, se primadonna, tehát 
születtem: 1897. február 14-én, Szabad
kán.

Mindenesetre örülök, hogy itt szü
lettem, ahonnan országhódító útjára in
dult a »nemzet csalogánya«, Blaha Luj
za, Paulayné Gvozdenovics Júlia, a 
Nemzeti Színház művésznője, Hegyi 
Aranka, a híres operettprimadonna, Bu- 
dánovics Mária, az operaénekesnő és 
még számtalan jeles tagja a magyar 
színésztársadalomnak.

Édesapám rendőrtiszt volt, nagybá
tyám a város rendőrfőkapitánya, szóval 
rendőrcsaládból származom. Talán ezért 
is vagyok pedáns, rendszerető. Apám 
az akkori idők szerény fizetéséből tar
totta el családját. Bizony szüleimnek 
nagyon kellett vigyázniuk minden ga
rasra, hogy a fizetésből kijöjjenek.

Boldog gyermekkort éltem, nem tud
tam a gondról, szaladgáltam a város
erdőben, játszottuk az akkori idők leg
népszerűbb játékát, a »rabló-zsandárt«. 
No meg gomboztunk. így megtörtént, 
hogy egy nap a délutáni tanításról úgy 
mentem haza vadonatúj ruhámban, 
hogy mindkét kezemmel tartanom kel



lett a nadrágomat és zakómat is, mert 
útközben minden gombomat eljátszot
tam ... Persze, otthon nem kaptam ér
te dicséretet.

Az apám nem szánt színésznek, an
nál kevésbé, mivel nekem sem volt fo
galmam arról, mit jelent az: s z í n h á z  
meg s z í n é s z .

Így tehát nem állíthatom, hogy »már 
kisgyerek koromban elhatároztam . . .«, 
amint az egyes színészi életrajzokban 
olvasható.

A  játék fogalmával csak első ele
mista koromban ismerkedtem meg, a- 
mikor először vittek cirkuszba. A  Koc
ka fivérek cirkusza jött a városba és 
a régi Széna téren tartott előadásokat. 
Az engedély kiadása édesapám. hatás
körébe tartozott, persze állásánál fogva 
állandó ingyenjegy, azaz — ahogy 
mondták — tiszteletjegy járt. Ott a cir
kuszban láttam először »játszani«. Per
sze, legjobban a bohócok ragadták meg 
érdeklődésemet. Attól a naptól kezdve 
otthon, barátaimmal állandóan cirkuszt 
játszottunk. Még a kötéltáncot is ki
próbáltam, míg le nem estem és alapo
san meg nem ütöttem magam ...

Arra viszont nem emlékszem pon
tosan, hány éves voltam, amikor szü
leim először vittek színházba. Az ün
neplő ruhámat vettem fel. A  színház 
bejárata előtt erős szívdobogást érez
tem. A  falakon színes színlapokról azt 
olvastam, hogy azon az estén a Trenk 
báró című operettet adják. Most már 
utólag eszembe jutott, hogy a színház 
igazgatója Pesti Ihász Lajos v o lt ... a



főszereplők pedig Aradi Aranka, Nagy 
Imre, B. Szabó József ...

Beléptünk a nézőtérre, és egy új, 
varázslatos világba léptem... Mint al
vajáró lépegettem a kopott futószőnye
gen a helyemre. Nekem ez a kopott 
ócska szőnyeg az utat jelentette Tün
dérországba ...

Izgatott, lélegzetelállító várakozás 
után felberregett a csengő, a lámpák 
lehunyták fénylő szemeiket, a függönyt 
felhúzták, és én süketült füllel, ragyo
gó, éhes szemmel faltam Meseország 
csodálatos szépségeit. Emberek voltak 

előttem, akik másképpen léptek, más
képpen beszéltek, mint azok ott kint 
az utcán... Más volt a szemük, a ha
juk, az arcuk... Jaj, csak a függöny 
sose gördülne le, csak örökké tartana, 
csak ne kellene hazamenni soha!

Varázslat fogott e l ...
És ilyen varázslatos áhítat fogott el 

mindig, később is, amikor már mint 
színész éltem a színfalak között, a ku
lisszák világában. Csodaváró szemmel 
néztem és nézek ma is a bársonyfüg
gönyre, a kopott kellékekre, és nem 
akarok felébredni az álomból. Nem 
akarok felébredni, mert az álom szép, 
nem hazudik, hanem megszépíti az 
életet.

De kissé előre kalandoztam elbeszé
lésemben, hiszen még a diákéveknél 
tartottam. Azonban múltak az évek és 
befejeztem iskoláimat. Pályaválasztás 
előtt álltam.

Azt hiszem, nemcsak akkor, régen, 
hanem ma is, minden életbe induló fia



talember nehéz órákat él át ilyenkor 
és álmatlan éjszakákon át töpreng azon, 
melyik pályán induljon el kenyeret ke
resni?

Édesapám komoly, higgadt és mes
terségénél fogva sokat tapasztalt, szi
gorú ember volt. Az élet gyakorlati ol
dalát nézte és minden igyekezetével ar
ra akart rábeszélni, hogy állami, vagy 
városi szolgálatba lépjek. De hiába volt 
minden! Én régi álmaimat akartam 
mindenképpen megvalósítani: színpad
ra vágytam.

Volt is izgalom emiatt a családban.
Édesapám hallani sem akart róla, de 

minden érvelése hiábavaló volt, én ko
nokul ragaszkodtam elhatározásomhoz. 
Végül is — édesanyám közbenjárására
— nagy nehezen beleegyezett, sőt a 
színigazgatóval — akivel baráti v i
szonyban volt — megbeszélte, hogy be
járok a színházba a próbákra megis
merni a munkát, megtanulni az ottani 
életet.

Ebben az évben — 1912 őszén — tör
tént, hogy a híres primadonna, Pálmay 
Ilka vendégszerepeit a L ili című ope
rettben, és az egyik próbaszünetben 
Tallián László, a rendező karon fogott 
és odavezetett a bájos művésznőhöz.

— Művésznő — szólt a rendező —, 
bemutatom kegyednek ezt az ifjút, aki 
a színi pályára akar lépni.

Pálmay Ilka kedvesen nyújtotta fe
lém keiét, és én a kézcsók után nem 
tudtam betelni az örökifjú — akkor 
már nem éppen fiatal — művésznő né
zésével. Ö pedig így szólt:



A pálya kezdetén



— Fiatalember, maga elveszett. Mert 
aki minden próbán és minden előadá
son itt van a színfalak között, az itt
hagyja a szívét, a fogát, a haját, az 
ifjúságát...

És én akkor kimondhatatlanul bol
dog voltam ...

Vége lett a színházi idénynek és a 
következő ősztől új igazgató, Nádassy 
József vette át a színház vezetését.

Édesapám, aki most már belenyugo
dott, hogy színész legyek, tanácsot kért 
tőle, s ő megígérte, hogy meghallgat és 
tehetségemről őszinte véleményt mond 
neki.

Továbbra is bejártam a színházba, 
végignéztem a próbákat, ott ültem az 
előadásokon.

Ebben az időben a színháznak egy 
igen bájos primadonnája volt: Molnár 
Janka. Ültem a próbákon, és csendben 
imádtam és bámultam a szép Jankát. 
Eddig is minden vágyam a színi pálya 
volt, de most még erősebben határoztam 
el, hogy tervemet mindenáron megva
lósítom. Arra gondoltam, nemcsak tu
catszínész leszek, hanem élvonalbeli, aki 
nemcsak a darabokban, hanem a való 
életben is meghódítja szívszerelmét: a 
szép Jankát.

Azon a napon: 1913. március havá
ban, amikor a színházi bizottság előtt 
letettem a vizsgát és felvettek a társu
lat tagjai sorába, megtudtam, hogy imá- 
dottam elhagyja az együttest és férjhez 
megy egy pécsi bankigazgatóhoz . ..

Biztosan nem tudta, hogy felvettek 
színésznek...

Tehát színész lettem!



Szívvel-lélekkel a színpadnak élhe
tek! Ügy akartam élni, mint a szerze
tes, akinek nincs családja, nincs ma
gánélete, nincs más becsvágya, mint 
szolgálni a művészetet! Hirdetni az 
anyanyelv szépségét, az irodalmat. A  
színpadra jutás jelentette vágyaim és 
álmaim beteljesülését.

Persze eleinte mint segédszínész dol
goztam, de mégis megejtett ez a csodá
latos világ.

Minden percemet a színpadon töltöt
tem, díszítők, kellékesek, bútorosok ha
ladtak el mellettem, festett falakat, 
lámpaernyőket, lépcsőket, székeket, asz
talokat cipeltek ... Nők, férfiak, szobák 
és képek táncoltak összevissza előttem. 
Remete Géza kellemes hangja belemu
zsikált a szívembe, és Kovács Lili szub- 
rett kacagása mint finom zene zengett 
a fülemben. Én pedig ott álltam, meg
feledkezve mindenről.

Én is úgy voltam, mint sok más fia
tal színész, sőí: nem egy olyan kolléga 
is, aki már éveket töltött el a kulisszák 
festett világában. Engem is sok olyan 
vágy sarkallt, amilyen a polgári tár
sadalomban élő emberben meg sem szü
letik. Kezdő színész voltam, és minden 
kezdő színész rendszerint kiválaszt ma
gának eszményképül egy színészt, hogy 
annak a nyomdokain haladva jusson el 
a sikerhez. Ha az eszménykép szilárd, 
tiszta, kifogástalan jellemű egyén, ak
kor ez a körülmény a kezdő színész jel
lemére és fejlődésére jótékony hatást 
gyakorol. Ha rosszul választott — ami 
nem egy esetben fordult elő —, káros 
következménnyel járhat.



Az első szeren: Viola, az alföldi haramia 
lelkésze (1913)



Én eszményképemül Derenghy Ist
vánt választottam, aki kitűnő jellem
színész, komoly, intelligens, olvasott, 
józan életű ember volt. Akkor már 
negyven éve működött a pályán. Arany
szívű, segítő kolléga volt, aki szerette 
a fiatalokat. Sokat tanultam tőle, és so
sem tudom elfelejteni ezt a drága mű
vészembert ...

Múltak a hetek, és lassan-lassan 
megismerkedtem mindennel, ami a 
színházban volt. Az idősebb színészek 
nem voltak nagyképűek, kitűnő embe
rek voltak, akik nem nézték le a kezdő 
fiatalembert, hanem tanácsokkal segí
tették, támogatták. De én sem hittem, 
mint sok mai fiatal, hogy többet tudok 
náluk. Tisztelettel viseltettem az idő
sebbek iránt.

Befejeződött a szabadkai színházi 
idény, és a társulat nyári állomására, 
Makóra, majd onnan Szentesre távozott. 
Persze én is velük mentem.

Fizetésem 100 korona volt. Hogy ez 
mennyit jelentett? Meg lehetett-e belő
le élni? Egyedülálló embernek kellő be
osztással elég lett volna, ha közben-köz- 
ben nem könnyelműsködik. Mert volt 
köztünk olyan is, aki szívesen forgatta 
a 32 lapos bibliát, és sokszor végigéhez
te a hónapot, mert az első napokban el
kártyázta a pénzét. Emlékszem, hat fo
rintot, vagyis tizenkét koronát fizettem 
Makón egy kedves, szépen berendezett, 
külöbejáratú szobáért, harminckét ko
ronát ebédért és vacsoráért a legelső 
vendéglőben, a Koronában. A  reggeli — 
ha éppen futotta rá való — 10 krajcárba, 
vagyis húsz fillérbe került. Ezzel szem



ben magunknak kellett gondoskodnunk 
a ruhatárunkról, az pedig mesebeli 
összegbe került. Minden színésznek kel
lett hogy legyen fekete, fehér és ró
zsaszínű trikója a klasszikus szerepek
hez, valamint frakkja, zsakettje, szmo
kingja és redingote-ja. Természetesen 
utcai ruhák is kellettek. Civil öltönye
inket színpadon csak akkor használhat
tuk, ha azon a héten utcán nem mutat
koztunk bennük. Vennünk kellett egy 
pár fekete és egy pár sárga csizmát, va
lamint lakk tánccipőt is. Nem voltak 
ezek könnyű idők. A  mai fiatal színé
szek könnyebben élnek, mert mindezek
ről a színház gondoskodik, és mindent, 
kivéve az alsónadrágot, ő ad az elő
adáshoz.

Szerződésünk értelmében havi 44 
előadáson voltunk kötelesek fellépni. 
Ennek még örültünk is, mert így nagy 
gyakorlatra tettünk szert. Elmondhatom 
azt is, hogy három évig voltam szerző
désben egy színháznál, és a három év 
alatt csupán három estém, a három 
nagypéntek volt szabad. És mégis ki
tartottunk, nem zúgolódtunk, mert sze
rettük a pályát, hivatásunknak és nem 
»mesterségnek« tartottuk.

