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A MADÁCHI MÉCSES

E L Ő S Z Ó

A találkozás és magányos tűnődés között, az elutazások és haza
térések hosszú-hosszú vonatozása közben többször felidéződött ben
nem a hol szomorkás, hol meg anekdotáskötetbe illő színházi múl
tunk; arcok jelennek meg előttem, Árok Ferenc rémült arca az 
átlumpolt éjszaka után, arcok tűnnek el, Dévics Imre arca, ahogyan 
azt rebegte a betegágyon: „Zolikám, őrizzétek a színházunkat!” 
Minden el-eltünik, mint a napraforgók és a tarlók az ablakon túl. 
Gyötrődöm, vitázom magammal, néha már hajnalban csipás szem
mel, máskor éjszakába nyúlóan, s nagyon szeretném, ha valaki 
velem együtt egyszer azt mondaná, rikoltaná bele a világba, hogy a 
színház, a vajdasági magyar színház nem stíluskérdés, szóra sem 
érdemes egy-egy előadás sikere vagy sikertelensége, az, hogy jó 
vagy rossz-e egy-egy színészi alakítás, mert a mi teátrumunk múltja, 
jelene és jövője nemzeti ügy. Érdemes volt-e, kellett-e nekem 
megírnom a távoli múltban, 1992-ben, egy rovinji közös nyaralás 
után a Mestermutatványokat, a Virág Mihály-breviáriumot, majd 
négy évre rá a Megkésett rekviemet, ezt a „színházsirató” traktátu- 
mot, a visszaemlékezést a nagybecskereki, a zombori első és utolsó 
magyar színházról, a topolyai társulatról, megemlíteni vastag 
betűkkel azt -  hadd csorogjon a könnyünk - ,  hogy az ötvenes évek
ben négy (!) hivatásos magyar társulat végezhette áldásos misszióját 
a tartományban. Újabb hat esztendő elmúltával Heck Pauláról, 
Dürrigl Juhász Zsuzsáról és a színészkirálynőről, Romhányi Ibiről 
írtam, vázoltam pályaképet Néhány boldog óránk címmel; az 
Ötgarasos színház című kötetben a szabadkai Népszínház Magyar 
Társulatának múltjából merítettem, az „aranykorszakot” örökítettem
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meg szerény tehetségem írói eszközeivel. A ködbe vesző képeket 
idéztem fel, a kalapomat lengettem -  nem először -  Dévics Imre és 
színészeink/rendezőink munkássága előtt, hogy ebben a megbolydult 
világban, amikor nemcsak barátságok omlanak össze, hanem álmok 
és hitek válnak semmivé, legalább tudjunk egy kicsit emlékezni. 
Mert -  megkockáztatom: talán -  még rendelkezünk az erkölcsi 
értékrend elemi normáival, tudjuk, tudni akarjuk, hogy akkor (bár a 
statisztika dermesztette satuba az akaratot, és felső sugallatra poli
tikai szempontok figyelembe vételeinek kényszerítő súlyával kellett 
dolgozni) hitünk és áldozatkészségünk, nagy-nagy szívünk és nagy- 
nagy lelkesedésünk nem ismert lehetetlent, végezhettük az ember- 
feletti munkát, s az elődök -  az amatőrök, a Nagy Dilettánsok -  szép 
örökséget hagytak az utókorra és az utódokra. De vajon lehet-e ma 
az összezavarodott idő- és helyzettudattal terhes és soha nem tapasz
talt nemzeti gyűlöltségtől hevített közéletben nyugodtan egymás 
mellé sorakoztatni a neveket, számokat, adatokat? Avíttá vált mindaz
-  tudom - , amit egykoron hirdettünk, maga az Úr hangja is: 
„Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál...”

„Magyarnak lámpája van, de olaja nincs” -  mondta/írta Madách 
Imre. S ha a színház nem gyújt, nem szít lángocskát a töksötét vaj
dasági éjszakában, amelyben már a baglyok sem huhognak, akkor mi 
végre van a színház a világon? Nos, szeretném azt hinni, hogy újabb
-  természetesen színházi témájú -  kötetem is egy apró lángocska, 
amely ha nem is világít messzire, az Óperencián túlra, egészen az új 
Nemzeti Színházig, elvilágít tán a sarki kocsmáig, ahol művészi és 
erkölcsi értelemben már semmisnek vélhető mindaz, amit a múlt 
felkínált: a szabadkai Népszínház évadonkénti 14-15 előadása, az 
Újvidéki Színházban látott, Radoslav Dorić rendezte Play 
Strindberg, a topolyai Hamlet, a nagybecskereki Földindulás, a zom- 
bori Olympia, a Tanyaszínház, amelynek társulata minden évben 
valami titkot rejteget, mintha azt mondaná, amit Márai Sándor mon
dott: „A mindenség közepe nem a Sziriusz, hanem az emberi szív, 
mely megtelt Istennel.” Elfeledhető-e az Életjel Színpadon látott 
Üvegfi-gurák a zokogó nézőtérrel és a könnyüket törlő színészekkel 
a függöny előtt, az M Stúdió egy-egy miniatűrje Újvidéken, Virág 
Mihály Caligulája és Légszomja, az Áfonyák és a Koldusopera,
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ifj. Szabó István Antigonéja? Nem szabad elfeledni a „szégyen 
éveit” sem, amikor 1985-ben beleléptünk a hittagadás érájába: 
gyáván, meg-alkuvással, egy szörnyeteget szolgálva sokáig. 
Gondoljunk azonban az újrakezdésre is! Akkor újra meggyújtottuk a 
madáchi mécsest, pedig olajunk akkor, a kilencvenes évek derekán 
sem volt hordószám, nincs abból elég most sem. De féltjük, óvjuk a 
lángot, nehogy elfújja valaki, nehogy elfujják valakik...

Ezért (ha /nem is/ egy tudós alaposságával, egy tudományos 
munka követelményeinek betartásával) írtam meg a polcaimon 
sorakozó eddigi köteteket, s ezért bocsátom útjára immáron az 
ötödiket. Én is felakasztom a lámpát az asztal felett. S íme, lön vilá
gosság: ilyenek voltunk, ennyire tellett erőnkből. Legalább addig, 
amíg soraimat olvassák, menekül a sötét, menekül a reménytelenség, 
mert nekünk ezért mindig volt (hogy lesz-e, azt nem tudom) jogunk 
élni és remélni, nem utolsósorban dolgozni, gürcölni -  és beszélni. 
Wajda is megmondta: „Talán a színház az utolsó hely, ahol egyik 
ember meghallgatja a másik szavát!”

Hallgassák meg az én szavamat. A beszámolót arról, hogy milyen 
örökös lázban égve tudtak/akartak alkotni a rendezők (elsősorban), 
akik a szeretet és a szerelem híveit sokasították. Akkor -  ha már így 
leragadtam a múltnál -  lelki-szellemi otthont, meleg otthont 
teremtettünk, és abban az otthonban egymást nyesegettük néha, 
máskor növesztettük és gondoztuk. Erre szeretnénk most visszaem
lékezni.

A szerző
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SZEGÉNY GAZDAGOK -  GAZDAG 
SZEGÉNYEK

Valamikor régen, amikor Nagy Álmokat mertünk szőni, a szín- 
házcsinálókat Szabadkán, majd másutt (például Újvidéken) nem az 
foglalkoztatta, ami ma foglalkoztatja a színházi embereket, a szakma
belieket. Akkoriban még nem beszéltek arról, hogy miről is szóljon a 
színház, miről szóljon úgy, hogy arra a „mondanivalóra” bemenjen a 
néző, sőt megszólíthatóvá-megérinthetővé váljék. „Egyszerűen: 
legyen meg a színház!” -  mondták. De jó is volt tervezni, műsort 
összeállítani 1945-ben, majd 1953-ban és még 1974-ben is, amikor 
nálunk -  szerencsés csillagzat alatt, a politika által is megsegítve, néha 
akadályoztatva -  megalakulhattak a teátrumok, a magyar társulatok, és 
megjelent néhány kivételesen erős alkotó személyiség. Ott voltak az 
„ászok”, akik képileg lenyűgöző vagy gondolatgazdag előadásokat 
hoztak létre. Ott voltak a sokféleséget felmutató színházak, hidakat 
mertek verni akár a mennyekig: forrt, sistergett, szikrázott a színházi 
világ, nagyvonalúan azt állíthatjuk, hogy 1945-től napjainkig -  nem 
feledkezve meg a kínos epizódokról sem, amikor nem hagyományt 
teremtettünk, hanem szemetet (gondolok a ristići érára Szabadkán), 
amikor múltunkat, anyanyelvűnket, szellemiségünket durván akarták 
elhalványítani, sőt -  megsemmisíteni.

Szegény gazdagok voltunk, azaz gazdag szegények, ahogyan tet
szik. A közös munka nyelve nem ismert akadályokat, nem azt mond
tuk: „jó éjt, királyfi”, hanem azt: „jó reggelt, királyfi”, s még a 
szerencsétlen átmeneti időszakokban (például a 80-as évek dereká
nak Szabadkáján) sem éreztük a „hideget”, amikor melegíteni kellett 
voina az átfázott szíveket/lelkeket. Jó érzéssel állíthatom/állíthatjuk, 
hogy egykoron színház, méghozzá magyar színház volt az egész tar
tomány, százszázalékos látogatottsággal, megfelelő káderállomány-
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nyal, mert hiszen a szabadkai Népszínház Magyar Társulata 1985-ben 
28 színészt számlált. Sok helyütt merült fel a színházalapítás gondo
lata. Történetükben szemlélni a dolgokat nehéz, szörnyen nehéz fela
dat. Megkésett rekviem című kötetemben megkíséreltem ugyan, bár 
azt mondják, csekély eredménnyel. Sajnos minden megközelítés -  
miért alakult s aztán miért szűnt meg egy-egy társulat -  csak héza
gos, pontatlan, szubjektív lehet.

De íme a leltár:

szabadkai Népszínház 1945-2005 
szabadkai Magyar Színház 1945-1951 
Narodno pozorište -  Népszínház 1951-1985 
Narodno pozorište -  Népszínház (Ristići éra) 1985-1995 
Narodno pozorište -  Népszínház (újjászervezve) 1995-2005 
Kosztolányi Dezső Színház (Szabadka) 1994-2005 

Életjel Színpad (Szabadka) 1969-1971 
Újvidéki Színház (Újvidék) 1974-2005 
M Stúdió (Újvidék) 1966-1972 
Tanyaszínház 1978-2005 
Járási Magyar Színház (Topolya) 1949-1960 
Narodno pozorište „Toša Jovanović” -  Népszínház (Nagybecs- 
kerek) 1953-1955
Narodno pozorište -  Népszínház (Zombor) 1953-1955 
H színház (Újvidék) 1989 
Tájszínház 1986
Magyar Kanizsai Udvari Színház 2002-2005 
Urbán András Társulata 2004-2005

Köztudott, hogy a topolyai, a nagybecskereki és a zombori ma
gyar színházakat a népbizottságok megszüntették, a társulatokat 
szélnek eresztették különösebb indítóok, nyomosabb ok vagy okok 
nélkül. Pedig hát -  mint ahogyan a levegőt vesszük - ,  olyan ter
mészetességgel látták el feladataikat ezek a maroknyi társulatok! Ha 
valakinek kedve támadna kezébe venni a Megkésett rekviem című 
kötetemet, abban megtalálható az a hihetetlenül gazdag repertoár, 
amelyet a színészek, rendezők megvalósítottak. Csupán egy „sóhaj” 
volt a H Színház és a Tájszínház, példaképpé nem nőhették ki 
magukat. Az Újvidéki Rádió művészegyüttese az M Stúdióban tar
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tott néhány előadást -  újító törekvésekkel. (Elgondolkodtató, hogy 
erejükből miért nem futotta még többre, még másabbra, mert az 
ideális munkakörülmények adottak voltak.)

„Talpon maradt” a szabadkai Népszínház, az Újvidéki Színház, 
majd a Tanyaszínház és a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház is. 
De ne feledjük: a szabadkai Életjel Színpad alkalmi társulata is nagy 
és mély lélegzetet vett, nem akart „múzeumszínház” lenni, annak 
maradni, csakhogy munkáját ellehetetlenítették. Ez volt, ezek 
voltunk. Eszem ágában sincs lebeszélni senkit sem a múltunkról való 
gondolkodásról, csak megpróbálom a tények feltárásával, 
feltérképezésével ezt az esetleges gondolkodást reális mederbe terel
ni (ha lehet egyáltalán).

Színészek, rendezők, díszlet- és kosztümtervezők, dramaturgok 
dolgoztak ezekben a magyar színházakban, fittyet hányva a szakmai 
botrányokra, politikai aljasságokra és a folyamatos pénzhiányra -  
dolgoztak szünet nélkül. Szabadkának megvolt a maga kálváriája, itt 
mindent és mindenkit keresztre feszítettek. 1951-ben megszüntették 
a Szabadkai Magyar Színházat, megalakult a Narodno pozorište -  
Népszínház két társulattal: magyarral és szerbhorváttal, majd 1985- 
ben Ljubiša Ristićet vezényelte a Párt Szabadkára, hogy „reform
jaival” ízekre szedje a magyar együttest. 1995-ben lehetővé vált szá
munkra, hogy újra szakrális hellyé váljon a rogyadozó épület kama
raterme, ahol még előadásokat lehet tartani, miután a nagytermet a 
csizmás hadúr a földdel tette egyenlővé. Dühében-e vagy „építő” 
szándékkal, most már sohasem fogjuk megtudni. Most a további
aknál sok tekintetben kedvezőtlenebb, szorítóbb helyzeteket kell 
megélni és tisztázni. De a dolog „megy”, állíthatjuk némi optimiz
mussal. Az Újvidéki Színház az elmúlt élvtizedekben szín
háztörténeti folyamatosságot teremthetett, értékek újragondolásával 
alapozta meg munkáját, akárcsak a Tanyaszínház. Voltak azonban 
gondok Újvidéken is. A színházat, amely a minőség jelképe volt, ki 
akarták lakoltatni a házból, de a legrosszabb mégsem következett be.

A vajdasági magyar színház „legyőzte” a németeket, legyőzte 
Ljubiša, Ristićet, a radikális vezéreket, kezének egy mozdulatával 
önmagát húzta ki a mocsárból, s ehhez a „művelethez” kellett egy 
Dévics Imre, egy Dimitrijevics Mara, egy Juhász Ferenc, egy
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Németh P. István, egy Faragó Árpád és Franyó Zsuzsanna, Jónás 
Gabriella és egy Kovács Frigyes, olyan emberek, akik nem vala
mi/valaki ellen dolgoztak, hanem valamiért. Ők tették műhelyekké a 
rájuk bízott intézményeket. Ők meg a rendezők, akikről, akiknek 
munkásságáról ez a könyv szól, mert az égvilágon semmi sem való
sulhatott volna meg, ha az olyan kaliberű rendezők, mint Virág 
Mihály, Harag György, Radoslav Zlatan Dórié, Kerényi Imre és 
mások tehetségükkel nem járulnak hozzá a magyar színjátszás 
legjobb teljesítményeinek példaként való felmutatásához: mindenütt
-  városokban, falvakban, fesztiválokon. A színész gyakran csak -  
bocsánat a kifejezésért -  léhászkodott a színpadon, egy egy-egy 
karizmatikus rendező, egy egyéniség ráncba tudta szedni a démoni 
erejű ripacsokat is csupán azért, hogy egy jó, színvonalas előadás 
létrejöjjön. Az a rendező, aki meg tudta kaparintani a hatalmat a 
színészek fölött, csatát nyert; még a brechtiánus kalandokat is elfo
gadták, és belerántotta az alkotótársakat a „mélyvízbe” -  művésszé 
vált, mestermutatványossá, mint Virág Mihály. Ezek a rendezők élet
művet alkottak: Virág Mihály megrendezte Az ember tragédiáját, az 
Áfonyákat és a Légszomjat, Harag György a Csehov-darabokat és az 
Édes Annát Újvidéken, a Tartuffe című színjátékot Szabadkán, ifj. 
Szabó István az Antigonét, Vicsek Károly A zöld hajú lányt és a 
Varázslót, Andrási Attila A halál és a lányka című drámát, Lányi 
István a Hamletet és az Anna Frank naplóját, Varga István A salemi 
boszorkányokat és a Győzelmet, Garay Béla a Kis rókákat és az 
operetteket, Vajda Tibor a Nem félünk a farkastól című Albee- 
művet, Hernyák György a Zách Klárát stb. Vigyáztak arra, nehogy 
homok szóródjon a gépezetbe. Vigyáztak a színházi etikára és 
erkölcsre, mint az ügyes brókerek, akik féltik a teátrumot a legrosz- 
szabbtól, a csődbe menéstől. Feltűntek mindenütt: Szabadkán és 
Újvidéken, Topolyán, Nagybecskereken és Zomborban, a tanya
világban. A fáradt színek is élesek voltak és szépek. Epikus színházat 
teremtettek, több rendezőt a folklorisztikus-lírai revü irányába 
sodort az alkotókedv. Egyre gyakrabban előfordult nálunk is, hogy 
akár klasszikus szerzők darabjai kerültek színre, akár az új vajdasá
gi magyar drámairodalom termékei vagy épp a modern drámairo
dalom gyöngyszemei, újra és újra felfedezett darabjai -  a végső szó 
a rendezőé volt.
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Azokról írok, azoknak a munkásságáról emlékezem meg ebben a 
kötetben, akik oklevéllel a zsebükben kezdték meg munkásságukat. 
Sok színészünk is kedvet kapott a rendezéshez. Hivatásos szín
házaink nyitódarabjait, nyitóelőadásait amatőr színészek rendezték. 
Pataki László a szabadkai Magyar Színházban Balázs Béla 
Boszorkánytáncát, Juhász Ferenc Nagybecskereken Heltai Jenő A 
tündérlaki lányok című színjátékát, Tilger Mihály Topolyán Katajev 
vígjátékát, Karcher István Zomborban A faunt. A színész olyasmit 
(is) tud, amit a főiskolán nem tanítanak. De mégiscsak a rendező, a 
diplomát lobogtató rendező az, akinek igazi világképe is van (ha 
van). Néha ugyan hiányzik/hiányzott belőlük a szereteti!lozófia, 
aberrált előadások készítésében merült ki teremtő fantáziájuk -  gon
doljunk a ristići éra produkcióinak többségére, Lality István ren
dezéseire - , de nem vitás, hogy hivatásos színházaink legszínvo
nalasabb előadásait azok a rendezők állították színpadra, akik nem az 
olcsó sikerre számítottak, hanem az összhangzó értelem volt szá
mukra a legfontosabb a munkában.

Vajdasági magyar rendezőkről emlékezem meg. Élőkről és már 
holtakról. Színházaink magyarországi vendégeket is szerződtettek, 
belgrádiakat, zágrábiakat, szarajevóiakat stb. Többen vitathatatlanul 
jó, színvonalas előadásokat produkáltak, néhányan nem nyújtották 
azt, amire képesek lettek volna, de én most a mi „holminkat” 
helyezem el a polcon, a mi alkotóinkról szólok, mert azért a mi 
rétünk is zöld (volt), sőt, zöld még most is, és megkockáztatom: zöld 
is lesz még sokáig. A kötetben külön fejezetben szólok -  a teljesség 
igényével -  azokról a színészekről is, akik egy vagy több előadással 
tették színesebbé, gazdagabbá a repertoárt. Munkájukat nem volna 
szabad leértékelni, ezt nem is teszem meg.

Ennyit elöljáróban. Jean-Louis Barrault mondja: „A színház- 
csinálás emberkertészet.” Lássuk hát a kertészeket, akik szellemi 
otthont építettek a színpadon számunkra, hogy ezen a „talpalatnyi 
deszkán” megteremtődhessen a katarzis, hogy a színész utat és pers
pektívát mutathasson.

Egy megjegyzés:
Virág Mihály munkásságát a Mestermutatványokban vázoltam, 

megemlékeztem róla az Ötgarasos színház című kötetben is. Tartva
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attól, hogy óhatatlanul önismétlésekbe bocsátkozom, ezúttal csupán 
néhány sort szentelek tevékenységének a szabadkai Népszínházban. 
Ebben a kötetben, amelyet az olvasó a kezében tart, elsősorban 
Garay Béla és ifj. Szabó István érdemeit, erényeit ismertetem, mert 
mindketten nagy-nagy szellemi erővel vettek részt színházaink 
munkájában, nagy és fontos szerepet játszottak színházi életünkben, 
és sokat tettek annak érdekében, hogy az együttesek produkciói -  
kellő ihlet nélkül -  ne válljanak szürkévé.
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GARDÉNIAILLATÚ SZÍNPAD

GARAY BÉLÁRÓL, A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ 
RENDEZŐJÉRŐL

1897-1987

Már fekvőbeteg volt Garay 
Béla, valamennyiünk „Béla bácsi
ja” , „rendező bácsija”, amikor 
meglátogattam Boris Kidrič utcai 
lakásán, hogy megmondjam neki: 
én is tavoztam a színházból. S 
akkor, azon a délutánon megígértem 
a „m ester”-nek, aki Nagybecs- 
kerekről átcsábított Topolyára, 
hogy mindenkinek, ma még tapasz
talatlan és fiatal színésznek, szín
házrajongónak azt tanácsolom 
majd: gondoljanak arra, hogy itt, a 
Vajdaságban a magyar teátrum nem 
örvendett mindig nagy népszerű- 

Garay Béla, az úttörő ségnek, itt magyar nyelvű előadá-
sokat tiltottak be, itt cenzúráztak 

minden mondatot, és mégis voltak itt olyan művelődési dolgozók -  
orvosok, ügyvédek, tisztviselők, munkások - ,  akik azt mondták, 
hogy „a romantika a szó eredeti értelmében valami tomboló, szabad 
világról szól, nem nyálas, és nem szentimentális", a színház maga a 
romantika volt. S elmondom majd: Garay Béla akkor vezetett ma
gyar (amatőr) színházat -  a Népkört - ,  amikor nem történtek csodák
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a színpadon, de amikor a műkedvelők apró tüzeket raktak. Ezt 
elmondom majd mindenkinek, leírom, s mindezt ne feledjük el 
akkor sem, ha ma gondolatgazdag, sziporkázó ötletekkel tűzdelt, 
nézőt próbáló darabokat nézünk Szabadkán vagy Újvidéken. A múlt
ban a játéknak valószínűleg nem volt valami földöntúli 
érzékenysége, vizuális ereje és szcenikai szuggesztivitása, ütött- 
kopott díszleteket állítottak fel a színpadon, szellemi arcélről sem 
beszéltek, bíráló szavak sem hangzottak el, de volt színház, s annak 
a színháznak az életben tartásához egy Garay Bélára volt szükség.

Egyszer azt mondta nekem Garay Béla, hogy a színpad, amikor 
operettet mutattak be a műkedvelők, a daltársulatok a 20-as években, 
gardéniaillatú volt. Gardéniaillatú? Soha ne feledjük: ha a színpad
nak nincs illata, akkor semmi, és a semminél is rosszabb. Ha nem az 
álmok álma, akkor lélektelen mészárszék. Emlékszem, egyszer 
Topolyán, a színház udvarán A néma levente című Heltai-mü bemu
tatója előtt azt magyarázta az „öreg úr” Petrik Pál díszlettervezőnek, 
hogy a világon semmi sincs lemerevedve, semmi sincs, ami 
vonatkozások nélküli, semmi sem létezhet önmagáért. A színpadi 
világot álomból illik látni. Alkotó szemmel, alkotó füllel, alkotó 
szívvel és lélekkel lássunk munkához! Én akkor még nem sokat 
értettem ezekből az utasításokból, de tudtam, hogy Béla bácsi 
szavait vigyázzállásban illik végighallgatni, erre szoktatott a nagy 
páros: Nagygellért János és Dimitrijevics Mara.

Béla bácsi azon a délutánon megkérdezte tőlem: „Mit csináltak 
veletek, színészekkel, és mit csináltak a színházzal?” Mit válaszol
jak? Vonjam meg a vállam, mondjam: ilyen időket élünk? Egy buta 
tréfával válaszoltam: „Színre vittük a Madách-kommentárokat. 
Látta, ugye, Béla bácsi a nyaktilót a Szabadság-téren?” „Láttam” -  
válaszolta. „Nos, valaki megkérdezte: minek ide nyaktiló, amikor 
úgyis fej nélkül dolgoznak?”

Nem nevetett, el sem mosolyodott.
A párnája alá nyúlt, onnan előkapart egy vastag paksamétát. „Itt 

azt írják -  mondta - , hogy Szabadkán születtem, és hogy megszület
tem, bizonyítja ez az írás, mert még életben vagyok. Megszületésem 
kétségtelenül életem és életrajzom legjelentősebb eseménye. Mi is 
történhetik valakivel több, mint hogy megpillantja a napot és a csil
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lagokat, az eget és a napfényt, s rejtélyesen egy bolygóra kerül, 
amelyet eddig nem ismert, és talán sohasem ismerhet meg. Erről 
egy egész életen át vallhat anélkül, hogy bármi mást tapasztalt 
volna. Én most ezeket a sorokat a maga figyelmébe ajánlom, 
Zoltán! Ez az én életrajzom, használja fel valamire. Én megírtam 
önéletrajzomat A kulisszák világában címmel. Maga másként 
látott engem Nagybecskereken, Topolyán és Szabadkán, maga 
írja meg, milyen ember, milyen rendező volt Garay Béla! Nézze, 
voltak vitáink is, nem szívesen játszotta M olnár Ferenc 
Ördögében a festőművészt, tudom, a megzenésített vígjátékok
ban nem kapott tőlem szerepet. Maga azt gondolja, hogy az élet 
másutt van, de kérem: majd egyszer, ha valaki erre megkéri, írjon 
rólam -  ha úgy gondolja, hogy megérdemlek néhány sort...”

*

írok most a rendezőről, aki önéletrajzának rögtön az elején 
megállapítja: „Egy régi színházi közmondás azt tartja, hogy a 
színész húszéves korától harmincéves koráig tanul, harminctól 
ötvenig szeretkezik, és ötventől kezdve -  emlékezik...” Nem volt 
Garay Béla sem okosabb, mint az öreg Lear, tudott sok-sok 
mesét, anekdotát. Ő mondta: „Csak olyan vendéglőbe megyek, 
ahol engem szolgálnak ki, olyan újságot olvasok, amiben nekem 
írnak, és olyan színésszel dolgozom, aki meghallgat.” Tudott 
gyűlölni is: ha nem neki írják az újságot, ha nem őt szolgálta ki a 
pincér. De a színházat minden körülmények között szerette.

Garay Béla Szabadkán született, abban a városban, amelynek 
színpadát Blaha Lujza is beragyogta, ahonnan országhódító 
útjára indult sok-sok tehetséges színművész, például Paulayné 
Gvozdenovics Júlia, a budapesti Nemzeti Színház művésznője, a 
hírneves operettprimadonna, Hegyi Aranka, az opera csillaga, 
Budanovics Mária. Itt játszott és hódított a pesti slemil, Kabos 
Gyula és mások, akik a magyar színésztársadalom „leg”-jei 
voltak, vagy lettek azzá az évek során. Garay Béla édesapja 
rendőrtiszt volt. A város rendőrfőkapitányi tisztjét a nagybátyja 
töltötte be. Saját bevallása szerint gyermekkorában nem 
gyötörték traumák: tudott sírni, nevetni, izgulni és nagyon
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értelmesen figyelni a világra, amely körülvette. A családban 
senki sem szánta színészi pályára a gyereket, aki értelmesen 
reagált mindenre, ami megtörtént a környezetében, de képtelen 
volt szeretni azokat, akik kihagyták valamilyen játékból. Ha nem 
játszhatott az utca valamennyi gyerekével, sértve érezte magát. 
Első elemista korában a szülei elvitték a cirkuszba, a Kocka 
fivérek cirkuszába, amely a régi Széna téren tartotta előadásait. 
Garay Bélának tiszteletjegy járt, mert édesapja adta ki az enge
délyt, hogy a cirkusz meghirdethesse fellépését. Nagy szemek, 
tátott száj. A cirkuszt nem feltétlenül a tudomány fémjelzi, mert
-  köztudott -  a feltétlen tudomány az akadémiáé. De a 
cirkuszban vannak parádés lovak, oroszlánszelídítők, csillogó
villogó akrobaták és mindenekelőtt bohócok, akiknek buk- 
fencezése felér öt világmegváltó tudós traktátumával. Attól a 
naptól kezdve Garay Béla otthon és a játszótereken barátaival 
cirkuszt játszott. Ennek a játéknak nem volt sok értelme, de volt 
hangulata...

Egy napon feladták rá az ünneplőruhát, színházba vitték a 
város központjába. Akkor éppen „nagy zűrök” voltak a színház 
körül. A direktor Pesti Ihász Lajos volt, akit az újságírók gyakran 
tollhegyre vettek, nem voltak megelégedve a felkínált műsorral. 
Szemére vetették a direktor úrnak azt is, hogy színészeinek 
megengedte a „könnyű életet”, minek folytán a művészek 
hiányos szereptudással léptek fel esténként. Ezért a direktor úr 
szembeköpte a szerkesztő urat, a Bácskai Hírlap első emberét. Az 
ügyből párbaj lett, ám mielőtt a felek előrántották volna 
fegyverüket, a direktor úr közzétett a sajtóban egy nyilatkozatot, 
miszerint hirtelen felháborodásában köpte szemközt Braun 
Henrik szerkesztőt, amit rendkívül sajnál. Megtörtént a bocsá
natkérés, s az ügy végére pont került.

A színházban ezalatt zavartalanul folytak az előadások, s az 
egyikre, nevezetesen a Trenk báró című operettre Garay Bélát is 
elvitték a szülei, aki csodálkozva ácsorgott a színes plakátok 
előtt, erős szívdobogást érezve. Ekkor csapta meg orrát először a 
gardéniaillat. Arra már nem emlékezett, hogy hogyan ültették le 
a székére. Kopott futószőnyegen lépkedett, s amikor felberregett
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a csengő, majd leoltották a lámpákat, még a lélegzetét is visszafoj
totta. Meseország tárult eléje. Emberek, semmi kétség: emberek ők 
is, de mindent másképpen csinálnak; másképpen beszélnek, máskép
pen lépkednek, másmilyen volt a szemük és az arcuk, a hajuk, a 
ruhájuk... Abban a pillanatban, amikor a harmadik felvonás után 
utoljára hullott le a bársonyfliggöny, Garay Béla már tudta, hogy 
egyszer színész lesz, mert éppen az a másmilyenség vonzotta, az a 
tudat, hogy a színpadon másvalaki vagy, nem vagy átlagos ember, 
több vagy annál. De Garay Béla akkor még diák volt, színházba láto
gató, lázas arcú diák, s mindig úgy érezte magát, ahogyan azt a 
színészek a színpadon akarták. Néha azt érezte, hogy a színészek 
csak neki játszanak.