A  munka nem volt könnyű, mert az 
olvasópróbán kívül abban az időben 
még nem volt ismeretes a vidéki, de 
még egyes fővárosi színházaknál sem a 
ma szokásos asztali próba, amelyeken 
a rendező vezetésével megbeszélik a 
darab, a szerepek minden apró részle
tét, mielőtt a tulajdonképpeni próbák 
megkezdődnek. Voltak színészek, akik 
már az első próbán alaposan tanulmá-



nyozt&k is a szerepüket. Ezt a módszert 
igyekeztem én is elsajátítani. Lelkiis
meretesen készültem a hangvételnek, a 
mozdulatoknak, gesztusoknak minden 
árnyalatára. így mindig biztosan mo
zogtam, beszéltem és nem bizonytalan
kodtam. Sokat olvastam, tanultam, 
igyekeztem megismerni a kor politikai 
viszonyait, építészeti, ruházati stílusát 
és hajviseletét, szóval mindazokat a sa
játosságokat, amelyekkel közelebb jut
hattam a szerep helyes megoldásához. 
Eszményképemül választott idős kar
társamtól, Derenghy Pista bácsitól több
ször halottam, hogy hivatása gyakorlá
sában minden ember színészkedhet, 
csak a színész nem. Mert ha azt teszi, 
abban a pillanatban — m á r nem  
s z í n é s z .

Amikor megkezdtem működésemet, 
a társulat egymás után tanulta be az új 
darabokat, de én egyelőre csak mint se
gédszínész, a kórusban szerepeltem. Egy 
napon azonban nagy öröm ért: a szerep
osztó részemre is kézbesített szerepet.

Eötvös József, a neves író emlék- 
ünnepélyére készült a színház. Ez al
kalommal a Viola, az alföldi haramia 
került színre. Ebben a darabban Ván- 
dory lelkész szerepét osztotta rám az 
igazgató, mert Nádassy nagy támoga
tója volt a fiataloknak, módot nyújtott 
nekik arra, hogy a nyári állomásokon 
bemutassák képességeiket.

Az ünnepség másnapján, 1913. szep
tember 12-én a Makói Hírlapban bol
dogan olvastam életem első kritikáját, 
amelyben a cikkíró így emlékezett meg 
rólam:



» Az előadás keretében kitűnt egy új 
kezdő segédszínész, Garay Béla, aki 
meglepően szépen beszélt és kitűnően 
játszott.

Örömmel küldtem egy példányt szü
leimnek.

Persze nemcsak dicsérő bírálatokat 
kaptam, de az újságokat, amelyekben 
megjelentek, összetéptem, mert erőt 
vett rajtam a fiatalos büszkeségből ere
dő hév. Később ugyan megőriztem né
hány tárgyilagosan megírt ismertetést, 
de — sajnos — sok más színházi em
lékemmel együtt az 1944-es bombázás 
alkalmával telitalálatot ért lakásom 
romjai alatt maradtak. így ne vesse 
senki szememre, ha csupán a dicsérő 
kritikák közlésére vagyok kénytelen 
szorítkozni.

1914 első hónapjának egyik napján
— ekkor már ismét Szabadkán voltunk
— Sugár Gyula bonvivánszínész hirte
len megbetegedett, kórházba kellett 
szállítani, és így kétségessé vált az az
napi vígjáték, a Léni néni előadása. A  
régi időkben az igazgatók még akkor 
sem igen mondták le az előadást, ha 
történetesen valamelyik szereplő meg
halt.

Most mi lesz? Ki tudná helyettesíte
ni a beteg Sugárt? Heltai Húgó rendező 
adta az ötletet, hogy próbálkozzanak 
meg velem, aki több próbán át ültem 
a nézőtéren és figyeltem a játékot, a 
rendező beállításait. Üzentek értem, és 
amikor besiettem a színházba, megkér
dezték: be mernék-e ugrani? A  meleg, 
majd a hideg futott végig a hátamon, 
de vállaltam.



Az első kritika (Makói Hírlap, 1913. IX . 16.)



Szívszorongva siettem be az öltöző
be, közben az járt az eszemben: mi lesz 
a vége? Az öltözőben mindenki segített. 
Az egyik kolléga, mialatt festettem ma
gamat, hangosan olvasta a szövegemet, 
a végszavakat, a szabósegéd felhúzta a 
cipőmet, segített mindenki. A kollé
gák bátorítottak, csak figyeljek rájuk, 
majd ők halkan, hogy a közönség ne 
hallja, utasításokat súgnak: »Kelj fel, 
menj át balra, ülj le . . .« És az előadás 
nagyobb zökkenő nélkül lement.

Az egész úgy végződött, ahogyan az 
olcsó regényekben, szirupos színdara
bokban szokott: előadás után bejött az 
igazgató, megölelt és azt mondta: »Jobb 
színész vagy, mint kardalos«. Még az
nap felemelte a fizetésemet százhatvan 
koronára és kivett a kórusból. Ettől a 
naptól kezdve lírai szerelmes szerepe
ket kaptam.

De a szerelmes szerepeken kívül sok 
más, jobbnál jobb szerepet is kiosztott 
rám a színház. így egyik érdekes sze
repem volt a Támlásszék 10 című, né
metből fordított vígjátékban a rendőr
kapitány szerepe, amelyet édesapám 
maszkjában játszottam. A darab néző
téri jelenetében két egyén összeverek
szik. Amikor megjelentem a nézőtéren, 
a szolgálatot teljesítő valódi rendőr elő
írásosan jelentkezett, majd karon ra
gadta a két veszekedő színészt, és jól
lehet odasúgtam neki, hogy hagyia Ő- 
ket, mert ez csak játék — a kijárat 
feló vezetté dkél Közbe tellett lépnem, 
hogy engedje él őket, mire viharos taps 
hangzott fél« mert abban a pillanatban 
édesapám is megjelent at ajtóban és



meglepetten látta, hogy két példányban 
létezik.

Operettek következtek, mert a kö
zönség ezt a műfajt látogatta legszíve
sebben és legnagyobb számban. Az igaz
gató mit tehetett mást, mint hűen ki
szolgálni a nézőket, hogy társulatának 
meglegyen a betevő falatja. Mert akkor 
színházigazgatónak lenni magánvállal
kozás volt, és a színháznak alkalmaz
kodnia kellett a nézőkhöz. így bizony 
hiába volt a szép elképzelés, hiába akart 
az igazgató vagy a színész kultúrát, iro
dalmat adni: nem lehetett, mert ha sok 
értékes művet játszott, csakhamar tönk
rement. Így aztán a színészek egy része 
csak olcsó körítés lett a primadonna és 
a bonviván körül.

Nádassy igazgató is sokszor áldoza
tot hozott, hogy magyar irodalmi mű
vet tűzött műsorra az operettek és a 
francia szalondrámák, értéktelen férc
művek, mint például az Ohnet regé
nyéből dramatizált Vasgyáros után. A 
sajtó örömmel üdvözölte az igazgató tö
rekvését, de csupán a karzaton és a 
földszinti diákhelyen lehetett megtalál
ni azokat, akiket valóban a művészet 
szeretete vonzott be a színházba. A  pá
holybérlő habituék fehér hollók voltak 
ezeken az előadásokon, mert az ilyenek 
legnagyobb részét a primadonna boká
ja vagy a színházi benfentesség jám
bor óhaja csábított oda.

Az operetteken kívül voltak kora
beli krimiknek megfelelő darabok is, 
amelyeket szívesen látogatott a közön
ség. Ezekhez tartozott Porter Trilby cí-



Az új földesúr ravasz Vak Mihálya (1913)



mű színműve, amelyben számomra jó 
szerep jutott. Én játszottam Geckót, 
Svengali Inaiét, akiben felébred az em
beri jóérzés és szembeszáll kenyéradó 
gazdájával, mert megfajnélja a szegény 
lényt, akit Svangali hipnotizál és min
denre felhasznál.

Rám osztották Bródy Sándor Tímár 
Liza című színmüvében a Háziorvos 
szerepét, és Molnár Ferenc világsikert 
aratott színjátékban, az Ördögben Já
nos festőt, majd pedig Bródy A szerető 
című drámájának főszerepét, Ivánt, a 
fiatal grófot, aki feleségül szeretné ven
ni a szegény családból származó leányt. 
Ennek az előadásnak, miután a darab 
a pesti bemutató után hét nappal ke
rült nálunk színre, nagy visszhangja 
volt, A Hétfői Üjság egyebek között 
ezt írta;

» Iván grófot Garay Béla személye
sítette meg helyes felfogással és mind
végig megtartotta a kellő tónust.«.

A szabadkai szezont áprilisban fe
jeztük be, Innen Bajára ment a társu
lat, A nyári színkörben nagyszámú kö
zönség nézte végig előadásainkat. A 
hatszáz személyt befogadó, fából ké
szült épület sokszor szűknek bizonyult.

Ennek az évnek a nyarán kitört az 
első világháború, amelynek már előre
vetett árnyéka is nagy nyugtalanságot 
idézett elő. Teljes lett a bizonyta
lanság. Az igazgatók, köztük Nádassy 
József is, éltek szerződésben biztosított 
jogukkal, amely megengedte, hogy há
ború kitörése esetén elbocsássák szín
házuk tagjait. A  színészek fillér nélkül



maradtak. ínség előtt álltak. Sokan 
a kereskedelmi pályán próbálkoztak 
meg elhelyezkedni, mások a fővárosba 
mentek, s ott csoportokba szervezked
ve házról házra jártak és az udvarban 
énekeltek, vagy mint kávéházi éneke
sek keresték meg mindennapi betevő 
falatjukat.

Én Bajáról hazajöttem szüléimhez 
és alkalmi munkával foglalkoztam. Egy 
nap meghívást kaptam Miklósy Gábor
tól, A Pest megyei Színikerület igazga
tójától, hogy szerződjem új társulatához. 
Mivel tele voltam becsvággyal, és na
gyon hiányzott a színpad, elfogadtam 
a meghívást, és 1914. augusztus 15-én 
leszerződtem hozzá. Az idényt Kispes
ten kezdtük. Bródy Sándor Lyon Lea 
című színművében mutatkoztam be a 
közönségnek, de amíg erre készültünk, 
Szabadkán lejátszott szerepeimben is 
felléptem. Egyhónapi működés után 
Pesterzsébetre mentünk.

Igen ám, de Nádassy igazgató a szí
nészegyesület közbelépésével — mely
nek gyakorlatos tagja voltam — visz- 
szakért együtteséhez, úgyhogy már ok
tóber 1-én hazatértem szülővárosomba.

Űj tagokkal ismerkedtem meg, fő
leg nőkkel, hiszen a férfiszínészek nagy 
része katonai szolgálatra vonult be. 
Szezonnyitásra új darabot, a Ferenc 
József azt üzente ... című fércművet 
tanultuk be, majd ezt követte a Lyon 
Lea, amelyben már betanult szerepet 
játszottam.

A közönség szépen látogatta előadá
sainkat, hiszen mindenki kereste a szó
rakozást, az emberek belefásultak a há



borúba, amely odakint a harctereken 
őrölte, pusztította a férfiakat. Az or
szágban egyre jobban fellendült a ke
reskedelem, a feketézés, és a könnyen 
szerzett pénzen emelkedett a színházak 
látogatottsága. De új baj is akadt. A  
tömeges katonai behívások folytán fér
fihiány mutatkozott. És a pótkávé, pót
szövet, húspótlóval egyidejűleg megje
lent a »pótférfi« is. Előfordult, hogy va
lamelyik darabban több férfiszerep 
volt, mint ahány színésze volt a tár
sulatnak. Ekkor az igazgatóság a ma
gasabb növésű nőkkel helyettesítette a 
hiányt. Nekem is sok munkám akadt, 
mivel még nem kaptam katonai behí
vót, így rengeteget játszottam, szinte 
egyetlen darabból sem maradtam ki. 
Megerőltető munka volt ez, mert alap- 
természetem volt a fegyelem, a pontos
ság, mind a magánéletben, mind pedig 
a színpadi munkában. Mindig azt tar
tottam szem előtt: a színészi alkotás 
egyik elrőrendű feltétele, hogy a mű
vész azonosuljon az íróval, hogy képze
lőerejével és alakítókészségével minél 
szuggesztívebben tolmácsolja elgondo
lását, hitvallását. Ehhez elsősorban az 
szükséges, hogy megértse mondanivaló
ját, és sajátjává váljon minden szava. 
Erre nagyon ügyeltem, s így nem csupán 
a próbák kötötték le időmet, hanem az 
előzetes tanulmányok is. Arra is v i
gyáztam, hogy ne essem másolásba, ha
nem mindig igyekeztem újat adni, hogy 
alakításom eredeti legyen. Persze ezt a 
rendezővel közösen dolgoztuk ki, ötle
teimet vele beszéltem meg, és az ő se
gítségével valósítottam is meg. Ha ezt



A  finomkodó lakáj (Mérföldkövek, 1913)



az elvet vallja a színész, mint én is val
lottam, akkor kitartóan kell dolgoznia, 
és inkább tartsanak a próbák sokáig, 
semhogy utánzással, felületesen oldja 
meg feladatát.

Utánozni csak az életet szabad — 
tanultam mesteremtől —, mert az éle
tet utánozni és jól színpadra vinni mű
vészet.