Később egy soproni úriember, Nádassy József ülhetett a direktori 
székbe. Ő éles szemmel válogatta össze társulatának tagjait. Műsorra 
tűzette a Leány vásárt, A gólya című bohózatot, a Denevért stb. Garay 
Béla pedig azt gondolta, hogy most már pályaválasztás előtt áll, nyíl
tan beszélhet a szülei előtt nagy álmáról. Színpadra vágyott. A 
házban ettől a perctől szinte jegessé vált a csend. Volt izgalom a 
családban. Édesapja hallani sem akart arról, hogy a fiából 
„komédiás” legyen. Végül mégis az édesapja tette lehetővé, hogy be- 
bejárogasson a színházba, megnézze, végighallgassa a próbákat, s 
aztán majd úgyis belátja a „taknyos”, hogy ez a pálya nem neki való. 
Csakhogy éppen .az ellenkezője történt. 1912 őszén, amikor a hír
neves primadonna, Pálmay Ila vendégszerepeit a Lili című 
operettben, Garay Béla odasündörgött a művésznőhöz, és a tudtára 
adta, hogy színész lesz, ha valaki felkarolja. Miután elmondta, hogy 
napról napra bejár a színházba, minden előadást megnéz, a pri
madonna azt mondta a sápadt fiatalembernek:

-  Maga elveszett, drága barátom! Mert aki minden próbán és 
minden előadáson itt van, a színfalak között, az itt hagyja a szívét, az 
ifjúságát, mindenét...

*

Édesapja lassan-lassan belenyugodott abba, hogy gyermeke 
„éhenkórász pályát” választott. Nadassy Józseffel, a direktorral 
megbeszélte, hogy meghallgatja a fiút, és őszintén megmondja a 
véleményét, hogy egyáltalán érdemes-e csalóka ábrándokat kergetni,
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álmodozni a festett világról. 1913 február közepén Garay Bélát 
behívatták a színházba. A direktor úr és a rendezők meghallgatták. 
Hümmögtek, összenéztek, amíg a verseket mondta. Nádassy végül 
közölte az édesapjával, hogy ha a fiatalember a színészegyesület 
vizsgáján beválik, és megkapja a működési engedélyt, úgy 
szerződteti. Addig is járjon csak be, szívja mellre a színház leve
gőjét, lásson, nézzen és tanuljon. Az értesítés hamarosan megjött 
Budapestről. A jelölt július 15-én jelenjen meg az Országos 
Színészegyesület Baross téri irodájában.

Garay Béla önéletrajzából:
„Végre elérkezett július 15-e. Felutaztam Budapestre, és jelent

keztem. Rengetegen voltunk. Egyenként engedtek be a nagyterem
be. Örökkévalóságnak tűnt, amíg az a nyolc-tíz perc elmúlt, mire 
egy-egy delikvens kijött a teremből... végre rám került a sor! 
Szavalni kezdtem Várady Antal A tanú című drámai költeményét, de 
a második versszaknál leállítottak azzal, hogy jöhet a másik, a 
következő. Kitámolyogtam az előszobába. Számomra vége volt a 
világnak. Egy hosszú, behemót gyerek ment be. Üveges szemmel 
bámultam utána. Eltartott vagy negyed óráig, mire kijött. Tehát őt 
meghallgatták, csak engem rúgtak ki pillanatok alatt. Lerohantam az 
egyesületből, és a Rákóczi úton nekiindultam a Dunának. Haza nem 
utazhatom ezzel a szégyennel! Ha nem lehetek színész, nincs 
értelme az életemnek. Mikor az Erzsébet-hídhoz, a Dunához 
érkeztem, éhség fogott el. Gondoltam, még egyszer jóllakom, miért 
érkezzem a másvilágra éhesen? Bementem egy közeli cukrászdába, 
és bevágtam két krémes lepényt. Ezek voltak életem legkeserübb 
krémesei. Amíg ettem, eszembe jutott az a hosszú gyerek, aki utá
nam ment be. Szörnyű kíváncsi lettem, mi történt vele. 
Visszaballagtam az egyesületbe megtudni. -  A Duna nem szalad el -  
mondogattam magamban. Amikor visszatértem, a várószobában 
együtt voltak az összes jelentkezők, és egy úr éppen akkor kezdte az 
eredmény kihirdetését. Többek között az én nevemet is felolvasta. 
Nem hittem a fülemnek, szinte elszédültem a boldogságtól. 
Felvettek! A színészegyesület „gyakorlatos” tagja lettem... így let
tem színész...”
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Nádassy József direktor úr állta a szavát, felvette színháza tagjai 
közé a pelyhes állú fiatalembert, aki -  ahogyan leírja -  úgy akart 
élni, mint a szerzetes, akinek nincs családja, nincs magánélete, nincs 
más becsvágya, mint szolgálni a művészetet, hirdetni az anyanyelv 
szépségét, az irodalmat. Az álom megvalósult. Egy ideig segéd
színészként dolgozhatott a színházban. Eszményképet is választott 
magának a fiatal kezdő színész, Derenghy István művész úr szemé
lyében. Nádassy Józsefnek persze felsorolta, hogy mire vágyik, 
milyen szerepeket szeretne minél előbb eljátszani: Armand Duvalt a 
Kaméliás hölgyben, Bligny herceget a Vasgyárosban, Horkai Ferit a 
Gyurkovics lányokban, lenne Hamlet és Peer Gynt, Liliomfi stb. 
Ekkor a direktor úr közölte vele, hogy a karban is köteles szerepel
ni, de azért csak tanulja szorgalmasan Ádám szerepét Az ember 
tragédiájából. Sohasem lehet tudni...

Amikor befejeződött a szabadkai színházi évad, a társulat 
Makóra utazott. Garay Béla velük tartott. Fizetése 100 korona volt. 
Nem nagy összeg, ha tudjuk, hogy akkor a színészek maguk gondos
kodtak a ruhatárukról. A szerződés értelmében havi 44 előadáson 
voitak kötelesek föllépni. Ennek Garay Béla különösképpen örült, 
mert így, sokat játszva nagy-nagy gyakorlatra, rutinra tehetett szert. 
Makón sokat olvasott, sokat tanult, s amikor a társulat műsorra tűzte az 
Eötvös József báró regénye nyomán készült Viola, az alföldi haramia 
című népszínművet, Nádassy József Garay Bélára osztotta Vándory 
lelkész szerepét. A bemutató másnapján, 1913. szeptember 12-én a 
Makói Hírlapban már megjelent az első recenzió Garay Béláról:

„Az előadás keretében kitűnt egy új, kezdő segédszínész, Garay 
Béla, aki meglepően szépen beszélt, és kitünően játszott.” Akkor,
1913-ban még nem mondták, hogy az a jó színház, amely nemcsak 
azt adja vissza, ami a közönség érzelmeiben él, hanem amely vitázik 
is a nézőtéren ülőkkel. Akkor még szépen kellett beszélni és 
kitűnően játszani. Vándory lelkésznek a sírnál mondott gyász
beszéde hatásos volt, Garay Béla ezzel a magasröptű szöveggel vizs
gázott Makón, hogy aztán megkapja Vaszka szerepét az Éjjeli 
menedékhelyben.

A téli hónapokban a társulat már Szabadkán tartózkodott. A 
közönség vastapssal jutalmazta városuk szülöttjének remek
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alakítását Bródy Sándor Tímár Liza című drámájában, amelyben 
Garay Béla a háziorvost játszotta. 1914-ben a Léni néni című szín
játék egyik fontos szerepébe ugrott be, így mentve meg az előadást. 
A függöny lehullta után a direktor úr közölte a társulattal, hogy ezen
túl lírai szerelmesként tessék tisztelni a fiatal színészt, felmenti a 
kórusban való szereplés terhe alól.

Szerepek, szerepek, egyre több és egyre nagyobb szerepek... 
Eljátszhatta a megálmodott, forrón kívánt alakításokat: volt Bligny 
herceg a Vasgyárosban és Liliomfi a Szigligeti-darabban.

1914-ben, amikor megint hazajött Szabadkára, kitört az első 
világháború. A színházak beszüntették a munkát, de egy kispesti 
direktor úr, Miklósy Gábor magához hívatta Garay Bélát. Onnan 
hamarosan visszatért Szabadkára első igazgatójához, Nádassy 
Józsefhez. De 1915. március 21-én tragikus esemény történt: leégett 
a szabadkai színház. Előző este Garay Béla Heltai Jenő A tündérlaki 
lányok című színjátékában szerepelt.

Garay Béla két évet szolgált a hadseregben, de aztán 1917 őszén 
felmentették a további szolgálat alól. Újabb szerepek következtek: 
János az Ördögben, Molnár Ferenc vígjátékában, Almásy főhadnagy 
Bíró Lajos Hotel Imperiáljában, Guide a Grál lovagban, Simándy az 
Elnémult harangokban, címszerep a Kárpáthy Zoltánban stb. 
Szabadka után Újvidékre távozott, onnan Pestre, miközben a 
Bácskát -  Szabadkát is természetesen -  elcsatolták Magyarországtól. 
Garay Béla megfordult Csongrádon, rendezői vizsgát is tett, meg
nősült. Dolgozott Kiskunfélegyházán, most már gyakran rendezett 
is, például Kiskunhalason. Színigazgató is lett, átvette a Dunántúli 
Kerület vezetését. Új állomáshelyéül Pécset választotta, ahová 
Nádassy József szerződtette. Újabb álmok váltak valóra: Ádámot játsz
hatta Az ember tragédiájában, Bánk bánt, volt Armand Duval a 
Kaméliás hölgyben. Ezzel a szereppel vett búcsút a pécsi közön
ségtől 1924. május 25-én. Másnap a Pécsi Lapokban ezt olvashatták 
a színház rajongói:

„Garay Béla Dumas ötfölvonásos drámájában, a Kaméliás hölgy 
Duval Armandjában köszönt el tegnap a közönségtől, melynek 
mélyen járó, alaposan átgondolt és mindig megélt ábrázolásával itt- 
tartózkodása folyamán oly sokszor nyújtott alkalmat a nemes és
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eszközeiben válogatós színjátszásban gyönyörködni... Sajnáljuk, 
hogy nemcsak a pécsi közönségtől, hanem a magyarországi 
színészettől is elbúcsúzik, mert benne a magyar játékszín sokat 
veszít”.

Garay Béla elhagyta Magyarországot.
Elhagyta -  nehéz szívvel -  azt az országot, ahol színésszé akart 

és tudott válni, ahol Szabadkától Pécsig több bőrbe bújhatott a szín
padon, ezerféle érzelmekkel megvert és megáldott személyiségeket 
formált meg. Öröm volt számára a színház, a játék, néha talán 
csalódás is. A színház volt a szerelem és a szeretet, a gyengédség és 
a kemény élet. Sohasem vesztette el illúzióit, sohasem támadt 
hiányérzete, sohasem mondta azt, hogy az idők folyamán kiderült: a 
valóságban valami mégis hiányzott a felrajzolt, felépített képből. 
„Nem áll az -  mondta nekem hogy minél több az illúzió, annál 
nagyobb a csalódás, annál fájóbb a hiány.” Életművet zárt le, amikor 
elhagyta Magyarországot, és visszatért Szabadkára.

Vajon miért tért vissza szülővárosába?

„1924 elején jelent meg pécsi lakásomon két szabadkai 
ismerősöm: dr. Strelitzky Dénes és Nojcsek Géza -  a rendező önélet
rajzából idézünk - ,  a Népkör elnöke. Elmondták, hogy rövidesen 
felépül a Népkör új nagytenne, és az a szándékuk, hogy ott -  miután 
hivatásos magyar színházat a királyi uralom nem engedélyez -  
állandóan színielőadásokat rendezzenek. A magyarság »nem hivata
los« színházának vezetésére engem szemeltek ki mint szabadkai 
születésűt, akinek hazatérése ellen a hatóság nem emelhet kifogást. 
Ekkor már zsebemben volt a győri színházzal megkötött szerződés, 
de feleségemmel úgy találtuk, hogy az ajánlatt előnyös a számunkra. 
Ha nem is véglegesen, de hazamegyünk. Megegyeztünk a küldöt
tekkel. A győri szerződést felbontottam...”

1924. június 1-jén Garay Béla hazaköltözött, hogy fiatalon, 
mindössze 27 évesen vezesse a színjátszókat, fölvirágoztasson egy 
mozgalmat. Az első egész estét betöltő darab, amit a Népkörben az el- 
csatolás után előadtak, egy népszínmű volt, Az igmándi kispap című, 
nagy sikert aratott. A repertoárt természetesen népszínművekből és 
vígjátékokból állították össze, de már 1924. szeptember 15-én -  nagy 
adag optimizmussal, kedvvel és határtalan lelkesedéssel -  színre
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viteti a műkedvelőkkel A. Savoire A kékszakáll nyolcadik felesége 
című vígjátékát. Garay Béla szerepet is vállalt az előadásban.

Munkában edződtek a fiatalok és az öregek. A rendező bármikor 
számíthatott a volt hivatásos színészek hathatós közreműködésére. N. 
Reményi Sári, Doktor Margit, Nyárai Rezső, Szabó Márton, Vince 
Mihály, Deák Koméi, Zsigmondy Ferenc és a többiek azt mondták, hogy 
»amíg tudunk csalódni, addig érezni is tudunk«. A színházat minden por- 
cikájukban érezték, tudták, hogy most a Népkör a Magyar Színház.

Garay Béla munkatársai nemcsak szerepeltek az előadásokban, 
de a fiatalokat is bevonták a munkába, tanították őket. Az utcán, a 
szórakozóhelyeken verbuváltak, gyorsan létrejöttek az úgynevezett 
„kapcsolatok”, de ezek gyakran csak keserűséget és kiábrándulást 
hagytak maguk után, mert a hatóság nem egy előadást „letiltott”, 
nem engedélyezte az olyan darab bemutatását, amelyben a szereplők 
„magyarkodtak”, vagy nosztalgiával beszéltek a régi világról. Fontos 
volt akkor, hogy ki vállal felelősséget, és milyen mértékben. S mégis: 
azokban az években néha még ötvenszereplős darabot is be lehetett 
mutatni, nagy volt a bizalom a műkedvelők táborában a rendező iránt, 
aki nagy-nagy türelemmel, szakértelemmel dolgozta ki az előadásokat, 
nem engedvén semmilyen lazítást a színpadon. Mindenkitől 
megkövetelte, hogy tanulja meg a szerepét, s ne rögtönözzön, kevés 
színházi „bűnnel”, hibával vegyen részt a játékban.

A Népkör 1925-ben átadott új nagyterme nem rendelkezett 
masszív színpaddal, az ideiglenes pódiumon vászonfalakat emeltek, 
de függöny is volt. Ezen az összetákolt játéktéren tartották meg az 
első előadásokat. Színhelye volt a nagyterem vidám esteknek, rövidebb 
operetteknek, énekes vígjátékoknak, bohózatoknak. Valamennyien 
„bele akartak ugrani a nagybőgőbe”, nem voltak súrlódások, 
veszekedések, „színházőrültek” voltak valamennyien, akik a játék 
értelmét a „régimódi” darabokban találták meg, és senkinek sem volt 
„jogosítványa” ahhoz, hogy az előadásokat a sárba tapossa, leráncigál- 
ja a produkciót. Egy-két hangszert azért kölcsönkérhettek volna, a dísz
letkép is meg-megingott, ha valaki rácsapott a színpadon az asztalra, de 
akkor azt mondta Garay Béla: „Ha az én szereplőm, aki megtanulta a 
szerepét, kiáll a színpad közepére, és kerek két órán át csak áll, és 
mondja a szöveget, akkor már megérte. Mert magyarul mondja.”
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Garay Béla sok-sok fiatal tehetségért nyúlt le a mélybe, megfog
ta a kezüket, és egyetlen mozdulattal a magasba lendítette a 
pályájukat, de ha valaki ellentmondott neki valamiben, azt dörögte: 
„Vigyázz, fiam, nem a nyuszi viszi a puskát!” (Ezt Topolyán is hal
lottam tőle, amikor egy alkalommal, Molnár Ferenc Ördög című 
színjátékának a próbáján nem akartam „beteg” szerelmes pillantást 
vetni Fazekas Piroskára, a partnernőmre). Garay Béla „uralkodó” 
volt a Népkörben, a „császár”, aki ugyan fülig belemártotta a szín
házélvezetekbe a műkedvelőket, ám azt, aki kilógott a sorból, balra 
ment, amikor ő „jobbra át”-ot vezényelt, egyszerűen hazaküldte. A 
színészet lényege (Garay Béla szerint), hogy teljes alázattal szol
gáljuk a szerepet, az előadást.

Miután megnőtt az érdeklődés a Népkör előadásai iránt, a 
vezetőség elhatározta, hogy tágas és minden igénynek megfelelő 
színpadot építtet. A most már modernebb felszerelésű, vasfúggöny- 
nyel is ellátott színpadot 1928. október 7-én adták át rendeltetésének. 
Ebből az alkalomból a társulat Zilahy Lajos Süt a nap című szín
játékát mutatta be. A Noszty fiú esete Tóth Marival című 
regény adaptáció tizenegyszer „ment” . Garay Béla gondolt az után
pótlásra is. Gyermekelőadásokat szervezett gyermekszereplőkkel.. 
Tanítványaival előadatta az Aladár nem szamár című gyermek-o- 
perettet is, szavaltatta a neveltjeit, megénekeltette, megtáncoltatta 
őket a színpadon. Az Aladár nem szamár 38 estén és délutánon 
szórakoztatta a felnőtteket és a gyerekeket.

Hosszabb „kényszerszünet” után, 1932-ben már a szabadkai 
muzsikusok, szólisták is felléptek a műsorokban. Új, többre-másra 
törekvő gárdát sikerült összetobo’ .i, amelynek tagjai hatalmas 
munkalendülettel pótolni akarták az ^mulasztottakat. A műkedvelők 
színre vitték Molnár Ferenc Ibolya című színjátékát is. „Vidéki” 
amatőrök is egyre gyakrabban vendégszerepeitek a Népkör műso
raiban: a nagybecskereki Juhászné Magyari Piri, a topolyai Tilger 
Mihály, a zentai Ferenczi Ibolya és Molnár Miklós stb. (Köztudott, 
hogy Juhászné Magyari Piri férje, Juhász Ferenc lett 1953-ban az első 
narybecskereki hivatásos magyar társulat művészeti vezetője, Tilger 
Mihály a már hivatásos topolyai magyar színház alapítója és ren
dezője lett 1949-től, Ferenczi Ibolya pedig a szabadkai Népszínház
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ünnepelt művésznője volt 1960-ban bekövetkezett haláláig.) Pénzes 
Sári, Garay Béla neje vállalta az énekszámok betanítását. Bár nem 
volt színésznő, nem egy alkalommal, amikor valamelyik szereplő 
hirtelen ágynak dőlt, áldozatkészen órák alatt beugrott helyette a 
szerepbe.

A Népkör egy újabb „átszervezés” után, 1936. november 30-án 
mint Magyar Olvasókör kezdte meg működését. A műkedvelők 
egyre összetettebb szerepeket oldottak meg. Ekkor a gyer
mekelőadások rendezését Lévayné Alakker Anna vette át, és évekig 
nagy sikerrel vezette a csoportokat. A Magyar Ovasókörből a szerep
lők nem futottak széjjel, mint elszakadt láncról a gyöngyszemek. 
1939-ben a társulat hét bemutató előadást tartott (A romantikus asz- 
szony, Bors István, Zsindelyezik a kaszárnya tetejét, Édes ellenség, 
Egy csók és más semmi, Átlagember, Mackó), 1940-ben újabb hat 
premier követte egymást (Cseregyerekek, Klotild néni, Muskátli, 
Gyimesi vadvirág, Jöjjön elsején, Kis kadét).

A Népkörben „nevelkedett”, vált (amatőr) színésszé Pataki 
László, Sántha Sándor, Kunyi Mihály, Szabó János, Balázs Janka, 
Bujdosó Rózsa, Kelemen Manci, M. Pálfi Margit, Raczkó Ilus, Járai 
Ferenc, Mamuzsich István és mások.

*

Garay Béla sokat tudott a színházról. Nem állíthatjuk, hogy 
színészi/rendezői eszköztára kimeríthetetlen volt, a népköri előadá
sokat nem volt szerencsénk látni, de azt mondhatjuk, hogy színházi 
életünk állócsillaga volt sokáig, újra és újra „játszott”, újra és újra 
bemaszkírozta magát, hagyományt teremtett Szabadkán, színházi 
hagyományt, és milyen időkben? Igen, milyen időkben! Mert nem 
volt itt könnyű „színészkedni”, rendezni. Itt egykoron még a próbák
ba is „bele lehetett halni...” .

A Népkör krónikáját a világháború beárnyékolta. Az egyesület
ben ugyan nem szűnt meg a tevékenység, de a színjátszók 
munkásságáról egyre kevesebbet lehetett hallani, olvasni az újságok
ban. Mi okozta tevékenységük leépülését, nem tudhatjuk. 
Valószínűleg Szabadkán is gyakran vendégszerepeitek a ma
gyarországi művészek, színtársulatok, s már nem volt szükség a 
műkedvelők előadásaira. Annál több irodalmi estet hirdettek, újabb
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és újabb alosztályok kezdték meg munkájukat. Garay Béla ajánlatot 
kapott néhány vidéki színháztól. Ő azonban nem akarta elhagyni 
szülővárosát. Egy nagy vállalatban helyezkedett el, és ott 1945-ig 
dolgozott.

Garay Béla nem szívesen beszélt a világháborús évekről. 
Megcsappant-e irányában a bizalom -  enélkül megbénul a rendező - ,  
elfáradt a „csapat”, netán valakiknek nem tetszett, hogy Garay Béla 
kedvenc mondása volt: „a színház templom”, és hogy névjegyére a 
neve alá odaíratta: „színművész és rendező” . Annyi azonban 
bizonyos, hogy nevével a helyi lap hasábjain alig lehet találkozni. A 
téli hónapokban se szeri, se száma nem volt a népköri ren
dezvényeknek. Ezeken Pataki László, Kongó Tivadar és mások 
léptek fel, a rendezőt valami okból félretették, s még 1945-ben, 
amikor megalakult az első szabadkai hivatásos magyar színház, még 
akkor sem méltányolták azonnal múltbeli törekvéseit, munkásságát. 
De erről a következő fejezetben szólunk, amelyben közvetve és 
közvetlenül az új teátrum történetét vázoljuk a rendező önval
lomásának és a magunk némi szubjektív meglátásainak a tükrében 
attól a pillanattól kezdve, amikor a művész merőben más iskolá- 
zottságú, játékfelfogású s ebből következően feltehetőleg eltérő szín
házi szemléletű társulatba került. Már az ötvenes években, Varga 
István és Virág Mihály diplomavizsgája után is nehezen talált 
magára, minthogy a többiek másképpen „beszélték” a rendezői nyel
vet, új játékstílus volt születőben.

1945-ben megnyitotta kapuját a szabadkai Magyar Színház. Erről 
az eseményről Garay Béla a 130 éves a szabadkai Népszínház 
épülete című írásában így emlékezett meg:

„A régi Jugoszláviában elképzelhetetlen volt, hogy hivatásos ma
gyar színház alakuljon, s játszási engedélyt kapjon. A reakciós királyi 
uralom soviniszta politikája nem tűrte a magyar nyelvet a színpadon.

És most, a felszabadulás után bekövetkezett az, amire több mint 
húsz esztendőn keresztül hiába várt a magyarság. Abban a teremben, 
ahonnan eddig évtizedeken át ki volt tiltva a magyar nyelv, most az 
ott játszó szerbhorvát anyanyelvű színésszel egyenlő jogon szólhat a 
magyar színész. És az új, népi színjátszás megmutathatta a dolgo
zóknak a színpadi művészet szépségeit. Kétes értékű darabok helyett
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új, értékes színpadi müveket tűztek műsorra. Ennek eredményeként 
közönségünk egyre jobban megszerette a színházba járást.

Nagy örömöt jelentett a magyarságnak a Magyar Népszínház 
megalakulása, amely 1945. október 29-én fényes ünnepség 
keretében kezdte meg működését. Nemcsak helybeliek vettek részt, 
vidékről is Szabadkára jöttek, hogy megjelenjenek az ünnepségen.

A vajdasági Főbizottság nevében Radivoje Davidović üdvözölte 
az újonnan megalakult együttest és a közönséget, majd Žarko 
Vasiljević az újvidéki Szerb Népszínház igazgatója köszöntötte ma
gyar nyelven az együttest és a testvérváros közönségét, végül pedig 
Laták István, a Magyar Népszínház dramaturg-igazgatója szerb 
nyelven mondott beszédében vázolta a Magyar Népszínház jelen
tőségét, és felolvasta a Tito marsallnak küldendő távirat szövegét. A 
közönség lelkes tapsa közben magasba lendült a függöny, és 
megkezdődött az előadás Balázs Béla Boszorkánytánc című darab
jának színrehozásával.”

Garay Béla, akinek .munkájában mindig jelen volt a mérhetetlen 
tehetség és a szorgalomvsohasem lépett be a vörösök pártjába. írását 
mégis mintha „megrendelésre^’ írta volna. Valószínűleg a rendező 
megpróbált alkalmazkodni, megpróbált valahogy talpon maradni, 
mert abban reménykedett, hogy a színház -  és az elvtársak -  „díjaz
zák majd a múltját” . »

Ez nem történt meg azonnal. A Magyar Népszínház agonizált. 
Semmi sem hevítette a színészeket, semmi sem sarkallta őket, mert az 
előadások sorra csúfosan megbuktak. Megbukott a már említett Balázs 
Béla-dráma: a Boszorkány tánc mindössze 5 reprízt érhetett meg, 
Branislav Nušić Gyanús személye 4-et (!), Háy Gyula Tiszazug című 
színjátéka a bemutató és az első és egyetlen repríz után lekerült a 
műsorról. Mindhárom előadást Pataki László rendezte, aki színészként 
mindig többet, értékesebbet tudott nyújtani, mint rendezőként.

De akkor azt mondták: ne siessünk azzal a nekrológgal, talpra 
állhat a Magyar Népszínház! Ha most elolvasom Garay Béla fentebb 
idézett írását, úgy érzem magam, mint aki visszatámolvgott a hazug 
múltba, a tegnspelőttbe, újra feltűnnek a cikk nyelvi pongyolaságai 
és a sajtóhibák, azok, amikre akkor senki ügyet sem vetett. Mert „új 
barázdát szántott az eke...”



Nincs szándékomban hosszabban beszámolni a Magyar 
Népszínház 1951-ig tartó munkásságáról. „Lehúzni” az elődök 
erőfesztéseit ízléstelenség, hiszen akkor is voltunk, megvoltunk. Nem 
tárgyalom a korszakot részletesen, aprólékosan bemutatva a rendszer 
színházi helytartójának, helytartóinak tevékenységét. Gyorsan megis
mertük úgyis annak a világnak a valóságát, abszurd, irracionális rész
leteit. Én Garay Béla munkásságát vázolom. Érthetetlen, hogy a ren
dező, aki a lángot szította a Népkörben, aki annyit tett és kockáztatott a 
magyarságért, miért maradt hónapokig a színházon kívül, miért nem 
rendezhette meg a társulat nyitódarabját. Erről az időszakról a rendező 
az életrajzában nem számol be, az eseményt üdvözli, de arról mélyen 
hallgat, hogy az ügyelő miért nem szólította olvasópróbára s aztán a 
színpadra. Gáray Béla valószínűleg vágyta, óhajtotta a karrier-pillana
tot, mert hát a művészet és a művész mindig és mindenütt tetszeni akar, 
méghozzá a jelennek, ha lehet.

Tudjuk, hogy mik a siker feltételei: szakmai felkészültség (meg
volt), magasan kvalifikált tudás (a múltban rengeteget játszott és ren
dezett), kitartás (akkor, 1945-ben Garay Béla még nagyon fiatal volt, 
teli energiával), kötélidegzet (sohasem vágott a színészhez széket 
vagy üveget), szívósság (órákig dolgozott egy-egy előadáson napon
ta) és munka (attól sohasem félt). Garay Béla többlet-erőfeszítése: 
olyan korban vezette a Népkör műkedvelőit, amikor bármely perc
ben megszakadhatott az előadás vagy a próba. Nem szerveződtek az 
előadások ún. „érvényes gondolatok” köré, de színház volt, tehát 
neki is volt színháza.

Színészként sem alkalmazták az említett három előadásban. 1945 
decemberében Móricz Zsigmond Sári bíró című népszínművét a 
„fegyvertárs”, a nagybecskereki Nyárai Rezső rendezte. Garay 
Béláról ezúttal is megfeledkeztek. Végül Zilahy Lajos Fatomyok 
című színjátékának a rendezésével bízták meg.

A rendező emlékiratából:
„Első rendezője voltam a társulatnak, de nemcsak itt, hanem 

bárhol is működtem mint rendező, a társulat tagjaival igyekeztem 
rendkívül jó viszonyban lenni, mert becsültem, és nagyon szerettem 
a hivatásomat...”
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Nekem -  meglehet, hogy tévedek -  az volt mindig az érzésem, s 
még ma is az, hogy Garay Béla 1945-től valamiképpen mindig ellen
zéki szemléletet akart közvetíteni, minden alkalmat megragadott 
arra, hogy azt a régi, nagyon régi színházat sírja vissza, felidézze 
emlékeit a múltból, mert az új színház számára csupa kérdő- és fel
kiáltójel volt. „Félgőzzel” dolgozott Szabadkán és Topolyán, bom- 
lékony világba csöppent. Sohasem mondta ki, hogy egy müvet csak 
akkor szabad színpadra állítani, ha az elkövetőknek, de leginkább a 
rendezőnek valamilyen közlendője van vele. Garay Béla nem akart 
semmit sem „közölni” : „Itt a mü előttünk -  mondta tessék meg
tanulni a szerepet, a díszlet- és a kosztümterv már megvan, holnap
után színpadi próba, a hónap végén bemutató!” Nem mondta, hogy 
ha törik, ha szakad, ha sikerünk van, ha bukunk, akkor is egyszerűen 
muszáj Shakespeare-t játszani. Csináljuk a színházat, mert a szín
házat általában csinálni kell akkor is, ha színésznek, rendezőnek az 
égvilágon semmi sem jut az eszébe.