Közben tragikus esemény történt a 
színházban, 1913 tavaszán, pontosan 
március 23-án hajnalban kigyulladt és 
teljesen kiégett. Előző este a Tündér* 
laki lányokul adtuk, A tűz a nézőtéren 
ütött ki, majd átterjedt a színpadra, 
mivel vasfüggöny nem volt, A tűzoltók, 
mire megérkeztek, már tehetetlenek 
voltak, mert a színház belső építménye
— kivéve a falakat — teljesen fából 
volt. A tőz maga alá temette a 61 éves 
színházi múlt sok-sok emlékét. Nem
csak az igazgató vagyona égett porrá, 
hanem a színészek magánruhatárának 
egyes darabjai is, főleg azoké, akik elő
ző este felléptek. Mivel nem volt hol 
játszanunk, Újvidékre, onnan Makóra, 
később pedig Szentesre mentünk.

A színházzal egybeépített Pest szál- 
lodát a tűz megkímélte, Eltávozásunk 
után a városi tanács elrendelte a szál
loda nagytermének, a mai kisteremnek 
az átalakítását. A termet páholygyűrü- 
vel látták el, a színpad elejét kétoldalt 
faltól falig kiszélesítették, és így kitű
nő színpadot építettek, amely — sze
rintem — mindenképpen jobban meg
felelt a célnak, mint mai formájában. 
Gyors ütemben folytak az átalakítási



A szerető hősszerelmese (1917)



munkálatok, hogy a terem őszig elké
szüljön, ami meg is történt, és a tár
sulat visszatért Szabadkára.

A  megnyitó előadást 1915. november 
18-án tartottuk. A  Tiszavirág című ope
rettel nyitottuk meg az új otthont, majd 
sorra következtek az akkor nagy siker
rel futó darabok. A  nevesebb szerzők
től is felújítottunk műveket; így Bis- 
son megrázó törvényszéki drámáját, a 
Névtelen asszonyt, amelyben Raymond 
szerepét alakítottam. A  bemutató után 
a Délvidék 1915. december 10-én ezt 
írta:

»Garay Béla igen szépen játszott. 
Ügyesen adta a fiatal ügyvédet, újabb 
tanújelét adva sokoldalúságának«.

De színre kér ült. Vajda Ernő fiatal 
színpadi szerző kitűnően megírt Várat
lan vendég című színműve is, amelynek 
előadása után ugyancsak a Délvidék 
kritikusa így vélekedett:

»Zadovics Bogdánt a társulat köz
kedvelt, nagy reményekre jogosult, fia
tal tagja, Garay Béla alakította. A ne
mesen gondolkozó, gazdag kereskedő 
szerepében egyik legértékesebb sikerét 
aratta. Az a komoly törekvés, ráter
mettség, mely játékát jellemzi, mind 
közelebb hozza ahhoz a ponthoz, ame
lyen őt látni szeretnők«.

Arcübasev orosz író értékes színmű
ve, a Féltékenység után, amelynek fő
szerepét alakítottam, több új darab ke
rült színre. Közöttük volt néhány olyan 
is, amely nem érdemel említést, mert 
miniszteri főtisztviselők vagy más pro
tekciós tehetségtelen irodalmárok ér



téktelen munkáit is kénytelen volt a 
színház műsorára tűzni. De már Bíró 
Lajos ismert színpadi szerző komoly ér
téket képviselő Hotel Imperialja meg
érdemli azt, hogy megemlítsem, annál 
is inkább, mert életem egyik legnehe
zebb szerepét, Almásy főhadnagyot ala
kítottam benne. Ezt a darabot később 
Amerika is megvásárolta, sőt film is 
készült belőle, úgyhogy valóban világ
sikert ért el.

Almásy szerepe egyike volt a leg
nehezebb szerepeimnek, de gyönyörű 
feladat volt számomra. Tudtam, érez
tem, hogy nagy és alapos munkát ró 
rám, éppen ezért tanulmányokat vé
geztem, hogy alakításommal sikert ér
hessek el. Olyan jelenetek voltak ben
ne, ahol nem volt elég az ösztön, a te
hetség, a színpadi gyakorlat, de a pil
lanat adta fantázia is kétségtelenül 
szükséges volt. Alapos próbák, hosszú 
megbeszélések a rendezővel segítettek 
hozzá, hogy száz apró részletből felépít
sem a megírt jellemet. Apróka kövek 
voltak ezek, mint a mozaikok. Különö
sen nagy feladat volt, hogy majdnem 
egy felvonáson át némajátékkal kísér
tem a cselekményt. Idő, kitartás kellett, 
míg megtaláltam Almásy jellegzetes 
képét. Éreztem, ha előtanulmány nél
kül indulnék el, alakításom elnagyolt 
lenne.

A  fáradságos, kitartó munka meg is 
hozta a kívánt eredményt, a bemutató 
színházi eseménnyé lett, alakításom pe
dig nagy sikert jelentett a szabadkai 
színházi életben.



Sajnos, pár hét után behívtak kato
nának. Így megszakadt a lendület, a- 
mellyel a fejlődés útján elindultam. 
Néhány havi katonáskodás után az or
vosi bizottság segédszolgálatossá nyil
vánított. Ekkor a Rokkantügyi Hivatal, 
amely a kórházban fekvő katonák szá
mára szórakoztatás céljából rokkan szí
nészekből és zenészekből kis együtte
seket szervezett, kinevezett egyik tár
sulatának vezetőjévé.

A társulat tagjai a Rokkantügyi Hi
vatal alsószombatfalvai kórházából ke
rültek ki; ők is boldogan vállalták, hogy 
e nemes, humánus cél érdekében dol
gozzanak. Mert ebben az időben nagyon 
sok sebesült és beteg töltötte meg a 
kórházakat. Ekkor már a társadalom 
minden rétege megmozdult, hogy a há
ború és az élet szerencsétlenjein segít
sen, hogy támogassa őket. Együttesünk 
nem csupán a kórházakban tartott elő
adást, hanem a városokban is. Főleg 
Nagyszebenben, Fogarason, Marosvá
sárhelyen és más erdélyi helységekben 
léptünk föl nagy erkölcsi és anyagi si
kerrel. A tagok között elismert színé
szek és zenészek voltak. Működésünk 
több ezer koronát hozott a rokkant ka
tonák javára.

Működésemért elismerést kaptam, 
de elismerést kaptak kollégáim is. Ügy 
terveztem, hogy a kis társulattal fel
keresem szülővárosomat és más bácskai 
helységeket iá, de kökben a szabadkai 
S2tahá£ kérésére felmentettek a katonai 
szolgálat alól.

Leszerelésem után az Üj vidéken ál
lomásozó társulathoz utaztam. Új sze-



Aki meg akarja változtatni az életet: 
Kárpáthy Zoltán (Í918)



repek, új feladatok, új sikerek követ
keztek.

Régi idők romantikája újúlt fel. Az 
igazgató érezte, hogy a sok háborús tár
gyú darab és operett után a közönség 
nagy érdeklődéssel fordul a nagy me> 
semondó, Jókai Mór finom alakjai, a 
nemes urak, követek, nagyasszonyok, a 
pozsonyi politikai élet letűnt nemzedé
ke felé. Műsorra tűzte Kárpáthy Zoltán 
regényes históriáját, amelyet Hevesi 
Sándor avatott kézzel dolgozott fel és 
alkalmazott színre. Nekem Kárpáthy 
Zoltán, a címszerep jutott. Az előadás
ról 1918. február 14-én beszámoló jelent 
meg a Délvidék című szabadkai napi
lapban:

» Garay Bélának jutott a legfőbb 
szerep, Kárpáthy Zoltán, akit o- 
lyan tündöklőén és előkelően tes
tesített meg, hogy szebb szerep
ben és játékban talán még nem 
is láttuk.«

De a Bácsmegyei Napló és a Bács
kai Hírlap is kedvező hangon emléke
zett meg. A  siker csak segített engem 
abban, hogy tovább tanuljak, hogy még 
jobban elmélyedjek a színjátszás elmé
letében, hogy szerepeimet ne külsősé
gekkel, hanem kellő tanulmányozás 
után a belső tartalom kiértékelésével 
igyekezzem helyesen tolmácsolni. Ren
dezőm több ízben hangsúlyozta a pró
bákon nekünk, fiatalabb színészeknek, 
hogy kerülnünk kell a kaptafamódszert, 
harcolnunk kell ellene, ha mégis jelent
kezik valamelyik kollégánál.



Mindjobban éreztem — és erről so
kat vitatkoztunk, tárgyaltunk — : az át
élés művészetének célja, hogy a szín
padon valószerű életet teremtsünk, és 
a szerepnek megfelelő emberi érzése
ket adjunk.

Ezekre a tanulmányokra, beszélge
tésekre annál is inkább nagy szüksé
gem volt, mert rövidesen Sheldon szín
művének, a Románcnak a papját kel
lett megelevenítenem. Ez újabb munkát, 
gyötrő, álmatlan éjszakákat jelentett 
számomra, de kitartó munkával, a lé
legzetvétel és a tiszta szövegkiejtés 
gyakorlásával fejlesztettem dikciómat, 
és a szabadkai, újvidéki, valamint ma
kói újságok kritikusai jót írtak. Idé
zem a Makói Független Újság 1918. 
szeptember 27-én megjelent beszámoló
ját:

»Sok más siker után Garay Béla 
ma a Románcban aratott sikert. 
A kiváló művész, kinek fejlődé- 
sét úgyszólván szemünk előtt lát
tuk, ma bámulatba ejtett ben
nünket s mindenkit azzal a cso
dálatos készségű és kiforrott mű
vészetével, amely még mindig a 
fejlődés irányait mutatja. Hatá
rozott vonással rajzolja meg alak
jait. Mindent kidomborít játéká
val, amely emellett mindvégig 
diszkrét és disztingvált. Ma esti 
játékával méltán ragadta el a kö
zönséget, mely tomboló lelkese
déssel ünnepelte«.

A  társulattal Makóról Újvidékre men
tünk. Ott főleg az eddig betanult és be



mutatott darabok kerültek színre. Eb
ben az időben már egyre több baj je
lentkezett, amitől az igazgató igyeke
zett megszabadulni, de főleg az anyagi 
felelősségtől akart megszabadulni. Ezért 
társulatát konzorciummá alakította át, 
melynek ügyvezetését továbbra is ő in
tézte. Nem ő volt a vállalkozó, hanem 
ő is, mint mi, részt kapott a jövedelem
ből. Jövedelmünk attól függött, hogy 
milyen érdeklődést tanúsított a közön
ség a színház iránt. Ha táblás házaink 
voltak, részesedésünk is nagyobb volt, 
ha üres volt a nétőtér, a heti osztalék 
is kevesebb lett.

Bizony azóta is, ha fiatal színész 
kartársaim megkérdezik tőlem, hogy 
éltek negyven-ötven évvel ezelőtt a fia
tal, sőt nemcsak fiatal színészek, min
dig úgy kezdem a választ, mint ahogy 
a kis gyerekeknek mesél anyukájuk:

— Hát, tudjátok, hol v o l t ,  hol 
n e m  vo lt ...

Hogy mi nem volt? Hát pénz! Mert 
az sokszor nem volt! Nem egyszer tör
tént, hogy a magánvállalkozó igazgató 
nem tudott fizetni, vagy abban a kon- 
zorciumos időben, amikor osztalékra 
dolgoztunk, nem jutott pénz a pénztár
ból . .. Ilyenkor, ha a város, ahol ját
szottunk, a Tisza, Maros, vagy a Duna 
mentén feküdt, kimentünk a folyó 
partjára és ott lefeküdtünk valamelyik 
nagy fa alá e b é d e l n i .  Szó szoros 
értelmében a naphoz, mert sok esetben 
ezeknek a fáknak még lombozata se 
volt valami dús, olyan gyér volt, hogy 
árnyékot se adott.



Guido, A grál lovag (1918)



Leheveredtünk, hiszen koplalni ott 
is lehetett, és átaludtuk az ebédidőt... 
Majd délután úgy négy óra felé mind
egyikünk egy-egy fogvájót tett a szá
jába és úgy sétáltunk be a városba... 
hadd higgyék, hogy ebédről jövünk ...

Mikor beértünk a kávéházba, ren
deltünk haboskávét és megettünk hoz
zá 7—8 kiflit, vagy zsemlyét — h i t e l -  
b e.

De nem lázadoztunk ... kitartottunk, 
mert szerettük ezt a pályát, amit nem 
me s t e r s é g n e k ,  hanem h i v a t á s 
na k  tartottunk.

És ha nagy elhatározással bemen
tünk az igazgatóhoz, hogy erélyes fel
lépéssel pénzt kérjünk, a gyakorlott sze
mű vén róka látta az arcunkon, mi a 
szándékunk, és így fogadott bennün
ket:

— De jó, hogy jössz f iam... éppen 
küldeni akartam érted. Nézd itt van ez 
a kitűnő szerep az új darabból, holnap 
kezdjük a próbát...

És ilyenkor elfeledkeztünk jövete
lünk céljáról, beletemetkeztünk a sze
rep olvasásába ... Már nem bántott az 
éhség... azaz igen, de a színpad és a 
taps utáni éhség kerekedett felül.

Az új színiévadot Szabadkán 1918 
novemberében kellett volna megkezde
ni, de a forradalmi események meggá
toltak bennünket ebben. A társulat fel
pakolt, és ki-ki merre látott, ment oda, 
ahol új szerződést kapott...