Önéletrajzában 1941-ig van jelen a „szép szó”, a „szakma di
csérete”. Egyszer azt találta mondani az olvasópróbán Topolyán: 
„Ebben a világban az angyalokra is lőnek!” De hát mi egy 
mikrovilágba szorultunk bele, álomvilági alakoknak képzeltük 
magunkat. 1970-ben elolvastam a rendező önéletrajzát. A fentiek 
igazolására ebből idézek:

„Megkezdődött a tagfelvétel.
Habár a Népkör csaknem húsz esztendőn át jó néhány tehetséges 

színjátszót nevelt, a magyar együttes megszervezése nem volt könnyű 
munka, mert amíg a horvát társulat a tehetséges műkedvelők mellett 
hivatásos színészeket is szerződtethetett, a magyar színház ilyenek 
hiányában -  rajtam kívül -  csupán műkedvelőkre támaszkodhatott, 
egy-két művésszel csak később köthetett szerződést.

Az új, népi színjátszás megmutatta a dolgozóknak a színpadi 
művészet szépségeit. Ez a színjátszás szakított a kizárólag 
szórakozást szolgáló darabokkal és a színpadi zsurnalisztika tisza
virág-életű müveivel. Ezek helyett új, értékes, tanító célt szolgáló 
müvek kerültek színre. A darabokat a valóságszerű ábrázolás 
elveinek módszereivel tolmácsoltuk új közönségünknek. A művészi 
teljesítménnyel párhuzamosan az előadások műszaki színvonalát is 
igyekeztünk emelni (...).
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A kitartó munka meghozta eredményeit. A színészeket, akik most 
léptek először a pályára, arra neveltük, hogy a színházat ne csupán 
kenyérkeresetnek tekintsék. A színház legyen igazi munkahely, ahol 
művészet születik. A színház legyen a színész legkedvesebb és leg
melegebb otthona!

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

lata is nemcsak székhelyén, Szabadkán, hanem -  mint tudjuk -  
vidéken is sok-sok előadást tartott, és tart még ma is. Hosszabb köru- 
takat tett és tesz, hogy megismertesse a közönséggel az új színját
szást. Különösen fontos volt ez azokban a helységekben, ahol a fiatal 
értelmiségi és földművesifjúság csak lassan szabadult fel a 
regényesség felé hajló életszemlélet alól. Kis települések, falvak és 
községek magyarsága mindenütt szeretettel várta, és várja ma is a 
színészeket.

A közönség szórakoztatásán és tanításán kívül még egy fontos fela
dat várt ránk: kiképezni a műkedvelő együttesek rendezőit, sőt a szín
játszókat is. Több ilyen tanfolyamot tartott a színház, de jómagam is 
oktattam-neveltem a vajdasági, sőt még a muraközi amatőröket is. így 
Kikinda, Topolya, Zenta, Szabadka, Lendva stb. fiatal színjátszói és 
rendezői hallgatták előadásaimat, amelyeken elsősorban a színjátszás 
művészetéről és a rendezés alapelemeiről beszéltem.

Mint érdekességet említem meg, hogy majdnem minden tan
folyamon a hallgatók felvetették a lámpaláz kérdését. Meg kellett 
magyaráznom, hogy a lámpaláz az idegbajhoz hasonló tünet, amely 
csökkenthető, de szerintem nem gyógyítható. Ez a kellemetlen és a 
színészek, amatőrök között nagyon is népszerűtlen érzés a 
megilletődésnek, a trémának és a drukknak a következménye: nem a 
közönségtől, a kritikustól való félelem érzése, hanem elsősorban 
azoknál jelentkezik, akik még újak a színipályán, és még nem urai a 
színészi technikának, akiket elfog az ideggyengeség.

Arra igyekeztem rávezetni hallgatóimat, hogy a lámpaláz 
egyetlen ellenszere, csökkentője: a figyelem-összpontosítás, az ön
fegyelem. Más szóval: a lámpalázat csakis úgy győzhetjük le, ha 
minden figyelmünket az előadandó szerepre összepontosítjuk, ha 
ebben teljesen feloldódunk, ha megszűnünk más lenni, mint a 
megjátszandó alak.”
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(Még egy megjegyzés: Garay Béla lámpalázas színész volt, egy
ben lámpalázas rendező is. Az előadásait sohasem nézte végig. A 
színház valamelyik irodájában téblábolt, gyakran az utcán vezette le 
idegességét.)

Még mindig az Önéletrajzból idézünk:
„Ezeken a tanfolyamokon felhasználtam a könyveimet, ame

lyeket a Vajdasági Főbizottság megrendelésére írtam. Három ilyen 
szakmunkám jelent meg. A színjátszók kézikönyve főleg az 
amatőrök által rendezett előadások műszaki kérdéseire ad választ, A 
színjátszás művészete a színjátszás alapelemeinek az ismertetésével 
foglalkozik, A színpadi beszéd pedig a helyes magyar beszédet, a 
tiszta és érthető színpadi kiejtést igyekszik bemutatni.

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

Az egy évvel később Zrenjaninban (Nagybecskereken) megtar
tott vajdasági színházi találkozón a Warrenné mestersége ren
dezéséért pénzjutalomban részesültem, majd utána itthon Ibsen 
Kísértetek című színmüvét készítettem elő. A Zenebohócok című 
Zilahy-darabban a rendezés mellett elvállaltam a főszerepet, Angyal 
mester szerepét is, majd sor került egy Shakespeare-műre, a 
Makrancos hölgyre, mert ez -  derűje folytán -  könnyebben hódíthat
ta meg a közönségnek azt a részét, amelynek még nem volt alkalma 
a nagy írót megismerni.

Az ötvenes évek elején meghívást kaptam a Topolyai Járási 
Népszínház igazgatóságától, hogy mint állandó vendégrendező ve
gyek részt az együttes munkájában. Örömmel vállaltam, mert a tár
sulat csupa lelkes, fiatal erőből állt. Most is úgy érzem, hogy az ott 
végzett munka érdekes és élvezetes volt számomra. 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 felépítésének századik évfordulója 
1954-ben. volt. Ekkor Az ekhósszekértől a forgószínpadig címen 
megírtam színházunk történetét. Jóleső érzéssel láttam, hogy úgy 
szétkapkodta a közönség, mintha ingyen adták volna. Ma már egy 
példány sem kapható belőle. Még abban az évben -  miután
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Szabadkán nagy sikert arattam Jacoby Viktor Leányvásár című 
operettjének rendezésével -  a Belgrádi Komédia (Modem Színház) 
igazgatósága meghívott a darab szerb nyelvű rendezésére. Ez a mű 
volt huszonöt év után az első operett Belgrádban, és megcáfolta a 
pesszimista jósok jövendölését, hogy megbukik: kilencvennyolcszor 
került színre nagy sikerrel.

Ezután megkezdtük Lillian Hellman Kis rókák című szín
müvének próbáit, amelyet én fordítottam és rendeztem, és amelyben 
egyben a főszerepet, Horace Güddenst is alakítottam. Ebben a darab
ban ünnepeltem színpadi működésem negyvenedik évfordulóját, s 
ebben búcsúztam el az állandó színházi tagságtól. Az ünnepség leg- 
meghatóbb jelenete számomra az volt, amikor nyolcéves unokám, 
Lacika lépett az ünneplők sorfala mögül elém, és gyönyörű verses 
köszöntővel csalta ki könnyeimet... Rendezői munkásságom elis
meréséül a jugoszláv kormány államdíjban részesített.

A további években már csak mint tiszteletdíjas rendező dolgoz
tam a szabadkai és a topolyai színházban, az Újvidéki Rádióban, 
valamint a Vajdaság, Baranya és a Muraköz városainak amatőr szín
házaiban.

Ezzel el is érkeztem élettörténetem végéhez...”
*

Paul Claudel mondta/írta: „Az élet öröme a rend, de a képzelet 
gyönyörűsége a zűrzavar ” Garay Béla a rendet kedvelte, a rendhez 
tartotta, igazította magát. A „képzeletet”, a „zűrzavart” maga mögött 
hagyta Magyarországon és a Népkörben. Gyakran idézte némi ciniz
mussal Shavv-t: „Aki tudja, csinálja, aki nem tudja -  tanítja.”

így lett a színész Garay Bélából a rendező Garay Béla. Olyan 
volt 1945-től haláláig, mint a fáradt katona, aki azért a trombitaszóra 
csak-csak felkapja a fejét, és menne újra a csatába...

Fatornyok -  1945-ben

Meglehet, hogy a maga nemében hibátlan iparosmunkával előál
lított Sári bíró. Móricz Zsigmond színmüve után, amelyet a nagy- 
becskereki Nagy Dilettáns, Nyárai Rezső rendezett (ne feledjük: a 
darabot 27-szer játszhatta a társulat), valamelyest javult a színház



statisztikája. De a könnyű műfaj vonulatának megújítására már nem 
gondolt a művészeti vezetés. Gondolták: hadd vágja göcsörtös fába 
a színésznépség a fejszéjét, és műsorra tűzték Zilahy Lajos 
Fatomyok című 1943-ban írott -  és Magyarországon játszott -  szín
művét. Olyan emberről szól a mű, aki nem akarja megtagadni azt, 
amiben hitt, és hisz még mindig, nem váltak zsarolhatóvá a 
szenvedélyei, nem akart senkinek sem behódolni. Zilahy müve azért 
is kényes, mert nemcsak arról van szó, mi történik tulajdonképpen, 
amikor a környezet -  és a külvilág -  nem tolerálja a másságot, hanem 
azt is vizsgálja szúrós szemmel, hogy milyen pusztulást, pusztítást 
okoz valakiben a csökönyösség, ha nem akar elfogadni egy társadal
mi értékrendet, nem idomítja ahhoz saját személyiségének adottsá
gait.

A rendezéssel Garay Bélát bízták meg. Pataki László három és az 
időközben Szabadkát már-már elhagyó Nyárai Rezső rendezése után 
a színház a legtapasztaltabbhoz fordult segítségért, ahhoz az ember
hez, aki nem fest „drapp pipacsokat”, aki -  állítólag -  tévedhetetlen, 
aki a színházi ármányt éppúgy ismeri, mint a színház iránti szerel
met. A társulat fiatal erőkből állott, nos, jöjjön tehát az „öreg”, jöjjön 
Garay Béla, és játssza el Kriegs Rudolf szerepét! Melléállítjuk 
Nyárai Rezsőt, kollégáját a magyarországi színpadokról, Raczkó 
Ilust, Sántha Sándort, Pataki Lászlót, Szőnyi Herminát és a töb
bieket. Garay majd a drámát és tragikumot -  melyek Zilahy eszme- 
futtatásainak kivételes sajátosságai -  átemelheti, szublimálhatja a 
szereplők karakterrajzába.

Az előadásnak -  bemutató 1945. december 18-án -  nem volt sem 
díszlet-, sem kosztümtervezője (akkor még a rendező volt a „min
denes”). Sajnos, a nézők ezúttal sem lelkesedtek, mert a Fatornyokat 
mindössze hatszor adhatták elő a színészek. Senki sem érezte az „ész 
diadalát”, talán csak az előadás recenzense -  r-s. Ő nem fanyalgott.

Idézünk írásából:
„Az előadás nagyon jó volt, s a szereplők szívből fakadó alázat

tal szolgálták az író és műve irodalmi rangját.” Hozzátette, hogy 
„minden jeleneten érezni lehetett Garay Béla gondos, odaadó, szaka
vatott kezének útmutatását, bőséges tapasztalatainak eredményét s 
művészi megérzését.” A kissé dagályos beszámoló szerint Garay
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Béla „előkelő játékstílust diktált, s vezényletére az együttes mint a 
jól összeválogatott zenekar szólalt meg. A rendező megérezte a 
szöveg finomságát, és sok olyan momentumot emelt ki, amit az 
utasításokban nem is lehetett előírni, de ami kétségtelenül megfelelt 
az írói intenciónak.” A recenzens dicséri Garay Béla színészi játékát 
is: „a néző gyönyörködhetett egy nagy művész alakításában”. Garay 
ebben a szerepben érte el pályafutásának csúcsát.

A recenzens viszont haraggal szólt a nézőkről, mert amíg az 
előadás a tisztítótűz lángjával égetett, addig a közönség nagy része 
állandóan fészkelődött a székén, sőt -  járkáltak is a széksorok között 
elfeledvén, hogy a színház mégsem olyan unalmas hely, mint ahogy 
eddig tapasztalták. Csakhogy -  a jelek szerint -  már akkor is közöm
bös korban éltünk közös dolgaink iránt. Senkinek sem volt szüksége 
„megrendülésre”, melyet egy jó színházi előadás képes bennünk 
előidézni. Mindenesetre Garay Béla első rendezését a hivatásos mag
yar színházban a kritika jól fogadta. Nos, amikor valaki sikeresen 
állított színpadra egy olyan müvet, amelyikbe korábban sok ren
dezőnek „odaát” már beletört a bicskája, akkor azt szokták mondani, 
hogy a rendező „újraolvasta” a darabot. Több évnyi kényszerszünet 
után Garay Béla tehát visszatért, s anélkül rendezte meg a Zilahy- 
darabot, hogy erőszakot követett volna el a művön vagy annak 
szellemén. Bevallása szerint egy sort, egy betűt sem törölt ki a 
szövegkönyvből. Már akkor tudhatta, hogy a színpadon az egyszerű 
megoldások gyakran, vagy mindig átütőbbek, mint az ún. „szi
porkázó ötletek”. Ehhez mindvégig tartotta magát. Garay Béla 
sohasem akart sziporkázni...

H add tud ja  az olvasó

A 7 NAP-ban 1952-től Hock Rudolfnak volt egy rovata, az Álarc 
nélkül, amelyben beszámolt Sántha Sándor, Juhász Anna, Fejes 
György stb. életpályájáról. 1952. április 6-án a hetilapban napvilágot 
látott egy Garay Bélával készült interjú, amelynek az volt a célja, 
hogy az olvasó végre megismerje azt az embert, aki immár hét esz
tendeje állítja színpadra a szabadkai Népszínház előadásait. 
Tizenegy évnyi hallgatás után Garay Béla „megszólalt”. Ő maga már
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gyakran, egyre gyakrabban nyúlt a toll után, de róla, munkásságáról 
elsőnek Hock Rudolf emlékezett meg.

íme az interjú:
„Garay Bélát bemutatni paradoxon: őt mindenki ismeri. Persze 

főként vajdasági szereplését, működését és sikerét. Egész életpályá
ja, ha egyszer megírná, vaskos kötetet tenne ki. Fel is tesszük a 
kérdést: nem gondolt-e rá?

-  Talán egyszer, majd ha időm lesz -  mondja, miközben legújabb 
színpadi beszéd című könyvének egy még nyomdafestékszagú 
példányát forgatja kezében, amelyet most juttatott el hozzánk a 
nyomda.

Elértjük a célzást, de nem akarunk újabb kérdéssel elébe vágni 
mondanivalójának.

-  Régen volt, ma már valóban életregény -  kezdi meg 
elbeszélését a vajdasági színészek doyenje. -  Hol van ma már a 
tizennyolc éves ifjonc, aki 1913-ban megesküdött, hogy vagy 
színész lesz, vagy... De mit szaporítsuk a szót, a második vagyra nem 
került sor, mert én színész lettem. Nádassdy József szabadkai 
színigazgató megígérte apámnak, hogy bízza rá a fiát, színészt farag 
belőle. Betartotta a szavát, és én ma haló poraiban is hálásan gondo
lok rá. Nála 1918-ig színészkedtem. Utána a kiskunhalasi szín
házhoz kerültem, s ott 1920-ig dolgoztam. Közben 1919-ben ren
dezői vizsgát tettem. 1920-ban nagy fába vágtam a fejszémet, saját 
színtársulatot szerveztem, állomáshelyem Zalaszentgrót volt. 
Sajnos, Magyar-országon pont abban az időben tombolt a Hallai-féle 
„keresztény kurzus”, amely rengeteg éjszakai igazoltatással járt, ami 
csöppet sem kedvezett a színháznak. Ilyen körülmények között nem 
csoda, hogy egy év múlva megbuktam. Ennek a vállalkozásnak 
egyik érde-kessége, hogy az én színtársulatomnál lépett fel először 
egy kabaré keretében Németh Mária, aki Zalaszentgrótról (némi 
kerülővel) a New York-i Metropolitan opera színpadára is eljutott. 
1921-ben Halmi Jenő társulatánál mint művezető-igazgató és ren
dező működtem. 1922 őszétől a Pécsi Nemzeti Színháznál drámai és 
jellemszínész voltam. Innen hívott haza 1924-ben a szabadkai 
Népkör, és megbízott színházának művészeti vezetésével. 1940-től
1946-ig nem játszottam,’és csak ekkor mint a már újonnan mega
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lakúit Magyar Népszínház tagja tértem vissza a színpad deszkáira.
1950-ben rendezői működésemért elnyertem a Szerb Népköztár
saság Kormánya és a Vajdasági Főbizottság Államdíját. Az utóbbi 
három évben három könyvem jelent meg színházi problémákról. 
Jelenleg a szabadkai színjátszás történetének megírásán dolgozom, 
és előkészítem negyedik könyvemet a rendezés problémáiról.

Garay Béla ma Népszínházunk rendezője, s mi nem 
mulaszthatjuk el, hogy meg ne kérdeznénk a színház akut problémái 
felől.

-  Szerintem -  mondja -  a fő probléma, hogy a fiatal színészek 
részére minél több alkalmat nyújtsunk a gyakorlati munkában. 
Teljesen egyetértek azokkal a színészekkel, akik nehezményezik, 
hogy amíg két ember próbál, addig a többi foglalkoztatás nélkül 
sétál. Ez nem lehet érdeke a színháznak sem anyagilag, sem erköl
csileg, hogy a káderpolitikáról ne is beszéljünk! Egy másik problé
ma kamaraszínházunk megvalósítása, ahol a realista színjátszás 
többé-kevésbé bejárt útjai mellett új próbálkozásoknak is helye 
volna. Ezekre az új próbálkozásokra és új utakra országunk nagyobb 
városaiban bőven van példa, ezek mögött nekünk sem szabad 
lemaradnunk.

Ezután jelenlegi munkája után érdeklődünk. A Marica grófnőn 
dolgozik, de úgy látszik, olyan fiatalos hévvel, mintha harmincesz
tendős lenne, pedig megvan már...

-  Sose számold, öregem -  intett le, amikor látta, hogy számol
gatom az éveit - ,  én se számolom, hidd el, úgy okosabb.

Bólintottam.
-  És a nyugdíj?
-  Amíg mozogni tudok -  aligha.

É lettér 1945-től 1965-ig

A közvélemény nem várta el a színháztól, az amatőrökből verbu
válódó magyar társulattól, hogy Németh László harminc drámájából 
legalább ötöt mutasson be: a színpad kezdetben a szovjet szerzőké 
volt, nem teremtettek, nem teremthettek az elődök nagyon is élőt, 
nagyon is izgalmasat, de József Attilához hasonlóan, aki leírta: „Én 
is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén” -  nem „álmokat”
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valósítottak meg színészek és a rendezők, csupán egy diktátumnak 
engedelmeskedtek, azaz irányított volt a repertoár. Garay Béla nem 
lázadt: ha Willy Loman nem léphetett a deszkákra, hát nem léphetett: 
elfogadta azt, amit a direktórium felkínált neki megrendezésre. A 
bolsevista szellemi életnek számos buktatója volt.

„A színjátszás igazi, demokratikus formája most van 
kialakulóban -  tudósított a Híd folyóiratban Lévay Endre. -  A szín
ház régi, idejétmúlt hierarchiája fölbomlott, s helyét egy új rendszer, 
egy új szellemi munka veszi át.” Mégis 1945-ben a már említett Sári 
bírónak (ennek a falusi életképnek) volt a legnagyobb közön
ségsikere. Ugyanakkor a Hídban az előadás rendezőjére, Nyárai 
Rezsőre Laták István alaposan ráhúzta a vizes lepedőt. Szerinte az 
„öreg” a vidéki magyar színpadokon -  ezeken nevelkedett Garay 
Béla is -  még a múlt században kialakult stílusban, manírral szere
pelt. A közönségnek játszott, összekacsintott a nézőkkel stb. Laták 
„bölcsen” hallgatott, amikor a műsorba betolakodtak a szovjetek 
(Rahmanov: Viharos alkonyat, Skvrakin: A fattyú, Szimonov: Orosz 
emberek és Orosz kérdés, Szolovjev: A csendháborító, Katajev: 
Hajrá!, Gorkij: A Zseleznov-ház asszonya, Mihalkov: A vörös 
nyakkendő). De furcsamód helyet szorítottak aztán a színpadon a 
népszínműnek és az operettnek is. Hiába kérdezgették unos-untalan 
az elvtársak a sajtó útján, hogy miért szeretik a szabadkaiak az arche- 
műfajokat, a hazug, hamis romantikát. Pajzs Pál egyetlen folyói
ratunkban azt magyarázgatta, hogy tiszteljük azokat, akik embermód 
küzdenek az új színházért. Szerinte a színházvezetésben a következő 
irányelveket kell érvényesíteni: 1. Továbbfejleszteni és terjeszteni a 
haladó és értékes klasszikus színirodalmat: 2. Megteremteni a jugo
szláviai magyar színirodalom alapját, s ennek irányát megszabni, 
elősegíteni, 3. Ismertetni Jugoszlávia többi nemzetének színiro
dalmát, mert csak az tudja a magáét is szeretni, aki a másét ismeri és 
tiszteli, 4. Megismertetni a magyarsággal a világirodalom haladó 
színpadi termékeit, elsősorban a Szovjetunióét, 5. A klasszikusokat 
megszerettetni és megismertetni a közönséggel. (A magyar társulat 
bemutatta Pajzs Pál Szivárvány című művét.) Sürgeti cikkében A 
velencei kalmár és a Dollárpapa műsorra tűzését, s végül 
figyelmezteti az alkotókat: az életet reális megvilágításban mutassák
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be, és tartózkodjanak minden hamis pátosztól és gesztustól! A 
Szivárvány egyébként hemzsegett a közhelyektől, s a „népi” darab a 
hamis pátoszt sem nélkülözte, mert, ugye, az acélt megedzik, és új 
ember szánt új barázdát a földeken.

*

A színházban azokban az években, a kezdet kezdetén Pataki 
László, Sántha Sándor, a már többször említett Nyárai Rezső, Rind 
Károly és egy színházba betévedt -  vagy odavezényelt a színpadra 
ráerőszakolt elvtársnő, Nádor Katalin rendezett. Az ötvenes évek 
vége felé azonban már rendelkezett azokkal a „kulcsfigurákkal”, 
akkori „diplomás” rendezőkkel, akiknek munkássága nélkül ma 
elképzelhetetlen egy színház működése. De akkor, 1945 után még 
sokáig amatőrök, műkedvelő színészek és rendezők vitték vásárra a 
bőrüket. Garay Béla volt közöttük a legtapasztaltabb, a „legdörzsöl- 
tebb”, talán a legolvasottabb is, tudott egy-egy előadásnak művészi 
karaktert adni. Vezető típus volt. Köztudott: a színházi élet fejlődését 
nagymértékben meghatározza az, hogy kik, milyen ízlésű, kultúrájú, 
felkészültségű, szellemiségű rendezők irányítják a társulatokat, 
illetve milyen mértékben érvényesül a természetes kiválasztódás, a 
generációk egészséges cseréje a vezetésben. Erről gyakran olvasunk 
ma is. De akkor Garay Béla volt a vezéregyéniség, bár a Fatornyok 
című Zilahy-színjáték sikere után újabb szövegkönyvet sokáig nem 
nyomtak a kezébe. A Viharos alkonyatot Pataki László, a Hazugot 
úgyszintén Pataki László, sőt még a Dózsa Györgyöt is a 
Boszorkánytánccal megbukott rendező állította színpadra. A fattyút 
Nádor Katalin „tehetségére” bízták, az Áprilisi vidám estet Sántha 
Sándor és Nádor Katalin játszotta -  mindössze kétszer -  a szerep
lőgárdával. A Csikós -  71 reprízzel! -  rendezője Sántha Sándor volt, 
az Árnyék és fény című összeállítás -  ezt egyszer mutatták be -  
amolyan kollektív próbálkozás volt. 1946. szeptember 28-án a szín
házból már-már haraggal távozó Garay Béla színpadra állíthatta 
Török Sándor Április című harmatgyenge vígjátékát, majd Pajzs Pál 
Szivárványát, ezt az énekes-táncos néprevüt. Maga Garay Béla azon 
a véleményen volt -  ezt Topolyán mesélte nekünk, színészeknek - , 
hogy a darab ellenzői és lelkes hívei megegyeztek abban, hogy a
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romantikusan túlszínezett és érzelgősen légiesre sápasztott 
Szivárvány helyett inkább mutasson be a színház egy Móricz 
Zsigmond-darabot, de Pajzs Pált egyszerűen muszáj volt játszani 
legalább 11-szer, mint a Szivárványt.

„Igazi” feladatot Garay Béla még mindig nem kapott. 
Megrendezte az Orosz emberekeket Szimonovtól, Marcel Pagnol 
Topáz című vígjátékát (közben Molnár Ferenc Liliomát Pataki 
László „orozta el” előle, holott szívesen megrendezte volna), s a 
János vitézre sem találták alkalmasnak. Moliére Dandin György 
című vígjátéka után Sántha Sándorral a címszerepben már mohó 
vággyal kapott, az előadás azonban csak mérsékelt sikert aratott. A 
Ludas Matyit viszont 87-szer vitte színre a társulat. Még nem szól
hattak ugyan a recenzensek egy rendező drámaszerkesztő 
képességéről, színpadi szituációinak erejéről, színes dialó
gusvezetésről, gazdaságos, szabatos nyelvhasználatról, beszédről, a 
színészek jellemábrázoló készségéről, de a Ludas Matyi bemutatója 
után Garay Béla „ázsiója” megnőtt, túlnőtt a többi amatőr rendezőn, 
érettebbnek tartották munkáját, bár elemeire sohasem bontották a 
teljesítményt, csupán néhány részletet emeltek ki, amivel Garay Béla 
elsődlegességét, főleg egyéni látás- és formálásmódját dicsérték, 
habár a rendező minden esetben roppant tisztelte a szerző utasításait. 
Ha egy szövegkönyvben az állt, hogy a főszereplő „balról be”, akkor 
a főszereplő balról toppant be a színre, ha a szövegkönyv három ajtót 
jelzett, három ajtó volt a színfalakban, ha a szubrett a szövegkönyv 
szerint leült, akkor a szubrett ülve fogadta a táncoskomikus udvar
lását. Maga a mű „mozgatta” Garay Bélát, szabta meg rendezői 
elképzelését. „Az ábécé az a betűvel kezdődik -  mondta a rendező 
mindig - ,  nem z-vel vagy y-nal, tartsuk magunkat az ábécéhez!”

A társulat 62-szer (!) vihette színre Priestley Váratlan vendég 
című színjátékát, A csendháborítót 17-szer, A sevillai borbélyt 27- 
szer, a Házitücsköt 33-szor, A botcsinálta doktort -  még egyszer 
Moliére a palettán -  22-szer, a Volponét 13-szor, Shaw Warrenné 
mesterségét 36-szor. Erről az előadásról, a Shaw-darabról többen is 
megemlékeztek.

Nušić A megboldogult című vígjátéka, majd Ibsen Kísértetek 
című drámája, Nušić másik darabja, A gyászoló család „rutinfeladat”
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volt a rendező számára. 1951-ben megrendezhette első operettjét 
Szabadkán, a Leány vásárt -  34 reprízt ért meg -  R. Fazekas 
Piroskával és Németh Rudolffal a főszerepekben, ugyanez év 
novemberében a Mágnás Miskát, 1952-ben a Mandragorát, majd 
újabb operett következett: a Marica grófiiő. Ebben az évben még egy 
alkalommal Zilahyt állított színpadra, a Zenebohócokat, írónk elég
gé gyengécske lírai müvét, s közben friss diplomás érkezett 
Szabadkára a zágrábi főiskoláról, Varga István, aki a Candidával ara
tott mérsékelt sikert. Közben rnár a színész Virág Mihály is meg- 
megróbálkozott a rendezéssel. 1953-ban Sulhóf József Kidőlt a 
májusfa című népszíművére esett a művészeti bizottság választása. 
Garay Béla kedvetlenül látott munkához, de már két hónapra rá 
William Shakespeare A makrancos hölgy című vígjátékát hirdeti a 
plakát Garay Béla rendezésében. Shakespeare-bemutató a szabadkai 
Népszínházban! A színház végre hozzá mert nyúlni az avoni hattyú 
egyik művéhez! Sajnos, ez a „költői lebegés” nem volt, nem lett szá
mottevő kulturális eseménye a városnak. A sajtó amolyan „langyos 
fogadtatásban” részesítette az angol írót, megemlítvén, hogy igen, 
igen, rendben van, a színház ezzel adósságot törleszt, kötelességet ró 
le, amikor fennállása óta először tűz műsorra Shakespeare-művet. 
De a közönség nem tudott fölmelegedni, s a színpadról idegen le
vegő áradt, habár a rendező a forgószínpad igénybevételével és a 
színészek tehetségére támaszkodva mindent megtett a siker 
érdekében.

Garay Béla Kvazimodó Braun István A Magdics-ügy című szín
művével, egy ősbemutatóval vigasztalódhatott 1953-ban. A színház 
tájékán elterjedt volt a nézet, hogy a klasszikus művek klasszikus 
volta éppen abban nyilvánul meg, hogy minden korhoz szóló mon
danivalóval rendelkeznek, de az igazi kortárs mégis a vajdasági 
szerző. Sokat is vártak a szabadkai írótól és ügyvédtől. „Izgatóan 
szép feladat előtt állunk” - nyilatkoztak az alkotók a bemutató előtt. 
Mi is az A Magdics-ügy? Bűnügyi dráma? Több annál? Az író által 
teremtett erőtér vajon mit követel meg a színésztől és a nézőtől? 
Erénye a drámának a hétköznapi nvMvezet, hátránya a tömörség 
hiánya.
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„Nálunk az új élet méhében kiszakítani a formálódó, kellő, 
induló vagy tántorgó embereket sem drámában, sem regényben 
nem volt könnyű dolog. A téma drámai: a meg nem értett nő 
szerelme. De még drámaibb, ha a mi életünkben így áll elénk, 
mint Bálint Anna és Eror Magdics szerelme. Egy szerb és egy 
magyar leány hasonló égő, vágyó anyasága egy közös férfi rom
lottságán ég el...” (Lévay Endre, HÍD).

Jó rendezés, jó színészek -  kilenc repríz. Csupán kilenc. 
Évekkel a bemutató után Garay Béla Topolyán is megrendezi A 
Magdics-ügyet. Dicséret, lelkesedés keveredett fenntartásokkal 
és némi értetlenséggel itt is, ott is. De abban mindenki 
egyetértett, hogy a rendező szakmai szempontból Szabadkán is, 
Topolyán is keveset tévedett. Jó színházat prezentált...