Én az Alföldi Szfnikerülethez szer
ződtem, amelynek igazgatója régi szak
ember, Heltai Nándor volt. Mielőtt el
foglaltam volna új helyemet, rendezői



vizsgát tettem, sőt meg is nősültem. Fe
leségül vettem Pénzes Sárikát, akinek 
édesapja — neves énekes színész — 
már akkor elhunyt, amikor ő alig há- 
romesztendős volt. Özvegy édesanyja 
néhány év múlva férjhez ment Iványi 
Dezső jellemkomikushoz és rendezőhöz, 
így feleségem, aki ugyan nem lépett 
színi pályára, de színházi légkörben ne
velkedett, segítő társam lett. öt a zene 
vonzotta. Mivel kitűnő zongorista volt, 
vállalta a zenés darabok betanítását, sőt 
vezénylését is.

A társulat Csongrádon kezdte meg 
idényét, majd hatheti működés utfin 
Kiskunfélegyházára és onnan Kiskun
halasra ment.

Heltaihoz mint rendező és szerelmes 
színész szerződtem, de itt tértem át az 
operettbonviván szerepkörre, úgy, hogy 
első rendezésemben, a Mágnás Miskd- 
ban már én játszottam Baracs Iván sze
repét, valamint a továbbiakban színre 
kerülő operettek főszerepét is. Műso
runk változatos volt. Erről tanúskodik 
a Félegyházi Közlöny 1919. február 4-i 
számában megjelent beszámoló is:

»A  társulat műsora igazán válto
zatos, a népszerű operettek mel
lett színműirodalmunk legújabb 
terméseit is színre hozzák. Igazán 
komoly kultúrmunkát végeznek«.

Kiskunhalason azonban a társulat 
feloszlott, úgyhogy más szerződés utón 
kellett néznem. De nem mentem más 
együtteshez, mert úgy határoztunk, 
hogy feleségem hozományából színházi 
felszerelést veszünk és igazgató leszek. 
Átvettem a Dunántúli Színikerület ve



zetését. Harminctagú társulatommal Za
laegerszegen kezdtem meg az idényt, 
majd onnan Zalaszentgrótra mentünk, 
és igen nagy sikert értünk el. Itt lépett 
fel először Németh Mária, aki akkor vé
gezte el a zeneakadémiai tanulmányait, 
és később nemcsak a Magyar Állami 
Operaház tagja, hanem a külföldi ope
rák szívesen fogadott vendége is lett.

Egy színházi ember életében nem 
egy kedves élmény fordul elő az évek 
során. Mint érdekességet el kell mon
danom egy zalaszentgróti történetet, a- 
mely életem legvidámabb botránya 
volt.

Farkas Imre daljátékára, az Iglói 
diákokra készültünk, amikor megjelent 
irodámban két egyetemi hallgató, aki 
téli szünidejét töltötte otthon. Előad
ták, hogy szeretnének fellépni az elő
adáson. Csupán az volt a kikötésük, 
hogy egyik pajtásuk, aki a Zeneaka
démia énekszakos növendéke, játssza 
Holéczy Pistát, a darab férfi főszere
pét. Ök — vagy húszán — a darabbeli 
diákok lesznek. Egyben közölték, hogy 
az előadás minden jegyét megveszik, 
sőt rögtön ki is fizették az érte járó 
csinos összeget. Mint elmondták, a je
gyeket szüleik, rokonaik és jóbarátaik 
között osztják szét. Érthető, hogy öröm
mel mentem bele a kitűnő ajánlatba.

Az előadás napján, délután a szín
ház elé állt egy társzekér, rajta két 
nagy hordó, az egyik fehér, a másik 
vörös borral töltve. A  diákok, akik kö
zött szőlőbirtokosok fiai is voltak, küld
ték kellékül a kocsmai jelenethez. Meg
rémültem. De nem tehettem semmit...



A sikersorozat egy állomása (Makói Független 
Üjság, 1918. IX . 27.)



Megkezdődött az előadás, a zsúfolt 
nézőtér állandó tapsviharral hálálta 
meg a szép előadást, de a kocsmai jele
netben a fiúk annyira becsíptek, hogy 
mór a nézőtéren ülőknek, pajtásaiknak 
és ismerőseiknek is leadogatták a kor
sókat Végül a közönség is elázott... 
Ilyen vidám hangulatban még nem ke
rült színre ez a darab.

A  szép eredménnyel záruló zala- 
szentgróti idény után Celldömölkön 
kezdtük meg a hat hétre tervezett 
idényt, de sajnos itt nem érdeklődtek 
az előadások iránt. Ennek az volt a 
magyarázata, hogy ebben az időben vi
déken is megkezdte szervezkedését az 
Ébredő Magyarok jobboldali csoportja, 
akik éjszakai garázdálkodásukkal igen 
sok botrányt idéztek elő, megfélemlí
tették a lakosságot, mert akinek a kül
seje nem tetszett nekik, belekötöttek, 
sőt meg is verték. Emiatt az emberek 
az esti órákban nem szívesen hagyták 
el lakásukat.

Egy hónap után, amikor elfogyott a 
pénzem, abbahagytam a vállalkozást, és 
elszerződtem egy igen kedves kartár
samhoz, Hadó Bélához, a Tiszántúli Szí- 
nikerület igazgatójához mint rendező 
és színész. Biztosítanom kellett csalá
dom megélhetését, mert akkor már 
megszületett első kislányunk, Etelka.

Karcagon kezdtük az évadot. Itt jól 
ment a színház. Ezen a vidéken nem 
tudtak az Ébredők gyökeret verni, mert 
a kemény kötésű kunsági magyarok ala
posan elverték őket, ha valahol zavart 
keltettek.



Persze itt is, mint már társulatnál, 
a hangsúly az operetten volt, de nem 
hanyagoltuk el az értékesebb színpadi 
müveket sem. J. Sidney amerikai író 
Szerelem vására című színművét 1920. 
április 8-án mutattuk be. £z a hatal
mas konstrukciójú mű nehéz feladatot 
rótt ránk, de legyűrtük a nehézségeket. 
Én rendeztem és játszottam a darab 
főszerepét. Erről az alakításomról a 
Karcagi Hírlap másnap így emlékezett 
meg:

»Nem kenyerünk a hírlapi ud
varlás, de amit Garay Béla eb
ben a szerepében produkált: vá
rakozáson felül meglepő és mű
vészi volt«.

A különféle operettek és könnyebb 
műfajú darabok után Ibsen Kísértetek 
című drámáját tanulta be a társulat. 
Ebben régi szerepemet, Osvaldot tol
mácsoltam. A Nagy Kunság 1920. má
jus 9-én megjelent számában így írt:

Nem tudunk elég dicsérő szót ta
lálni Garay Bélának, ennek az 
intelligens, komoly színésznek 
kellő méltatására. Élettel, szen
vedő, meggyötört élettel volt tel
jes a játéka, úgy tudott szenved
ni, rettegni, hogy mindenki érez
te a színpadról felé áradó hűvös 
norvég szelet, a szívet-agyat nyo
mó északi ködöt«.

Az új, 1920/21. évadra a Dunántúli 
Színikerület igazgatójához, Halmi Jenő
höz szerződtem. A darabok, amelyeket 
rendeztem, és amelyekben felléptem,



nagyjából ugyanazok voltak, mivel a 
vidéki színházak műsora körülbelül 
megegyezett. Dombovár, Paks, Duna- 
földvár következett. Itt született máso
dik lányunk, Lili, aki első kislányunk, 
Etuska halálával ért szomorúságunkat 
felvidította, és aki ma is él. Jelenleg 
a Szabadkai Népszínház ügykezelési 
osztályának alkalmazottja és felesége 
Godányi Zoltánnak, a magyar együttes 
j ellemszí nészének.

Szigetvár és Csurgó következett. Itt 
kaptam meg a pécsi Nemzeti Színház 
igazgatójának, Nádassy Józsefnek a le
velét, amelyben felkért, hogy szerződ
jem hozzá. Örömmel tettem eleget a 
meghívásnak, mert úgy éreztem, hogy 
»haza« megyek, hiszen Nádassy igaz
gató tanítómesterem, apám helyett 
apám volt. Így az 1922. év őszén Pécsre 
kerültem.

A  szerződés még jobban arra ösz
tönzött, hogy a színházi hagyományai
ról híres városban tovább képezzem 
magam, mert azt vallottam és vallom 
ma is, hogy a színészet összetett művé
szet, vagyis több művészeti ágból alko
tott önálló művészet. Ezt egy színész
nek mindig szem előtt kell tartania. Jó
magam mindig — akár mint rendező, 
akár mint színész dolgoztam — ezt az 
elvet vallottam.

Az 1922/23. idényt Nádassy igazgató 
Makón kezdte. Régi szerepeimben, az 
Elnémult harangokban mint Simándy 
és a Névtelen asszony ügyvéd szerepé
ben léptem fel, majd a Házibarátot ala
kítottam Müller Tüzek című realista 
drámájában. A  Makói Friss Újság



mindkét esetben kiemelte rendezői ér
dememet, hogy a színészek súgó nél
kül játszottak. Ezután a Bizáncban ala
kítottam a császár szerepét.

A  makói idény után, 1922. október 
3-án a Románc című színművel kezd
tük meg a pécsi idényt. A  kritikák ked
vezőek voltak. A  bemutatkozó előadás 
után olyan nagy volt a siker, hogy 
partnernőmmel, K. Rásó Idával több, 
mint hússzor hívtak függöny elé. A  Pé
csi Színpad című hetilap november 
10-én megjelent számában így emléke
zett meg rólam:

»Garay Béla szerződtetésével 
nagy nyereség érte a pécsi tár
sulatot. Rövid pécsi időzése alatt 
egész sor felejthetetlen szép ala
kítást nyújtott«.

Itt meg kell említenem, hogy az 
igazgató feleségemet mint opera- és 
operettkorrepetítort szerződtette.

A  műsor itt is változatos volt. Mivel 
közeledett Petőfi születésének 100. évr- 
fordulója, bemutattuk Géczy István és 
Szávay Gyula Petőfi című énekes szín
játékát. Ebben á címszerepet játszot
tam. Erről az alakításomról a Pécsi La
pok 1922. december 29-i számában így 
számolt be:

»Garay Béla, Petőfi megszemélye
sítője úgy játszott elejétől végig, 
mint aki érzi, hogy ez a szerep 
szinte neki lett írva. Egészen be
leélte magát a nagy poéta szelle
mébe és hűen adta vissza annak 
csapongó érzelemvilágát. Maszk
ja is elsőrangú volt«.



Közben készültem a Gólem című 
operettre, amelyben a címszerepet, az 
agyagembert játszottam. Nagy sikerrel 
ment sorozatos előadásokban.

Itt meg kell említenem egy igen 
kedves epizódot, amely számomra min
dig felejthetetlen lesz. A történet több, 
mint negyvenöt éves. Lányom még egé
szen kicsi volt. Tél közepe volt, a pécsi 
főteret és a Mecseket hó borította, az 
utcákon a gyerekek hóembereket csi
náltak.

A színházban aznap délután is a Gó- 
lemet játszottuk.

Feleségem elhatározta, hogy meglep 
engem, és kislányomat a szép, csillogó, 
havas időben elviszi a színházba... Így 
is történt.

Beültek egy proszcéniumpáholyba, 
és leányom tágra nyílt szemmel élvez
te a fényes, kivilágított nézőteret. A  
színház berendezése, a zenekar, a sú
gólyuk, a bársonyfüggöny — új volt 
neki, hiszen addig sosem járt színház
ban.

Izgett-mozgott a széken, unta az elő
adás szünetében a várakozást, de ami
kor gongütés után a nézőtér sötétbe 
borult és felment a függöny, érdeklő
déssel figyelte az ókori prágai legen
dából készült operett cselekményét. 
Szívdobogva várta a fejleményeket... 
Engem, mivel maszkban voltam, nem 
ismert fel, csak hangomról sejtette, 
hogy én vagyok. Feleségem megerősí
tette hitét, és Lilikém, valahányszor a 
színre léptem, áhítattal suttogta maga 
elé: a p u k a . . .



A karcagi jutalomjáték 
(Nagy-Kunság, 1920. V. 9.)



Egyszerre azonban váratlan dolog 
történt. A  harmadik felvonásban, ami
kor Gólem, az agyagember rájön arra, 
hogy őt nem veszik emberszámba, hogy 
az a lány, akit szeret, nem őt szereti, 
hanem másnak nyújtja kezét, rádöbben 
a valóságra és leborulva sírni, zokog
ni kezd:

— ... Engem már nem szeret sen
k i ... mindenki elhagyott... senki sem 
szeret!

Ennél a szövegnél kislányom sírni, 
majd sikoltozni kezdett:

— Apukám! Apuka! Miért mondja, 
hogy senki sem szereti? ... Hiszen én 
szeretem ... nagyon szeretem apukát!

Majdnem botrány támadt. Néhány 
ember fel is állt a nézőtéren és kíván
csian fordult a páholy felé. Az előadás 
pár pillanatra megszakadt...

Feleségem kézen fogta a gyermeket 
és hazavitte, mert sehogy sem tudta le
csillapítani ...

Én pedig ott, az asztalra borulva, 
valami sós nedvességet éreztem a szá
jam szélén... Éreztem a könnyem ízét, 
amely a gyermeki szeretet hallatára a 
szememből kicsordult...