S aztán 1954-ben Garay Béla számot vetett önmagával, meg
mérettette magát -  ahogyan elképzelte -  utoljára. Akkori 
élményeire emlékezve -  Varga István és a nagyon tehetséges 
Virág Mihály előadásait figyelve -  szembekerült reményeivel, 
csalódásaial, tenni vágyó akarásával és keserűen tapasztalt 
esetenkénti tehetetlenségé-vel. Elhatározta hogy búcsút vesz a 
színháztól, attól a társulattól, amely korunk felgyorsult 
sodrásában önmaga történelmévé, színháztörténelemmé vált. 
Negyven esztendő a deszkákon! Megrendezni Lillian Hellman 
Kis rókák című drámáját, s mivel a színész Garay Béla is bú
csúzni akart, eljátszotta Fejes György és Ferenczi Ibi tár
saságában Horace Güddenst.

A bemutató előtt Garay Béla a következőket írta a 7 NAP- 
ban: „Salamon király egyik verséből vett idézet adta az ötletet L. 
Hellman neves amerikai írónőnek, hogy darabjának a Kis rókák 
címet adja. Az idézet teljes egészében körülbelül így hangzik: 
„...Szabadíts meg minket a rókáktól, akik tönkreteszik vesszein- 
ket, amelyek a legnemesebb termést hozzák...”

Miről szól a mű? Családi vitákról. 1900 körül vagyunk. 
Horace Güddens vidéki bankár, becsületes ember, de vidékies 
gondolkodású, nem rav víz és nem alattomos. Gál László, a vörös 
rend alázatos szolgája a Magyar Szóban ezekkel a szavakkal

42



köszöntötte az ünnepeltet, aki tulajdonképpen jubilált, négyén évet 
töltött el a színpadon -  1913-tól 1954-ig.

„Világok múltak el, amióta Garay Béla a világot jelentő 
deszkákra lépett. Elmúltak, és új világok születtek: fiatal, erős, új 
világ, és ebben az új világban erős és fiatal maradt Garay Béla, aki 
négyszáz életet élt a negyven év alatt, és még mindig virul a régi 
fiatal lázzal.”

A továbbiakban Gál arról ír, hogy Garay Bélával a Belgrád 
vendéglőben találkozott először. Szabó Marci, Catry bácsi és a töb
biek társaságában töltött el néhány órát a Népkörről vitatkozva. 
Garayt sokszínű, érdekes, tehetséges embernek ismerte meg. De -  
csöppnyi méreg volt azért Gálban -  azt is megemlíti, hogy Garay 
Béla már a múlt embere, forduljunk a fiatalok felé. De azért 
Garaynak szép élete volt, tartalmas. Most felkészült a búcsúra...

A sajtó Garay Béla ünnepjátékáról -  így: ünnepjátékáról -  is 
megemlékezett. Idézünk a Magyar Szóból (cikkét a szerző nem írta 
alá): „A szuboticai Népszínház csarnoka szombaton zsúfolásig 
megtelt. Garay Béla negyvenéves művészi múltját ünnepelték mind
azok, akik baráti kézszorítással, öleléssel vagy távirat küldésével 
üdvözölték az ünneplőt. Este a Népszínház bemutatóján pótszékeken 
kellett elhelyezni a valóban áradó közönséget. A Kis rókák bemu
tatója az ünnepelt sokoldalú képességéről tanúskodott, mert hiszen 
Hellman színművét Garay Béla fordította, rendezte, és játszotta is az 
egyik szerepet...”

Arról is olvashatunk a cikkben, hogy Garay Béla színészi 
alakítása valóban élmény volt, teljében ragyogtatta művészi 
képességét és óriási rutinját. Végezetül -  amolyan „intim Pista- 
stílusban” -  az írás szerzője megemlíti, hogy Garay Béla unokája 
úgy meghatódott nagyapó játékán, hogy annak színpadon 
bekövetkező halálakor sírva borult a nagymama vállára. Ez történt 
húsz-egynéhány évvel ezelőtt is, amikor Garay Béla kislánya, a most 
boldog anya és művészfeleség elsírta magát apuka, a fiatal Garay 
Béla egyik sikeres és meggyőző alakításán. „Ez a legmeggyőzőbb 
siker, amikor a színész próféta, azaz művész a saját családjában...” -  
vonja le a konklúziót a lelkes zsumaliszta.
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így kezdődött címmel Garay Béla írta le emlékeit a múltból! (7 
NAP). A cikkhez egy „keretes” írást csatoltak. Ebből idézünk: „Szép 
évforduló négy évtized küzdelmes munkában eltelt idő után, amelyet 
ma Garay Béla ünnepel. Ez az ünnep nemcsak az övé, hanem szín
játszásunké is, mert munkája a színházban telt el, és játéka, tanítása, 
művészete a magyar játékszínnek gyümölcsözött. Garay színészi 
pályája épp oly értékes, mint rendezői pályája is: keze alatt 
nemzedékek nőttek fel, és keltek útra a kis színházból nagyobb szín
házak felé. 1913 óta máig nem egy feledhetetlen alakítás és 
emlékezetes rendezés idézi föl alakját előttünk. Emlékek és ered
mények, nagyszerű kezdeményezések és fölfedezett fiatal tehetségek 
értékes sora jelzi ezt a művészi pályát, amelyért valóban érdemes 
volt egy emberi életet áldozni. Ezen az évfordulón a köszönet 
Garaynak szól, és annak a műnek, amit az eddig eltelt időben adott, 
hogy nálunk színházi életet teremtsen. És ez a köszöntés egyben 
tolmácsolója tehetsége és művészete elismerésének...”

Magáról az előadásról, Garay Béla színészi alakításáról nem szá
moltak be a recenzensek részletesen, analitikusan. Vajon új inter
pretációval lepte-e meg a színész/rendező a nézőt, nem tudhatjuk. Az 
előadást tízszer ismételték meg. Nem hinném, hogy hosszú éveken 
át a korszerű színház példáit kereső vajdasági színházi emberek 
egyik legkedveltebb úticélja éppen Szabadka volt. Tudjuk, nem volt 
izgalmas a szellemi élet a városban. Bár Garay Béla a kamaraszín
ház megalakulását sürgette, többen azon a véleményen voltak, hogy 
a színház célja nem az új közönség megszerzése, hanem a régi meg
tartása, nincs mit tanulni másoktól, a sokféleség nem érdekes. 
Eszméltető felismeréseket nem sokan akartak látni. Pedig már akkor 
is -  ehhez megvoltak a színészek -  egymást segítő összhangban 
férhetett volna meg egymás mellett a realista színjátszás a roman
tikával és a szimbolista megközelítéssel, a pantomim az új kifejezési 
eszközöket kutató avantgárddal.

Virág Mihály érkeztével minden megváltozott.
Frissen, elegánsan távozott a Kis rókák bemutatója után Garay 

Béla a színházból, dicsérő szavak hangzottak el: „meghalt az ifjúság, 
elmúltak az álmok, az ábrándok” -  mondhatta volna a rendező. Egy 
generáció számára ő volt a SZÍNÉSZ, vagy az volt, amit a színészről
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a múltban mindig is gondoltak az emberek, a hírlapírók. Ő volt a 
viselkedési minta, az idol, a vágykép, lehetőségek virtuális megsok
szorozódása a végtelenben. A Kis rókák után Molnár Ferenc 
Deliláját Virág Mihály rendezte, Tóth Ede Az elhagyott szerető című 
népszínművét Varga István, Richter János Álarc nélkül című 
drámáját Pataki László, s aztán Dragutin Dobričanin Közös lakás 
című vígjátékához újra csak Garay Béla hívhatta össze az első 
olvasópróbára a szereplőgárdát, zömmel tapasztalatlan színészeket a 
második vonalból. Bemutató: 1954. május 28-án, játszották 
mindössze hatszor. Jó éjszakát, császárunk! Garay Béla rosszul tette, 
hogy egy előadás erejéig „visszatáncolt” a színpadra A Nagy Öreg a 
Közös lakással csúfosan megbukott, pedig tudta, hogy a tartomány
ban mindenki nagyra tartotta. A Kis rókákkal megfúrdött a ráeső 
fényben, de hát ha már annak idején, 1913-ban felesküdött a 
pojácáskodásra, nehéz volt végérvényesen búcsút inteni a festett 
világnak...

H áttérben, m ásodhegedűsként

A Szabadkai Népszínházban 1954-től Kunyi Mihály és Németh 
Rudolf, Varga István és Virág Mihály, Szilágyi László, Sántha 
Sándor foglalkoztatta a színészeket. Jól-rosszul, több-kevesebb si
kerrel. Virág Mihály 1956-ban diplomaelőadásával, Lorca Véres 
menyegzőjével átíratta a teátrumban a fennálló értékrendet. A „törpe 
lelkek” nem tudtak leszámolni a rendezővel. Keze alól stilisztikai 
remekek kerültek ki, a világ befogadására és értelmezésére tett szen- 
zuális kísérleteket, túlnőtte a szereplőgárdát, a színházat. Garay Béla 
természetesen nem világíthatta át olyan mélyrehatóan például az 
operetteket, mint Virág Mihály a Lorca-drámát és a Dühöngő ifjúsá
got, Varga István A salemi boszorkányokat, de számomra érthetetlen, 
hogy a könnyebb fajsúlyú előadásokat, darabokat -  a Gül babát, a 
Denevért, A parasztkisasszonyt, a Hawaii rózsáját stb. -  miért a szín
ház ügyelőjével, szerény képességű színészekkel és másokkal, miért 
nem Garay Bélával rendeztették meg.

Mert a rendező várta a hívó szót a színházból. Hívták is már 
Varga István távozása után (az Újvidéki Rádióhoz, a „láthatatlan
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színházhoz” szerződött). Két dudás ugyanis nem fért el a csárdában, 
Virág Mihályt nehéz volt akkor „überolni” a színpadon. A rendezőt
-  nem a színészt -  ekkor berendelték a direktor irodájába, közölték 
vele, ha kedve van, újra dolgozhat. Garay Béla nem hivatkozott 
egyéb elfoglaltságra -  otthon tekintélyes könyvtárat rendezett be 
magának, publikált a lapokban, a hétnek öt napján Topolyán ren
dezett, vagyont nem gyűjtött, kerti úszómedencét nem épített, a szín
háznak élte nyugdíjas éveit is.

Babay József Három szegény szabólegény című megzenésített 
vígjátékával tért vissza, bemutató 1958. december 12-én. Nagy vál
ságban volt akkor a magyar társulat, a színházat „öreg hölgynek” 
csúfolták. Már nem volt nimbusza a színháznak a tartományban, 
elmaradoztak a vendégszereplések is, több színművész elhagyta a 
várost. Nem volt, persze, botrányszagú az, amit a színházban csinál
tak. Garay Béla munkái viszont 1958-tól nem voltak sem 
látványosak, sem erőteljesek. Mit is kezdhetett Kállai István Tavaszi 
keringőjével, majd Fehér Klára Nem vagyunk angyalok című 
vígjátékával? Peter Bejach A lehetetlen nő című „műve” sem serken
tett szellemi erőfeszítésre. A színháznak nem volt ars poeticája. A 
létezés megvolt, a teremtés már nem...

D évics Im re színházában

1960-ban Dévics Imrét választották a magyar társulat élére. Egy 
nagy szellemi és művészi útkereső időzött több mint egy évtizedig 
Szabadkán, aki munkatársaival: elsősorban Virág Mihállyal, a dísz
lettervező Petrik Pállal, a kosztümtervező Radmila Radojeviétyel, 
Garay Bélával is -  tisztes távolból -  egy véget nem érő zarándokú
ira készítette fel a társulatot. Munkatársaival megosztotta dilemmáit, 
kételyeit, prófétai hevülettel szerződtette a magyarországi 
művészeket, ha tőle függött volna -  a holdra is elvitte volna a tagsá
got. Brecht, Madách, O ’Neill, Háy Gyula, Mrožek -  Szabadkán! 
Európai rangú előadásokat rendezett Virág Mihály. Túl ártatlansá
gon, bűnösségen -  benne bízott rreg leginkább. A színház Virág 
Mihályról szólt, s már nem Garay Béláról, akit elhagyott az 
„aranykor” -  még 1954-ben, amikor a Kis rókákat rendezte meg.
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Garay Béla tudta, hogy azok az idők már nem térhetnek vissza, 
ahogy nem folyik visszafelé a folyó vize sem. Már nem volt ereje és 
kedve ahhoz, hogy „eszméknek” éljen. Megrendezte a Boldogság 
részletre című vígjátékot, az Esőcsinálót, az Elveszem a felesége
met, A szabadság első napját, az Érdekházasságot, a Csókot kérek 
című darabot, a Fő a nyugalom c. darabot, a Szeress belémet, a 
Kérőket, A tóparti házat, az Ó, mai gyerekeket, A nadrágot, a 
Csacsifogatot (a Nobel-díjas Kertész Imre iszonyatosan rossz 
komédiáját), a Kakuk Marcit, a Sportol az asszonyt, a Férfiaknak 
tilost, és két kabaréműsort. 1960-ban, az újrakezdés évében még 
egyszer -  utoljára -  „beugorhatott a nagybőgőbe”, mert színpadra 
állíthatta Fali Leó Sztambul rózsája című operettjét.

Garay Béla a 60-as években -  egészen 1964-ig -  nem fordulha
tott idegen tradíciókhoz, végezte a munkáját lelkiismeretesen. 
Minden a magyar színház hagyományára és elméletére épült nála. A 
színművészet egyébként nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy az 
emberek közötti pszichológiai viszonyok tanulmányozásába kezd
jen. Az új formákat azonban Garay Béla hidegen elutasította...

Amíg Virág Mihályt ünnepelték, addig Garay Béla előadásaival a 
nézettségi statisztikát javítgatta. 100-szor játszotta az együttes a 
Boldogság részletre című vígjátékot, 30-szor az Esőcsinálót, 43-szor 
a Sztambul rózsáját, 71-szer az Elveszem a feleségemet, 30-szor az 
Érdekházasságot, 32-szer a Csókot kéreket, 60-szor a Fő a nyugalom 
című darabot, 36-szor a Szeress belémet, 35-ször A tóparti házat, 
33-szor az Ó, mai gyserekeket, 53-szor A nadrágot, 67-szer a 
Csacsifogatot, 53-szor a Kakuk Marcit, 33-szor a Sportol az asz- 
szonyt, 54-szer a Férfiaknak tilost...

Mennyiség vagy minőség?
*

E^y alkalommal a sajtó össztüze zúdult közvetlenül a színházra, 
közvetve Garay Bélára. 1962. november 3-án a társulat színre vitte 
Kvazimodo Braun István A tóparti ház című megzenésített vígjátékát 
Garay Béla rendezésében. „Na, akkor megyünk haza” -  mondhatta 
az igényesebb néző mert a színház már megint blődlizik”. A szak
ma rávetette magát a színházra. A tóparti ház volt a csábítás legol
csóbb, legbrutálisabb trükkje, bele is tört a vállalkozásba az

47



alkotóstáb bicskája. „Strucctollas, flitteres színházra nekünk nincs 
szükségünk!” -  tombolt a sajtóvita pró és kontra. Nem teltek meg a 
lapok melegséggel és megindító szeretetvággyal. Elhangzott az is, 
hogy színházunk olyan dús tőgyü tehénke, amelynek elapadt a teje. 
„Egy egyensúlyvesztett színháznak nincs holnapja” -  írták. De a 
tóparti ház ablakában vígan virágzott a muskátli. A színház kényte
len alkalmazkodni címmel a Magyar Szóban Vukovics Géza szólt 
hozzá a már-már „véressé” vált vitához: „A jég ott reped, ahol a 
legvékonyabb. Néző és kritikus között. A legkönnyebben hasadó 
réteg a könnyű műfaj. Legtöbbször ezért kerül sor kenyértörésre...”