Több könnyebb fajsúlyú darab után 
Tolsztoj Az élő holttest című művének 
reprízére került sor; ebben Protaszov 
Fedort játszottam. A  kritika kedvezően 
ítélte meg alakításomat és a realista 
szín játszási stílus felé való törekvése
met. Majd egy régi francia drámának, 
D’Enery és Cormons Egy katona törté
nete című művének főszerepét alakí
tottam. Erről a Pécsi Lapok 1923. már
cius 9-i számában ezt írta:



»A  gályarabot, a bagno szeren
csétlen lakóját, aki borzalmas té
vedések folytán, kislányának ter
helő tanúvallomása miatt tizen
két évig raboskodik gyilkosság 
vádja miatt, Garay Béla hozta 
elénk a maga borzalmasságában, 
őszinte realista hangjai nagy ha
tással voltak mindenkire«.

Közben szorgalmasan készültünk Az 
ember tragédiája felújítására. Nagy 
feladatot jelentett számomra Ádám sze
repe, sok tanulmányt, rengeteg próbát 
igényelt, hiszen jóhiszeműségével és ha
ladásra kész, feltörekvő, elszánt akara
tával a Tragédia költőjének vágyait és 
eszményeit ő fejezi ki legegyértelműb
ben. Tizenhatszor játszottam egymás 
után. A  kritika elismerően írt mind az 
előadásról, mind pedig az alakításom
ról. Ezután a Bánk bán próbái kezdőd
tek, melyben a címszerepet kaptam. Ez 
is nagy és fáradságos munka volt, mi
vel a drámai költeménynek minden kor 
számára külön eszmei mondanivalója 
van, de jó előadásban tomácsoltuk, úgy
hogy a kritika elismerő dicsérete sem 
maradt el.

A továbbiakban a szokásos com- 
merce-darabok töltötték ki a műsort. 
Operettek, vígjátékok, bohózatok, nép
színművek után Bródy Sándor Tanító
nője került felújításra. A  Tanító szere
pe jutott nekem, amelyben a régi világ 
falusi tanítójának életét, megalázóttsá- 
gát, lelki és testi elnyomottságát igye
keztem kifejezni. A  nézőtér minden elő
adáson megtelt, és a közönség szeretet
tel tapsolt a szereplőknek.



1924 elején jelent meg pécsi laká
somon két szabadkai ismerősöm: dr. 
Strelitzky Dénes és Nojcsek Géza, a 
Népkör elnöke. Elmondták, hogy rövi
desen felépül a Népkör új nagyterme, 
és az a szándékuk, hogy. ott — miután 
hivatásos magyar színházat a királyi 
uralom nem engedélyez — állandóan 
színielőadásokat rendezzenek. A  ma
gyarság »nem hivatalos« színházának 
vezetésére engem szemeltek ki mint 
szabadkai születésűt, akinek hazatéré
se ellen a hatóság sem emelhet kifogást. 
Ekkor már zsebemben volt a győri szín
házzal kötött szerződés, de feleségem
mel úgy találtuk, hogy az ajánlat elő
nyös számunkra. Ha nem is véglegesen, 
de hazamegyünk. Megegyeztünk a kül
döttekkel. A  győri szerződést felbontot
tam. Miután közeledett a színházi idény 
vége, megkértem az igazgatót, hirdessen 
számomra búcsúestet, amit ő meg is 
tett. A  Kaméliás hölgy Armand szere
pében vettem búcsút Pécs város kitűnő, 
műértő közönségétől 1924. május 25-én. 
Másnap a Pécsi Lapok hasábjain ez je
lent meg:

»Garay Béla Dumas ötfelvonásos 
drámájában, a Kaméliás hölgy 
Duval Armandjában köszönt el 
tegnap a közönségtől, melynek 
mélyen járó, alaposan átgondolt 
és mindig megélt ábrázolásaival 
itt-tartózkodása folyamán oly sok
szor nyújtott alkalmat a nemes 
és eszközeiben válogatós színját
szásban gyönyörködni.. .  Sajnál
juk, hogy nemcsak a pécsi közön
ségtől, hanem a magyarországi



A daliás Kukorica Jancsi (1920)



színészettől is elbúcsúzik, mert 
benne a magyar játékszín sokat 
veszít.«

Tehát fájó szívvel bár, de — elbú
csúztam, és 1924. június 1-én családom
mal együtt hazaköltöztem szűkebb pát
riámba ...

* *
*

A  régi Jugoszláviában elképzelhetet
len volt, hogy hivatásos magyar szín
ház alakuljon, s játszási engedélyt kap
jon. Ezért döntött úgy a Népkör, hogy 
az új terem felépítése után intenzíven 
foglalkozik a színjátszással. Azt kaptam 
feladatul, hogy lépjek érintkezésbe né
hány volt hivatásos színész kartársam
mal, kapcsolódjanak ők is be a magasz
tos munkába. Amikor már részben si
került megszerveznem a szabadkai szín
játszást, segítségemre sietett együttesé
vel Szabó Márton. Olyan erős társula
tot létesítettünk, hogy a felszabadulás 
után a Magyar Népszínház ezek közül 
az amatőrök közül többet szerződtethe
tett, akik most már hivatásul választ
hatták a színjátszást, amelyet addig 
csak a játék iránti szeretetből müveitek.

Vajdaságban a legmozgalmasabb 
kulturális élet a Népkörben, illetve — 
miután nevet kellett változtatnia — a 
Magyar Olvasókörben folyt. A  színházi 
élet kifejlődésében nagy segítséget 
nyújtottak a volt hivatásos színészek: 
N. Reményi Sári, Doktor Margit, Nyá- 
rai Rezső, Szabó Márton, Vince Mihály, 
Deák Kornél, Zsigmondy Ferenc, akik



nemcsak hogy fölléptek, hanem a fiatal 
műkedvelőket is oktatták, tanították, 
így nagyobb tudást és készültséget 
igénylő színdarabokat, drámákat és 
nagyoperetteket is műsorra tűzhettünk 
és nagy sikerrel játszhattunk.

A  Népkör tevékenysége nagy mér
tékben hozzájárult a jugoszláviai ma
gyarság önálló szellemi életének kiala
kulásához és megszilárdulásához. Pél
dát mutattunk a vidéki amatőrszínhá
zaknak, műkedvelő együtteseknek is a 
műsor összeállításában, úgyhogy ráta
láltak önmagukra: már nemcsak a
nagyvárosok színházainak utánzására 
szorítkoztak, hanem új utakat kerestek, 
eredeti bemutatókat tartottak, és a 
már-már feledésbe menő népi táncok 
és dalok felújításában is élen jártak.

A  földművesek, munkás- és iparos 
ifjak, szerény javadalmazású kishiva- 
talnokok mellett megjelentek a színpa
don a gyógyszerészek, tanárok, tanár
nők, ügyvédek is. Együtt próbáltak, 
szerepeltek, utaztak bárkivel, akiben 
tehetség volt ahhoz, hogy a színpadon 
fellépjen. Társadalmi fokozatokat 
egyenlített ki a műkedvelés. így volt 
ez nemcsak a Népkörben, hanem Zen- 
tán, Becskereken, Kikindán, Becsén, 
Zomborban és másutt is.

Abban az időben nem volt nehéz 
akár ötven személyes darabhoz szerep
lőt találni, ma viszont — sajnos — 
egyes helyeken problémát okoz egy hat- 
személyes darab bemutatása is. Főleg 
az ifjúság érdeklődése csökkent.



Amikor a Népkör nagy új színház- 
terme felépült, anyagiak hiánya miatt 
nem építhettek masszív színpadot, ha
nem ideiglenes pódiumot emeltek, vá
szonfalakkal, fügönnyel. Ezen tartottuk 
az első előadásokat.

Az ideiglenes színpad első előadása 
1924 őszén volt. Főleg vidám estek, 
könnyebb kivitelezést igénylő darabok, 
rövidebb operettek, kevés személyzetet 
igénylő énekes vígjátékok, bohózatok 
töltötték ki a műsort. De már a második 
évad közepén, 1926. március 4-én ko
moly darabot, Henrik Ibsen Kísértetek 
című darabját mutattuk be a közönség 
megelégedése és a kritika elismerése 
mellett.

A  sikerek és az egyre növekvő ér
deklődés érlelte meg a vezetőségben 
a gondolatot, hogy tágas és minden 
igéíiynek megfelelő színpadot építsen. 
A  modern felszerelésű, vasfüggönnyel 
ellátott nagy színpadot 1928. október 
7-én ünnepi előadás keretében avattuk 
fel. Az első bemutató az új színpadon 
a Süt a nap, Zilahy Lajos színműve volt. 
Most már a műsoros estek és könnyebb 
kivitelezést igénylő darabok helyett ér
tékesebb darabokból állíthattuk össze a 
játéktervet. így egyebek között műsor
ra tűzhettük a Noszthy fiú esete Tóth 
Marival című Mikszáth-regény színpadi 
változatát. Ez a darab tizenegyszer ke
rült színre, ami abban az időben, de 
még ma is, vidéki amatőr együtteseknél 
nagyon ritkán fordult elő. fezt számos 
dráma, vígjáték, bohózat, operett és 
népszínmű követte*



Az Aranyember jószívű hajóskapitánya (1928)



Közben gyermekelőadásokat szer
veztem. Ezekben csupán gyermekek lép
tek fel. A  műsort úgy állítottam össze, 
hogy a gyermekek játszva, könnyedén 
ismerkedhettek meg a magyar iroda
lommal. A  szereplők verseket mondtak, 
énekeltek, jeleneteket adtak elő, miköz
ben a szerzők életét és munkásságát is
mertettem. Később előadtuk Komor 
Gyula és Stefanides Károly gyermek
operettjét, az Aladár nem szamárt is. 
Ez is rekordszámú előadást ért el: har
mincnyolcszor ment.

Azután hosszabb szünet következett; 
nem adhattunk előadásokat. Csak 1932. 
november 11-én nyithatta meg újra ka
puját a Népkör. A  megnyitó műsorában
— az együttes legjobb erőin kívül — a 
szabadkai zeneművészek is felléptek. A  
társulat tagjai tolmácsolták a helyi 
szerzők egyfelvonásosait és verseit. A  
hosszú szünet után kissé széthullott 
együttest újjá kellett szervezni, de a 
keret pilléreit a kipróbált színészek és 
műkedvelők alkották. Az új gárda nagy 
lendülettel kezdett dolgozni; egymást 
követték a bemutatók. Olyan volt ez a 
tempó, mintha csak pótolni akartuk 
volna a mulasztást. Közben újabb es
téket rendeztünk. Az egyiken a kínai 
és japán költészetet ismertettük Kosz
tolányi fordításában. Ekkor került szín
re Molnár Ferenc egyfelvonásosa, az 
Ibolya is.

Az 1933. idény előadásaink tekinte
tében új irány kezdetét jelentette. 
Ugyanis a városban különböző mű
kedvelő frakciók rendeztek előadáso
kat, a társulatok versengtek egymással,



ami nem volt egészséges jelenség, mert 
a használható erők szétforgácsolódásá- 
hoz vezetett. Átszerveztük a színját
szást, a színészeket csoportosítottuk, és 
tehetséges műkedvelők bevonásával egy 
erős, minden kritikát kiálló együttest 
teremtettünk. Rövid idő múlva beiga
zolódott, hogy az átszervezés helyes 
volt, mert most már a hivatásos színé
szek és gyakorlott, tehetséges műked
velők közreműködésével színvonalas 
előadásokat tarthattunk.

Ez az együttes nyitotta meg az 1933/ 
34. idényt. Sorra következtek a jobb
nál jobb előadások, de a fő hangsúly 
most az operetten volt, mivel nem kap
tunk állami szubvenciót, sőt súlyos 
adókkal sújtották a színielőadásokat. 
De az irodalmat sem hanyagoltuk el, 
sőt bevezettük a vidéki jeles és tehet
séges műkedvelők vendégszereplését is. 
Így Juhászné Magyar Piri (Becskerek), 
Tilger Mihály (Bács topoly a), Molnár 
Miklós és Ferenczi Ibolya (Zenta) jöt
tek vendégjátékra. És mint tudjuk, az 
utóbbi a felszabadulás után tagja lett á 
Magyar Népszínháznak is. Sajnos korai 
halálával nagy veszteség érte a ju
goszláviai magyar színészetet.

Nem volna teljes a beszámoló, ha 
nem említeném meg feleségemet, Pén
zes Sárit, aki az előadások zenei beta
nítását és a zenekar élén azok lekísé- 
rését is végezte. Sőt, habár nem volt 
színésznő, nem egy esetben, amikor va
lamelyik szereplő megbetegedett, önfel- 
áldozóan, szinte órák alatt beugrott he
lyette. Ezt a feladatát is tehetségesen 
és sikerrel oldotta meg.



Művészi munkásságának harmincötödik 
évfordulóján (1948)



Ezután újra kétévi kényszerszünet 
következett, aztán a Népkört átszervez
ték és mint Magyar Olvasókör kezdte 
meg 1936. november 30-án működését. 
A  darabok betanulása a régebbinél még 
fokozottabb mértékben indult meg a 
színpadon. Az újonnan bekapcsolódó 
fiatalokat szakképzésben részesítettük, 
igyekeztünk leszoktatni arról, hogy 
csak bemagolják szerepüket és minden 
érzés nélkül, gépiesen adják elő. Nem 
engedtük meg, hogy szereptanulás nél
kül, csupán a súgóra támaszkodva lép
jenek fel, hanem arra igyekeztünk őket 
rávenni, hogy mélyedjenek el a szö
vegben, hatoljanak be az író mondani
valójának lényegébe. Felhívtuk figyel
müket, hogy más módszerrel visszaél
nek a közönség türelmével és merény
letet követnek el a művészet és a kö
zönség ízlése ellen. A  legtöbbnél hatott 
is ez a tanítás, és tagjaink kitűnő elő
adóvá, jó színésszé, becsületes kultúr- 
munkássá váltak.

Zsigmondy Cathry Ferenc, a régi, 
jónevű művész 45 éves színészi jubi
leumát 1937 februárjában ünnepeltük. 
A  közönség lelkes tapssal hálálta meg 
alakításait. Sajnos a jubileum után né
hány hónappal elhunyt, ami számunk
ra, sőt az egész jugoszláviai magyar 
színjátszás számára is érzékeny vesz
teség volt.

Ebben az idényben a gyermekelő
adások rendezését Lévayné Alakker 
Anna vette át és vezette nagy sikerrel.

Az új darabok betanulása tovább 
folyt, és az előadások emelkedő színvo
nalat mutattak.



A  következő év márciusában ünne
peltem színészi működésem huszonöt 
éves évfordulóját.

Műsorunk továbbra is változatos 
volt. Az operetteken kívül minden mű
faj képviselve volt játékrendünkön. Eb
ben az idényben, az 1939/40. évben át
ütő sikert arattunk Garvay Andor Bent 
az erdőben című drámájával, amelynek 
különös érdekességet kölcsönzött, hogy 
Raczkó Ilonka, a Vajdaság-szerte is
mert és közkedvelt koloratúr énekesnő 
ebben a darabban játszott először drá
mai szerepet. Ezzel is bizonyította te
hetségének sokoldalúságát.

A  népköri színjátszásnak ünnepi dá
tuma volt 1940. január 6-a. De ünnep 
volt ez egyben egész Vajdaság színját
szása számára. Ekkor mutattuk be Czi- 
ráky Fetter Imrének, a népszerű va j
dasági írónak Muskátli című színművét, 
amely erről a színpadról indult el, hogy 
a vajdasági közönség széles rétege meg
ismerhesse. A  bemutatón a vajdasági 
kulturális élet képviselői is megjelen
tek. Zsúfolt nézőtér ünnepelte a szer
zőt és az előadókat. Utána Branislav 
Nušić Átlagember című vígjátéka ke
rült színre először magyar nyelven és 
méltó sikerrel, majd Lányi Ernő-, Gyó- 
ni Géza- és Kosztolányi-emlékestet ren
deztünk. Közben igyekeztünk — a fel
nőttek szórakoztatása mellett — a ki
csinyek színházi neveléséről is gondos
kodni. Ezeket a gyermekelőadásokat 
Kosztolányi Mariska vezette, és a sze
replők nagyrészt tehetséges gyerekek 
közül kerültek ki.



Gúny és kacaj: a János vitéz francia királya 
(1949)



Az 1941. évi események után a nép
köri előadások jelentősége csökkent. A  
közönség a városunkban vendégszerep
lő hivatásos színházak előadásait láto
gatta. Tartott ugyan a Népkör ezután 
is néhány előadást, azonban a társulat 
lassan széthullott. A  színészek vissza
tértek a hivatásos színházakhoz, úgy
hogy a régi, kipróbált együttest újabb, 
fiatalabb erőkkel kellett kiegészíteni.

A  Népkör színésznevelő munkája 
nagy jelentőségű volt. Erről legjobban 
az tanúskodik, hogy műkedvelői közül 
többen — Pataki László, Sántha Sán
dor, Kunyi Mihály, Szabó János, Ba
lázs Janka, Bujdosó Rózsa, Kelemen 
Manci, M. Pálfi Margit, Haczkó Ilus, 
Járai Ferenc, Mamuzsich István — hi
vatásos színészek lettek.

El kell még mondani, hogy a Népkör 
színjátszói nemcsak a városban tartot
tak előadásokat, hanem Vajdaság-szer - 
te igyekeztek leküzdeni a nemtörődöm
séget, a közönyt, és hirdették a kultú
rát, anyanyelvűnk szépségét. Utaztak 
vonaton, ha kellett, mentek gyalog, 
mint a régi színészek. Tanítottak és ta
nultak ...

♦

* *

A  megszállás első heteiben ajánlatot 
kaptam néhány színháztól, sőt egy 
nagyváros színházának igazgatói állá
sát is felajánlották. Miután a színház 
zsidó származású igazgatóját kellett 
volna felváltanom, nem fogadtam el az 
ajánlatot, de különben sem óhajtottam 
elhagyni szülővárosomat, inkább elvál



laltam egy nagy vállalat helyi kiren
deltségének igazgatói állását. A  háború 
alatt végig ott dolgoztam.

Aztán 1944-ben, a felszabadulás után 
bekövetkezett az, ami a régi Jugoszlá
viában lehetetlen volt. Teljesült vá
gyaink vágya: megalakult a Magyar 
Népszínház.

Megkezdődött a tagfelvétel.
Habár a Népkör csaknem húsz esz

tendőn át jó néhány tehetséges színját
szót nevelt, a magyar együttes meg
szervezése nem volt könnyű munka, 
mert amíg a horvát társulat a tehet
séges műkedvelők mellett hivatásos szí
nészeket is szerződtethetett, a magyar 
színház ilyenek hiányában — rajtam 
kívül — csupán műkedvelőkre támasz
kodhatott, egy-két művésszel csak ké
sőbb köthetett szerződést.

Az új népi színjátszás megmutatta 
a dolgozóknak a színpadi művészet 
szépségeit. Ez a színjátszás szakított a 
kizárólag szórakozást szolgáló darabok
kal és a színpadi zsurnalisztika tiszavi
rág életű műveivel. Ezek helyett új, 
értékes, tanító célt szolgáló művek ke
rültek színre. A  darabokat a valóság- 
szerű ábrázolás elveinek módszereivel 
tolmácsoltuk — új közönségünknek. 
Párhuzamosan a művészi teljesítmény
nyel az előadások műszaki színvonalát 
is igyekeztünk emelni.

A  kitartó munka meghozta eredmé
nyeit. A  színészeket, akik most léptek 
a pályára, arra neveltük, hogy a szín
házat ne csupán kenyérkeresetnek te
kintsék. A  színház legyen igazi mun



kahely, ahol művészet születik. A  szín
ház legyen a színész legkedvesebb és 
legmelegebb otthona.

Persze mindehhez hosszú idő kellett.
A  Magyar Népszínház, majd később 

a Népszínház magyar társulata is nem
csak széhelyén, Szabadkán, hanem — 
mint tudjuk — a vidéken is sok-sok 
előadást tartott és tart még ma is. Hosz- 
szabb körutakat tett és tesz, hogy meg
ismertesse a közönséggel az új színját
szást. Különösen fontos volt ez azok
ban a helységekben, ahol a fiatal ér
telmiségi és földművesifjúság lassan 
szabadult fel a regény esség felé hajló 
életszemlélet alól. Kis települések, fa l
vak és községek magyarsága mindenütt 
szeretettel várta és várja ma is a szí
nészeket.

A  közönség szórakoztatásán és taní
tásán kívül még egy fontos feladat várt 
ránk: kiképezni a műkedvelő együtte
sek rendezőit, sőt a színjátszókat is. 
Több ilyen tanfolyamot tartott a szín
ház, de jómagam is oktattam-neveltem 
a vajdasági, sőt még a muraközi ama
tőröket is. Így Kikinda, Topolya, Zenta, 
Szabadka, Lendva stb. fiatal színját
szói és rendezői hallgatták előadásai
mat, amelyeken elsősorban a színját
szás művészetéről és a rendezés alap
elemeiről beszéltem.

Mint érdekességet említem meg, hogy 
majdnem minden tanfolyamon a hall
gatók felvetették a lámpaláz kérdését. 
Meg kellett magyaráznom, hogy a lám
paláz az idegbajhoz tartozó tünet, a- 
mely csökkenthető, de szerintem nem 
gyógyítható.



A kegyetlen pénzmágnás: Glembay Ignác 
(1953)



Ez a kellemetlen és a színészek, ama
tőrök között nagyon is népszerűtlen ér
zés, a megilletődésnek, trémának és 
drukkolásnak következménye; nem a 
közönségtől, kritikusoktól való félelem 
érzése. Elsősorban azoknál jelentkezik, 
akik még újak a színi pályán, és még 
nem urai a színészi technikának, aki
ket elfog az ideggyengeség.

Arra igyekeztem rávezetni hallgatói
mat, hogy a lámpaláz egyetlen ellen
szere, csökkentője: a figyelemösszpon
tosítás, az önfegyelem. Más szóval: a 
lámpalázat csakis úgy győzhetjük le, ha 
minden figyelmünket az előadandó sze
repre összpontosítjuk, ha abban telje
sen feloldódunk, ha megszűnünk más 
lenni, mint a megjátszandó alak.

Ezeken a tanfolyamokon felhasznál
tam a könyveimet, amelyeket a Vajda
sági Főbizottság megrendelésére írtam. 
Három ilyen szakmunkám jelent meg. 
A színjátszók kézikönyve főleg az ama
tőrök által rendezett előadások műsza
ki kérdéseire ad választ, a Színjátszás 
művészete a színjátszás alapelemeinek 
tárgyalásával foglalkozik, A színpadi 
beszéd pedig a helyes magyar beszédet, 
a tiszta és érthető színpadi kifejezést 
igyekszik ismertetni.

Közben megtartottam harmincöt 
éves színészi és rendezői működésem 
évfordulóját, amely 1948 decemberében 
nagy ünnepség keretében folyt le.

Az egy évvel később Zrenjanin- 
ban megtartott vajdasági színházi ta
lálkozón a Warrenné mestersége ren
dezéséért pénzjutalomban részesültem,



majd utána itthon Ibsen Kísérte
tek című színművét készítettem elő. A  
Zenebohócok című Zilahy-darabban a 
rendezés mellett elvállaltam a főszere
pet, Angyal mester szerepét is, majd 
sor került egy Shakespeare-műre, a 
Makrancos hölgyre, mert ez — derűje 
folytán — könnyebben hódíthatta meg 
a közönségnek azt a részét, amelynek 
még nem volt alkalma a nagy írót meg
ismerni.

Az ötvenes évek elején meghívást 
kaptam a Topolyai Járási Népszínház 
igazgatóságától, hogy mint állandó ven
dégrendező vegyek részt az együttes 
munkájában. Örömmel vállaltam, mert 
a társulat csupa lelkes fiatal erőből állt. 
Most is úgy érzem, hogy az ott végzett 
munka érdekes és élvezetes volt szá
momra. Sok szép előadást adtunk az 
együtt töltött évek alatt. Kár, nagy kár 
volt ezt a kis színházat megszüntetni, 
mert azt az űrt, amely megszűnése után 
támadt, senki sem pótolhatja.

A  szabadkai színházépület felépíté
sének századik évfordulója 1954-ben 
volt. Ekkor Ekhósszekértől a forgószín
padig címen megírtam színházunk tör
ténetét. Jóleső érzéssel láttam, hogy 
úgy szétkapkodta a közönség, mintha 
ingyen adták volna. Ma már egy pél
dány sem kapható belőle. Még abban 
az évben — miután Szabadkán nagy si
kert arattam Jacobi Victor Leányvásár 
című operettjének rendezésével — a 
Belgrádi Komédia (Modern Színház) 
igazgatósága meghívott a darab szerb 
nyelvű rendezésére. Ez a mű volt hu
szonöt év után az első operett Belg-



rádban, és megcáfolta a pesszimista jó
sok jövendölését, hogy megbukik: ki
lencvennyolcszor került nagy sikerrel 
színre.

Ezután megkezdtük Lillien Hell- 
mann Kis rókák című színművének 
próbáit, amelyet én fordítottam és ren
deztem, és amelyben egyben a főszere
pet, Horace Güddenst is alakítottam. 
Ebben a darabban ünnepeltem színpadi 
működésem negyvenedik évfordulóját, 
s ebben búcsúztam el az állandó szín
házi tagságtól. Az ünnepség legmegha- 
tóbb jelenete számomra az volt, ami
kor nyolcéves unokám, Lacika lépett 
az ünneplők sorfala mögül elém, és 
gyönyörű verses köszöntővel csalta ki 
könnyeimet... Rendezői munkásságom 
elismeréséül a jugoszláv kormány ál
lamdíjban részesített.

A  további években már csak mint 
tiszteletdíjas rendező dolgoztam a sza
badkai és a topolyai színházban, az Ú j
vidéki Rádióban, valamint Vajdaság, 
Baranya és a Muraköz városainak 
amatőrszínházaiban.

Ezzel el is érkeztem élettörténetem 
végéhez...

*

* *

ötvenhét esztendeje, hogy a színí 
pályára léptem... Ma is szeretem ezt 
a pályát, szeretem a munkát, a színhá
zat ... Nehéz volt megválni ettől a va
rázslatos világtól, pedig sok benne az 
intrika, különösen ma. Sokszor gondol
tam arra, hogy én is úgy fejezem be



A pálya végén (1954)



az életemet, mint a magyar színészet 
nagy tragikusa, Egressy Gábor, vagy 
Bácsvánszki Alekszandár, a belgrádi 
Nemzeti Színház magyar származású 
művésze, akik a színpadon, előadás 
közben haltak meg, de ez nem sike
rült ...

Édesapám, aki — mint említettem 
— ellenezte, hogy a színi pályára lép
jek, most, csaknem hat évtized után, 
néha megjelenik álmomban, jóságos 
szemével kutatva rám néz és megszólal:

— Nos, fiam, érdemes volt?
Én pedig ma sem tudok neki mást 

válaszolni, mint ezt:
— Igen, apám, é r d e m e s  volt!



G ARAY BÉLA 
ÉLETÚTJA

1897. február 14-én született Sza
badkán.

1913 júniusában befejezte iskoláit 
Szabadkán.

1913 augusztusától szerződést kötött 
Nádassy József szabadkai színigazgató
val.

1913. szeptember 15-től az Országos 
Színészegyesület felvette tagjai sorába.

1913. augusztus 14-én lépett először 
színpadra Makón a Lila dominó című 
operettben mint kardalos.

1913. szeptember 15-én játszotta el
ső szerepét a makói színházban, Eötvös 
József Viola, az alföldi haramia című 
színművében. Vándory lelkészt alakí
totta.

Szerepei 1913-ban:

M. Gorkij: Éjjeli menedékhely, szín
mű (Vaszka)



G. Kadelburg: Támlásszék 10, víg
játék (Rendőrtiszt)

Keroul—Berreé: Léni néni, énekes 
vígjáték (Armand)

Szigligeti Ede: Liliomfi, énekes víg
játék (Címszerep)

Jókai Mór: Az új földesúr, színmű 
(Vak Mihály)

G. Ohnet: A vasgyáros, színmű
(Bligny)

G. Raupach: Molnár és gyermeke, 
színmű (Konrád)

J. Knoblauch: Mérföldkövek, színmű 
(Lakáj)

1914
Heltai Jenő: A Tündérlaki lányok, 

vígjáték (Pázmán)
Molnár Ferenc: Doktor úr, vígjáték 

(Csathó)
Huszka Jenő: Nemtudomka, operett 

(Stefi)
Zerkovitz Béla: Katonadolog, ope

rett (Csin-Csin)
1914. augusztus 15-én elszerződött a 

Pest megyei Színikerület igazgatójához, 
Miklósy Gáborhoz Kispestre. Októberé
ben visszaszerződött a szabadkai szín
házhoz.

1914
L. Hervé: Lili, operett (René)
Lehár Ferenc: Luxemburg grófja, 

operett (Pelegrin)
Hegedűs Gyula — Faragó Jenő: A 

vörös ördögök, daljáték (Pap)



Sümegi Ödön: Mindnyájunknak el 
kell menni, színmű (Ezredes)

Mérei A. — Béldi I.: Ferenc József 
azt üzente, színmű (Ferdinánd)

1915

Du Maurier Portier: Trilby, színmű 
(Gecko)

A. Dumas: A kaméliás hölgy, szín
mű (Armand)

1915. március 23-án éjjel a szabad
kai színház leégett. A  társulat Újvidék
re távozott, és ott folytatta működését.

John Braden: Jó éjt Mukü, vígjáték 
(Dr. János)

Bródy Sándor: Tímár Liza, színmű 
(Háziorvos)

E. Eysler: Cserebogár, operett (Hans)
Jacobi Victor: Szibill, operett (Nagy

herceg)
Bródy Sándor: Lyon Leaf színmű 

(Nagyherceg)

1915. október 15-én katonai szolgá
latra vonult be.

1917

T917. október 1-én felmentést kapott 
a katonai szolgálat alól.

1917. október 3-án újra tagja lett a 
szabadkai színháznak, amely ekkor Ú j
vidéken működött.

Vajda Ernő: A váratlan vendég, 
színmű (Zadovics)



Bródy Sándor: A szerető, színmű (A 
gróf)

Blumenthal—Kadelburg: Mozgófény- 
képek, vígjáték (Kapor)

1918

S. Arcübasev: Féltékenység, színmű 
(Férj)

A. Bisson: A névtelen asszony, szín
mű (Raymond)

Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán, színmű 
(Címszerep)

Molnár Ferenc: Az ördög, színmű 
(János)

Zsíros István: A grál lovag, színmű 
(Guido)

Bíró Lajos: Hotel Imperial, színmű 
(Almásy)

Rákosi Viktor—Malonyay Dezső: Az 
elnémult harangok, színmű (Simándy)

H. Heyermans: Remény, színmű
(Kari)

G. Zapolska: A varsói citadella, szín
mű (Gorski)

1918. október 31-én a magyarországi 
forradalom miatt a színház beszüntette 
működését.

1918. november 15-től elszerződött 
az Alföldi Színikerület igazgatójához, 
Heltai Nándorhoz.

1918. december 10-én rendezői vizs
gát tett.

Első rendezése 1918. december 25-én 
Szirmai Albert Mágnás Miska című 
operettje.



A  következő színdarabokat rendezte 
és játszott is bennük:

J. Sheldon: Románc, színmű (Armst- 
rong)

Farkas Imre: Az iglói diákok, éne
kes játék (Petki Pál)

Jacoby Viktor: Leány vásár, operett 
(Tóm Migles)

Szirmai Albert: Gróf Rinaldo, ope
rett (Címszerep)

1919

H. Ibsen: Kísértetek, színmű (Os- 
vald)

Kálmán Imre: A farsang tündére, 
operett (Rónai)

Lehár Ferenc: Pacsirta, operett (Sán
dor)

Kálmán Imre: Az obsitos, operett 
(Címszerep)

Gábor Andor: Princz, vígjáték
(Princz)

Gárdonyi Géza: A bor, népszínmű 
(Baracs Matyi)

Kálmán Imre: Zsuzsi kisasszony,
operett (Dinnye)

Gábor Andor: Majd a Vicái, vígjá
ték (Férj)

Kálmán Imre: Bajadér, operett (Ra- 
djami)

1919. június 26-án házasságot kötött 
Budapesten Pénzes Sárikával.

H. Cottow—Farkas I.: Zsuzsika,
énekes vígjáték (Tatár Péter)



1919. július 1-től színigazgató lesz a 
Dunántúli Színikerületben Zalaegersze
gen.

Jókai Mór: Arany ember színművé
vel nyitja meg az idényt, a darabot 
rendezi és a címszerepet, Timár Mi
hályt játssza.

Kiadja és szerkeszti a Zalaegerszegi 
Színházi Űjságot.

Buttykay Ákos: Ezüst sirály, ope
rett (A gróf)

Csepreghy Ferenc: A sárga csikó, 
népszínmű (Bakaj András)

Huszka Jenő: Gül Baba, operett (Gá
bor diák)

1920

1920 áprilisában megszűnik szín- 
igazgató lenni és elszerződik a Tiszán
túli Kerület színházába, Radó Béla 
igazgatóhoz mint rendező igazgatóhe
lyettes.

Az alant felsorolt darabokat rendezi 
és játszik bennük:

H. Ibsen: Kísértetek, színmű (Osvald)
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő, ope

rett (Edvin)
Tóth Ede: A falu rossza, népszínmű 

(Göndör Sándor)
Kacsóh Pongrác—Heltai Jenő: Já

nos vitéz, daljáték (Címszerep)
M. Marguerit: A gólya, bohózat (A lf

réd)



Vajda Ernő: A szerelem vására, szín
mű (Cadillac)

Kálmán Imre: Marica grófnő, ope
rett (Tasziló)

B. Buchbinder: A postásfiú és húga, 
vígjáték (Postásfiú)

Szigligeti Ede: A csikós, népszínmű 
(Bence)

Fazekas Imre: Silvio kapitány, szín
mű (Silvio)

Almásy Tihamér: Felhő Klári, nép
színmű (András)

1920 őszén elszerződik a Dunántúli 
Színikerület igazgatójához, Halmi Je
nőhöz.

L. Fali: Sztambul rózsája, operett 
(Ahmed bey)

G. Ohnet: Vasgyáros, színmű (Derb- 
lay)

L. Tolsztoj: Az élő holttest, színmű 
(Fedja)

Géczy István: Az ördög mátkája, 
népszínmű (Balánka Imre)

L. Fali: Az elvált asszony, operett 
(Karéi)

F. Schubert: Három a kislány, ope
rett (Schober)

R. Stolz: A kis grizett, operett (Ten
gerésztiszt)

Farkas Imre: Túl a nagy Krivánon, 
operett (Pista)

Géczy István: A régi szerető, nép
színmű (Misi)

N. Bayerle: Takarodó, színmű (La- 
uffen)



Dombováron kiadja szerkesztésében 
a Dombovári Színház című újságot.

F. Schiller: Ármány és szerelem, 
színmű (Ferdinánd)

Follinusz Aurél: Náni, népszínmű 
(Józsi)

Kulinyi Ernő: Cigánykirály, operett 
(Címszerep)

Molnár Ferenc: Liliom , vígjáték (L i
liom)

Lakatos László: Fakír, színmű (Cím
szerep)

E. Seribe: Egy pohár víz, vígjáték 
(Bolinbrook)

Lehár Ferenc: A mosoly országa, 
operett (Csang)

Herczeg Ferenc: A Gyurkovics lá
nyok, vígjáték (Tarján)

Villányi Andor—Forró Pál: Legény- 
kérés, színjáték (Férj)

1921 őszén szerződést köt a pécsi 
Nemzeti Színház igazgatójával, Nádas- 
sy Józseffel.

H. Müller: Tüzek, dráma (Házibarát) 
J. Offenbach—Harsányi Zsolt: O f- 

fenbach, operett (Címszerep)
J. Echegaray: Magdaléna, színmű 

(Enrico)
Földes Imre: Tériké, színjáték (Plé

bános)
O. Strauss: Varázskeringő, operett 

(Niki)



W. Shakespeare: Romeo és Júlia, 
tragédia (Romeo)

1922

Gyöngyi Izsó—Donáth Ede: Gólem, 
operett (Címszerep)

Szenes Béla: A gazdag lány, vígjá
ték (Tamás)

L. Hervé: Nebáncsvirág, operett (Ce- 
lestin)

Kálmán Imre: Obsitos, operett (And
ris)

Herczeg Ferenc: Bizánc, színmű
(Konstantin)

Szávay Gyula—Géczy István: Petőfi, 
életkép (Petőfi)

1923

J. Echegaray: Maria dél Carmen, 
színmű (Rodrigo)

Madách Imre: Az ember tragédiája, 
tragédia (Ádám)

Géczy István: Leszámolás, népszín
mű (Ember)

Katona Józse: Bánk bán, tragédia 
(Bánk)

Kálmán Imre: Tatárjárás, operett 
(Lőrentei)

Földes Imre: Kuruzsló, színmű (Cím
szerep)

H. Bernstein: A tolvaj, színmű (A 
fiú)

Szirmai Albert: Szibill, operett
(Nagyherceg)



P. A. Beaumarchais: Figaro házas
sága, vígjáték (Almaviva)

W. Shakespeare: Hamlet, tragédia 
(Mercutio)

1924 elején felkereste a szabadkai 
kulturális vezetők küldöttsége és kérte, 
térjen vissza szülővárosába, hogy a Nép
körben vezesse a műkedvelést.

Szigligeti Ede: A cigány, népszín
mű (Zsiga)

D’Enery—Cormons: A gályarab, szín
mű (Címszerep)

Ch. Pollack: A csábító, színmű (Cím
szerep)

V. Sardou: Tosca, színmű (Cavara- 
dossi)

F. Schiller: Haramiák, színmű (Moór 
Károly)

A. Savoire: Kékszakáll nyolcadik fe 
lesége, vígjáték (Címszerep)

1924. június 26-án megtartja búcsú
fellépését a pécsi színházban. A. Du- 
mas A kaméliás hölgy című színművé
ben mint Duval Armand.

1924. július 1-én szülővárosába köl
tözik családjával együtt.

1924. szeptember 15-én első rende
zése és fellépése a Népkör színpadán
A. Savoire A kékszakáll nyolcadik 
felesége c. vígjáték címszerepében. Az 
év hátralevő idején néhány vidám es
tet rendez a Népkörben.



1925

J. Verneuil: Masa pénzt keres, víg
játék rendezése és De Varigny szerepe.

A  hatóság hosszabb időre beszüntet
te a Népkör működését.

1926

A  következő darabok az ő rendezé
sében és szereplésével kerültek színre:

Fodor László: Dr. Szabó Juci, vígjá
ték (Kúthy Bálint)

Farkas Imre: Az iglói diákok, daljá
ték (Petki Pál)

Szánthó Róbert: Három egyfelvoná- 
sos, színművek (Dávid, Ferenc, Jézus)

1927

Mikszáth Kálmán: Akácfavirág, ope
rett (Plange)

H. Schönthan: A szabin nők elrab
lása, bohózat (Szendeffy)

Mikszáth Kálmán—Harsányi Zsolt: 
A Noszty fiú esete Tóth Marival, víg
játék (Noszty Feri)

Szenes Béla: Az olasz asszony, víg
játék (Tamás)

A  Népkör működését hat hónapra 
79 betiltották.



Jókai Mór: Arany ember, színmű (Ti- 
már)

Csathó Kálmán: Te csak pipálj, La
dányi, vígjáték (Vince)

Kálmán Imre: Csárdáskirálynő, ope
rett (Ferkó)

Szomaházy István—Békeffy István: 
Mesék az írógépről, operett (Szentgróti)

1929

A. Nichols: Ábris rózsája, vígjáték 
(Ábris)

H. Ibsen: Kísértetek, színmű (Os- 
vald)

Buday Dénes: Pillangó főhadnagy, 
operett (Címszerep)

Molnár Ferenc: Doktor úr, vígjáték 
(Puzsér)

A  Népkör működését újra betiltot
ták.

1930.

1930. november 7-én felavatták a 
Népkör új színpadát. Ez alkalommal 
Zilahy Lajos Süt a nap című színműve 
került színre, melyben Sámson Mihályt 
alakította.

B. Conners: Fruska, vígjáték (Har- 
rington)

Brodszky Miklós: Szökik az asszony, 
operett (János)



Bús Fekete László: János, vígjáték 
(Kegyelmes úr)

1931

Zerkovitz Béla: Eltörött a hegedűm, 
operett (János)

Erdélyi Mihály: Lehullott a rezgő
nyárfa, operett (Rundó)

Bús Fekete László: A méltóságos 
asszony trafikja, vígjáték (A gróf) 

Szirmai Albert: Gróf Rinaldo, ope
rett (Címszerep)

1932

Földes Imre: Júlia, operett (Zabos) 
Tóth Ede: A falu rossza, népszínmű 

(Gonosz)
Bónyi Adorján: Egy kis senki, víg

játék (Igazgató)
Indig Ottó: Torockói menyasszony, 

színmű (Legény)
O. Feuillet: Egy szegény ifjú  törté

nete, színmű (Címszerep)

1933

Molnár Ferenc: Ibolya, vígjáték,
Marsall, színjáték (Igazgató és Színész) 

Márkus Alfréd: A csúnya lány, ope
rett (A férj)

Szlatinay Sándor: Vőlegényem a gaz
ember, operett (Gazember)

Gárdonyi Géza: A bor, népszínmű 
(Baracs Imre)



Ábrahám Pál: Viktória, operett
(Webster)

Zilahy Lajos: Tűzmadár, színmű (Lo- 
vasdy)

1934

Móricz Zsigmond: Nem élhetek mu
zsikaszó nélkül, vígjáték (Balázs)

Szirmai Rezső: Előre megfontolt
szándékkal, színmű (Szűcs)

Herczeg Ferenc: Kék róka, vígjáték 
(Pál)

Bónyi Adorján: Édes ellenség, víg
játék (Igazgató)

N. Hildebrandt: Passiójáték (Jézus) 
Fodor László—Lakatos László: He

lyet az ifjúságnak, vígjáték (Boronkay) 
M. Mayo: Papuci, Mamuci, Babuci, 

vígjáték (Alfréd)

1935

Csathó Kálmán: Fűszer és csemege, 
színmű (Nagyapó)

Kodolányi János: Földindulás, szín
mű (Kántor)

Szécsen Mihály: Nászút Bécsbe, ope
rett (Tonelli)

Bókay János: Feleség, színmű (Gé
za)

1936

Szigligeti Ede: Cigány, népszínmű 
(Zsiga)



Eisemann Mihály: Tokaji aszú, ope
rett (Szeniczey)

Vaszary János: Bubus, zenés vígjá
ték (Gáspár)

1937

Fodor László: Érettségi, vígjáték
(Bárány)

Kulinyi Ernő: Űrilány szobát keres, 
operett (Dr. Csobán)

Csiky Gergely: Nagymama, vígjáték 
(Ernő)

1938

Brodszky Miklós: Az utolsó Vere
béig lány, operett (Igazgató)

Erdélyi Mihály: Sárgapitykés közle
gény, operett (Főhadnagy)

Erdélyi Mihály: Csókos regiment, 
(Főhadnagy)

Vaszary János: Angyalt vettem fele
ségül, vígjáték (Férj)

1938 őszén a Népkör társasest ke
retében megtartja Garay Béla 25 éves 
jubileumát.

1939

Szécsen Mihály: A romantikus asz- 
szony, operett (Hemingway)

Hunyadi Sándor: Bors István, víg
játék (Túzok)

Erdélyi Mihály: Zsindely ezik a ka
szárnya tetejét, operett (Ezredes)



Bónyi Adorján: Édes ellenség, víg
játék (Apa)

Eisemann Mihály: Egy csók és más 
semmi, operett (Tamás)

B. Nušić: Átlagember, vígjáték (Mi- 
cić)

J. Letraz: Mackó, vígjáték (Augus- 
tin)

1940

Farkas Imre: Cseregyerekek, ope
rett (Mihály)

Vaszary János: Klotild néni, vígjá
ték (A férj)

Cziráky F. Imre: Muskátli, énekes 
vígjáték (Kemény)

Géczy István: Gyimesi vadvirág,
népszínmű (Balánka)

Vaszary János: Jöjjön elsején, víg
játék (Férj)

Farkas Imre: Kis kadét, operett
(György)

1941

Fazekas Imre—Csortos Gyula: Syl- 
vio kapitány, színmű (Sylvio)

1941-től 1945-ig nem foglalkozott szí
nészettel, csupán mint a Városi Szín
ügyi Bizottság tagja működött.

1945

1945 őszén fellépett az újonnan ala
kult Magyar Népszínházban. Zilahy La
jos Fatornyok című színművét rendez
te és a Férj szerepét alakította.



1946. augusztus 1-én szerződést kö
tött a Magyar Népszínházzal.

RENDEZÉSEI A  NÉPSZÍNHÁZBAN:

Török Sándor: Április, vígjáték
Ernőd Tamás—Márkus Alfréd: Szi

várvány, életkép

1947

Fazekas Mihály: Ludas Matyi, éne
kes játék

G. B. Shaw: Az ördög cimborája, 
színmű

J. B. Pristley: A váratlan vendég, 
színmű

P. A. Beaumarchais: Figaro házas
sága, vígjáték

Szolovjev—Vitkovics: Csendháborí
tó, énekes játék

1948

B. Johnson: Volpone, vígjáték
Ch. Dickens: Házitücsök, színmű
J. Gow—A. D’Usseau: Mélyek a gyö

kerek, színmű. Ebben a darabban ün
nepelte művészi munkásságának 35. év
fordulóját.

K. Szimonov: Orosz emberek, szín
mű

I. B. Moliére: Botcsinálta doktor, 
vígjáték



J. B. Moliére: Dandin György, víg
játék

G. B. Shaw: Warrenné mestersége, 
színmű

B. Nušić: A megboldogult, szatíra
A  vajdasági színházak zrenjanini ta

lálkozóján a Megboldogult és a War
renné mestersége rendezéséért díjat 
kapott.

1950

B. Nušić: A gyászoló család, vígjá
ték

H. Ibsen: Kísértetek, dráma
M. Pagnol: Topáz, vígjáték
A  jugoszláv kormány rendezői mun

kásságának elismeréséül államdíjjal 
tünteti ki.

1951

Jacoby Viktor: Leány vásár, operett
N. Machiavelli: Mandragora, vígjá

ték

1952

Kálmán Imre: Marica grófnő, ope
rett

Meghívja a belgrádi Vidám Színház 
Jakobi Viktor Leányvásár (Vašar devo- 
jaka) szerb nyelvű előadásának rende
zésére.

Zilahy Lajos: Zenebohócok. comme- 
dia dell’arte



1953

Sulhóf József: Kidőlt a májusfa, nép
színmű

Szirmai Albert: Mágnás Miska, ope
rett

Quasimodo Braun István: A Mag
dics-ügy, színmű

1954

Ez év februárjában fordításában és 
rendezésében színre kerül L. Hellmann 
Kis rókák című színműve. Ebben ün
nepli színházi működésének 40. évfor
dulóját és egyben elbúcsúzik a közön
ségtől.

Szeptember 1-től nyugdíjba megy, 
de időnként rendezést vállal a Népszín
házban.

1955

W. Shakespeare: A makrancos hölgy, 
vígjáték

Rendezést vállal mint állandó ven
dég a Topolyai Járási Népszínházban.

D. Dobričanin: A közös lakás, víg
játék

1956

Quasimodo Braun István: Fizető
87 vendég, vígjáték



Babay József: Három szegény sza
bólegény, vígjáték

1959

Horvát Jenő: Tavaszi keringő, ope
rett

Fehér Klára: Nem vagyunk angya
lok, vígjáték

1960

L. Fali: Sztambul rózsája, operett
Bágya András: Elveszem a felesé

gem, operett
R. Nash: Esőcsináló, színmű
Kisfaludy Károly: Kérők, vígjáték

1961

Csanak Béla: Érdekházasság, énekes 
vígjáték

V. Lippay Etelka: Fő a nyugalom, 
vígjáték

1963

Fényes Szabolcs: Csacsifogat, énekes 
vígjáték

Dunai Ferenc: Nadrág, vígjáték 
Quasimodo Braun István: A tóparti 

ház, énekes vígjáték



Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Mar
ci, színjáték

Gyárfás Miklós: Ilyenek a férfiak, 
énekes vígjáték

1965

Ez év őszétől két éven át vezeti a 
Szabadkai Népszínház színészképző stú
dióját.

FELLÉPÉSEI A  NÉPSZÍNHÁZBAN:

1945 Zilahy Lajos: Fatornyok, szín
mű (A férj)

1946 Török Sándor: Április, vígjá
ték (Kegyelmes úr)

1947 J. B. Priestley: A váratlan ven
dég, szatíra (Birling)

1948 I. Gow—A. D’Usseau: Mélyek 
a gyökerek, színmű (Langdon)

1949 G. B. Shaw: Warrenné mester
sége, színmű (Sir Crafts) 
Kacsóh Pongrác: János vitéz, 
daljáték (Francia király)
V. Katajev: Hajrá, színmű (Nal- 
bandov)
K. Szimonov: Orosz kérdés,
színmű (Űjságkirály)

1952 Zilahy Lajos: Zenebohócok,
cemmedia dell’arte (Angyal 
mester)



1953 Quasimodo Braun István: A
Magdics-ügy, színmű (Sárkány 
Mihály)
M. Krleža: A Glembay család, 
színmű (Glembay Ignác)

1954 L. Hellmann: Kis rókák, szín
mű (Güddens)

MEGJELENT KÖNYVEI:

A színjátszók kézikönyve (Testvéri
ség—Egység, Újvidék, 1950)

A színjátszás művészete (Testvéri
ség—Egység, Újvidék, 1950)

A színpadi beszéd (Testvériség—Egy
ség, Újvidék, 1952)

Az ekhósszekértől a forgószínpadig — 
A  szabadkai színház és magyar szín
játszás története (Testvériség—Egység, 
Újvidék, 1953)

SZÍNDARABFORDÍTÁSAI:

B. Nušić: Átlagember, vígjáték 
2. Konfino: Az én drága gyermekem, 

vígjáték
2. Konfino: Esküszöm, színmű
I. Cankar: Jernej, a szolga, színmű 
V. Subotié: Emberek, színmű 
R. Stojadinovió: Amerikai rokon,

vígjáték
M. Gligorin: Derékbatört ifjúság,

színmű
M. Matković: Az út végén, színmű



P. Petrović: Vadvirág, vígjáték 
M. Poljaković: Napraforgók, színmű 
N. Đorđević: Sarokház, színmű
H. Thymajer: Ifjúság a törvény előtt, 

színmű
C. Henry Spaak: Rózsa viharban, 

színmű
E. Hobles: A  király nevében, színmű 
Ch. Dickens: Cvpperfield Dávid,

színjáték
A. E. Greidanus: Két vödör víz, víg

játék
N. Hoppwood: A mintaférj, vígjáték 
M. Mayo: Fiacskáim, bohózat

SZÍNPADRA ALKALM AZOTT 
IFJÚSÁGI MÜVEK:

J. Becher: Tamás bátya kunyhója, 
énekes színjáték

M. Twain: Koldus és királyfi, szín
játék

IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKSZÍNDARA
BOK FORDÍTÁSAI:

V. Retlom: A  csizmás kandúr, éne
kes színjáték

J. Spiry: Heidi, színjáték
D. Morovié: Csipkerózsika, színjáték 
M. Širola: A varázs furulya, színjáték 
M. Sirola: A három jóbarát, színjáték



M. Perić: Ezer darumadár legendája, 
színmű

Z. Hell: Aladdin és a csodalámpa, 
színmű

V. Habadan: Buksi, vígjáték
M. Jančikin: Jön a Télapó, alkalmi 

játék
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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 művésze
téről)

3. D é s i  Ábel:
KORTÁRSAIM
(Versciklus)

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

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

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

7. L é v a y  Endre:
FÉLÁLOM UTÁN 
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8. B u r k u s  Valéria:
IBOLYA
(Ferenczi Ibi rivaldafényben)

9. G a j d o s  Tibor:
A  CSILLAGOS HOMLOKÚ 
(Hangya András életútja)

10. G a r a y  Béla:
A  KULISSZÁK VILÁG ÁBAN 
(önéletrajz)
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E l ő k é s z ü l e t b e n :

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

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

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

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

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