Vukovics Géza megemlíti, ostobaság volna tagadni, hogy a 
szórakozásra szükség van, s hozzáteszi: „Megfelelő színvonalon kell 
a vidámság, amit megerősít Schopenhauer is: „Ha megjelenik a 
vidámság, tárjunk ki előtte ajtót-ablakot, mert mindig szívesen látott 
vendég.”

A recenzensek zöme erre nem volt hajlandó, nem tárták ki sem 
az ajtót, sem az ablakot a vidámság előtt. Ezért a 60-as években 
gyakran elmarasztalták Garay Béla rendezői munkásságát: „munkájá
val megbénítja a színházat”. De Garay Béla már nem rendezhetett 
Ibsent és Hellmant, Moliére-t és Shakespeare-t, mint a múltban.

A m indenható kritika?

Akkor teszi jól az alkotó, ha megtanul kritikát olvasni, ha ismeri 
a kritikus személyes előítéleteit és mániáit. Nem szabad úgy nézni 
rá, mint egy „tudósra”, mint hatalmi figurára. Az övé csupán egy 
nagyon személyes hang, semmi több.

*

1954-ben ünnepelték Garay Bélát, megünnepelték négy 
évtizedes küzdelmét a szép színházért, 1964-ben elm yadt az ünnep
ség. Ötven esztendőt hagyott akkor maga mögött a rendező. 
Megfeledkeztek az évfordulóról? De a rendező félreállt, színházi 
előadásokat többé nem nézett, még Deák Ferenc kiváló drámáit, az 
Áfonyákat és a Légszomjat sem. Egyszer azt mondta nekem:
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-  A színésznek soha, semmilyen körülmények között nem szabad 
tudomást vennie arról, hogy őt valakik valahonnan nézik. Én még 
mindig színész vagyok, ne nézzenek engem sem... De ha nem lehetek 
mások életének megszépítője, nem leszek a megrontójuk sem.

G aray, az „operettk irály”

Munkáinak sohasem volt diabolikus fénye -  még Molnár Ferenc 
Ördögjének sem Topolyán - ,  luciferi logikája. Magánemberként 
sohasem dühöngött, sohasem volt zsémbes „öreg úr”, aki reggel az 
ágyból bal lábbal kelt fel. Nem szólt bele ártó szellemként a 
színészek csevegéseibe, nem mondhattuk, hogy „a rossz bácsi min
den játékot elront” . Egyetlenegyszer láttam pulykavörösen 
hadonászni. Az újságot tartotta a markában, ekkor láttuk meg igazi 
arcát, fel volt háborodva azon, amit a lapban olvasott. Körülbelül ezt 
mondta szikrázó szemmel:

-  Már megint azt írják rólam, hogy „Garay Béla, az operettki
rály!” Egyszerűen nem akarnak tudomást venni arról, hogy Moliére- 
darabokat is rendeztem, a Dandin Györgyöt és A botcsinálta doktort 
színpadra állítottam A sevillai borbélyt és a Voíponét, Shaw-tól a 
Warrenné mesterségét, Machiavellitől a Mandragórát, Ibsentől a 
Kísérteteket, William Shakespeare-től A makrancos hölgyet, Lillian 
Hellmantól a Kis rókákat, Zilahytól a Fatornyokat. Még hogy 
operettkirály! Szabadkán mindössze négy operettet rendeztem!
1951-ben a Leány vásárt, ugyanabban az évben a Mágnás Miskát,
1952-ben a Marica grófnőt és 1960-ban a Sztambul rózsáját. Az 
operettek operettjeit, a Csárdáskirálynőt és a Denevért már nem 
velem rendeztették meg. Mintha mindig azt mondtam volna a 
színésznőknek: „Jöjjön velem, naccsád, shimmyt járni!” Mintha egy 
cintányéros, cudar világban éltem volna. Operettkirály! Lenéző 
hangsúllyal! S közben mindig azok rázták az öklüket, és tépték a 
szájukat a „kártékony polgári csökevénynek” bélyegzett műfaj ellen, 
akik hivatalból prédikáltak „tiszta erkölcsöt”, szocialista erkölcsöt, 
de közben a szexmagazinokat bújták, amit Nyugatról csempésztek 
be nekik, titkos éjszakai szeánszokon pedig csak úgy falták a pornó
filmeket! Mi bajuk van velem és az operettel? A néző azért megy a
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színházba, mert szórakozni akar, nem erkölcsi tanokat hallgatni. 
Igen, szórakozni akar! Koncentrálva vagy elandalodva, já t
szótársként vagy csak szemlélődve, könnyezve vagy kacagva túl az 
Óperencián akarja érezni magát...

Garay Béla mérge nem csitult. Napokig „rágódott” a témán, 
sérelmezte a róla leírtakat. Mi, fiatal színészek hallgattunk. 
Egyszerűen nem volt véleményünk az operettről. De beláttuk, hogy 
nem lehet egyoldalúan szellemi Ínyencségekkel traktálni a nézőket. 
Adódnak -  gondoltuk -  olyan élethelyzetek, hegyes szituációk, 
amikor nem az a fontos, hogy Hamlet leszúrja-e Poloniust, bosszút 
áll-e édesapja gyilkosán, hanem az, hogy a fentebb nevezett „nacs- 
csád”, hajlandó-e velünk shimmyt táncolni.

Egyébként az operetteket Garay Béla nagy rutinnal rendezte meg. 
Jól, rosszul megcsinálva, az operett mindig hódít. De elnagyolt, 
ügyetlen rendezésben a műfaj egyszerűen nézhetetlen. Garay 
Bélának jó munkatársai voltak: karnagyai, énekesei, díszlettervezői, 
akikkel a néző elé varázsolta az álomvilágot. Belgrádban hangos si
kert aratott Jacobi Leányvásárával, a siker csúcsára repítette a szerep
lőgárdát. Görcsösen védte a műfajt színházon belül, színházon kívül, 
hosszú írásokban számolt be a lapokban az operett múltjáról, nép
szerűségéről, mégsem nevezhettük „operettkirálynak”. Azzal azon
ban egyetértettünk, amit a műfajról mondott:

-  Tudomásul muszáj venni, hogy az operett, Kálmán Imre, 
Jacoby Viktor, Ábrahám Pál, Lehár Ferenc és a többiek müvei az 
egyetemes magyar kultúra része, s mindmáig a legkeresettebb 
exportcikk a színházi produkciók világpiacán...

Az, a jól bevált sztereotípiákkal együtt.

Topolya, Nagybecskerek, Zombor

A Topolyai Járási Magyar Népszínház 1949-ben, a nagy- 
becskereki Toša Jovanović Magyar Népszínház és a zombori Magyar 
Népszínház 1953-ban alakult. Az 50-es évek derekán a tartományban 
nem kevesebb, mint négy hivatásos magyar színház bemutatóira 
szólt a meghívó. Munkásságukról megemlékeztem a Megkésett 
rekviem című könyvemben, részletesen ismertetve a műsort. Persze
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ezekben a „vidéki” színházakban sem bohócosra festett, maszatos, 
fényesen világító homlokú vademberek -  Calibánok rohangáltak a 
színpadon háncsból készült ágyékkötőben. Ezek a társulatok 
tisztességes munkát végeztek, amíg végezhettek. A Topolyai Járási 
Magyar Népszínházát 1959-ben, a nagybecskerekit és a zomborit 
már 1955-ben megszüntették. Garay Béla mindhárom színházban 
korrekt munkával segítette a felzárkózást a szabadkai színház mellé. 
Előadásai belesimultak a hagyományokba, nem állította a színé
szeket az ábrázolt alakokon kívül, gyakran a komédia szintjén csil
logott a színpadi élet, de megmozdultak a mélyben lévő érzések is. 
Topolyán -  többek között -  megrendezte a Liliomfit, első munká
jaként Dimitrijevics Mara társulatában, a Scapin furfangjait Moliére- 
től, Ibsen Kísértetek című drámáját, Priestley Megjött a felügyelőjét, 
a János vitéz című daljátékot, Bíró Lajos Boszorkánytáncát, 
Kvazimodo Braun István A Magdics-ügy című darabját, az Egy 
pohár vizet, ötven reprízzel Bókay Feleségét, Molnár Ferenc 
Ördögét, Goldoni Mirandolináját, Spaak Rózsa Viharban című 
művét, Krleža Haláltusáját (Agonija), Heltaitól A néma leventét stb.

Legkedvesebb színésze az utolérhetetlen Nagygellért János volt. 
Ebben a színészben, játékában megtalálható volt a recsegő, dörmögő 
hang, egyben a fuvolázó is, tudott ijedten átfutni a színen, le tudta 
sütni a szemét, bókolt is néha nagyvonalúan, máskor magacsodáló 
fennhéjázással beszélt a partnereivel a színpadon. Tartományunk 
egyik legjobb, ha nem a legjobb színésze volt, s játéka már nem 
hasonlított a realizmus pers^iflázsának. Garay Béla gyakran 
foglalkoztatta, mert tudta, hogy Nagygellért János egymaga képes 
sikerre vinni egy előadást, feledtetni az*, hogy a topolyai társulat 
műkedvelőkből verbuválódott még 1949-ben.

A sajtó szerette a topolyai színházat, dédelgette, „illúziószínház” 
volt. De Garay Béla itt sem küzdhetett -  nem is akart küzdeni -  a 
reális, naturalista színház ellen: a klasszikus játékmodor a legmeg
bízhatóbb. Garay Béla Topolyán rövid idő alatt a társulat és a város 
tisztelt és szeretett „Béla hácsija” lett, s ebben a bizalmas 
megszólításban is -  így hívták a borbélyüzletben és a vendéglőkben 
is, ahol az ebédjét fogyasztotta -  kifejeződő közvetlen kapcsolat 
nyílván alapfeltétele volt annak a sikeres közös munkának,
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együttműködésnek, amely egészen 1960-ig, a kapuzárásig több ran
gos előadást hozott létre. Csakhogy a fajsúlyosabb darabokhoz nem 
volt, nem lehetett szereplőgárdája, csupán ihlete és nagy-nagy 
kedve. Ezért nem is lehetett semmiféle „egyéni”, „rendezői” hoz- 
záadnivalója a müvekhez. De igyekezett a társulat munkáját össze
hangolni a lehető legmagasabb fokon, igyekezett egységes színvo
nalú és stílusú színpadi összjátékot összehozni. Nehéz volt azonban 
a „jó alakítások”, „egyéni alakítások” sora helyett a „jó együttes” 
erejével ható és sugárzó előadást teremteni.

Nagybecskereken és Zomborban halványabbra sikerültek az 
előadásai. A Bega-parti városban Zilahy Lajos Zenebohócok című 
színjátékát rendezte a tüneményes Gyapjas Marikával Fruzsina 
szerepében, Zomborban Molnár Ferenc Deliláját állította színpadra. 
Színházi életünkben akkor, sajnos, ritkák voltak a meglepetések. 
Garay Béla „vidéken” csak levelenként kapta a borostyánt. Azt tehát 
nem állíthatjuk, hogy a „vidéki” rendezések kemény próbatételek 
voltak, és a maguk komplexitásában izgalmas, eredményükben si
keres vállalkozások, de fiatal színészeket segített a pályára, meg
tanította őket „járni és beszélni” a színpadon. A gyakorlatban Garay 
Béla játékmester volt, akinek szavára mindenki figyelt, puritánsága 
sohasem tartozott a negatív kategóriába. Végeredményben -  ezt 
gyakran hangoztatta Topolyán - az előadást a színész teremti meg.

„Ahogy nem tudok, nem is vélem azt, hogy tudok” -  szólta el 
magát egyszer Topolyán Szokratészt idézve, amikor felkínálták neki, 
hogy rendezzen meg egy Shakespeare-tragédiát...

*

Említést érdemel az is, hogy Szabadkán osztályvezetője volt a 
Színészképző Stúdiónak. Friss erőkre ügyelt: Árok Ferencre, Kasza 
É' ára. Mezei Albert Máriára és a többiekre. Az intézményesített 
színészképzés természetesen Dévics Imre ötlete volt, Garay Béla 
támogatta és segítette az elképzelést, de tanárként, előadóként már 
nem alkalmazták. Osztályvezetői munkáját lelkiismeretesen 
végezte, a fiatalok pártján állt, de 1967-ben, a vizsgaelőadás után 
szerényen félreállt. „Ezekkel a fiatalokkal -  mondta -  újra szokat
lanra lehet törni”, majd hozzátettet: „De azért fél lábbal az 
operettben is táncoljanak!”
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Garay Béla „színházkerülő remete” lett. 1985-ben, amikor a ris- 
tići horda lepte el a színházat, és művészeink egyike-másika hangos 
szóval dicsérte a „csizmás hadúr” programját, megkeseredett, alig 
akart szólni hozzánk. „Árulókat” emlegetett, „magyarságukat tagadó 
fattyakat”. Különösképpen egykori tanítványaira szórta a haragját, 
botjával meg is fenyegette a színházat, amelynek később még a 
tájékát is elkerülte. Meghalt Garay Béla, meghalt a magyar színház...

Örökséget hagyott ránk, hitet? Igen, örökséget és nagy-nagy 
hitet. Könyveket jelentetett meg, fordított szerb nyelvről magyarra 
(nem beszélt sem németül, sem angolul), műkedvelőket biztatott, 
kézen fogva vezetett a színpadra. Színész volt, rendező, tanító, 
ihlethajcsár. Végső igazságot hirdetett:

A háború száz évre biztos,
Romokat épít, bajt növeszt,
Hadiszerencse fordul itt-ott,
De a közember rajta veszt!...
De aki még nincs a föld alatt,
Kapcát cserél, és talpra áll.

A tömeg -  vonatkozik mindez színészre, nézőre -  jelképe volt. A 
színházi hitnek reménységét és szeretetét hirdette, de már szenvedő 
színészként, „Facteur souffant” hunyt el, s már nem tüntetett 
hűséggel a színház mellett.

Ezer évet élhetett.

Garay Béla utolsó újságcikke
Megjelent a 7 NAP 1987. február 13-i számában

A KILENCEDIK X KÜSZÖBÉN 

Tháliát szolgálni nemes hivatás

Most, hogy pár lépésnyire vagyok a kilencvenedik életévemhez, 
megállók a nem rövid, sőt bátran állíthatom, eléggé hosszú, több 
mint hetven évig tartó göröngyös, de mégis gyönyörű út végén, és
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igyekszem annak minden szép és kellemetlen fázisát feleleveníteni. 
Persze csak nagy vonalakban rajzolva le mindazt, ami a leg
fontosabb. Nem életrajzot óhajtok papírra vetni. Egyrészt azért, mert 
életrajzot írni nem könnyű, sőt furcsa feladat, másrészt azért, mert az 
életrajzban sokszor olyan részletek sorakoznak, amelyek unalmasak, 
és nem érdeklik az olvasót.

Ott kezdem, hogy elemista koromban láttam először színházi 
előadást. Dr. Farkas Ferenc igazgató társulata játszotta akkor a Petőfi 
költeményéből írt daljátékot, a János vitézt. Utána még többször 
megnéztem. Az előadások valósággal megigéztek. Mélyen a lelkem
ben az a vágy támadt, hogy ha felnövök, én is színészi pályára lépek.

Híven elhatározásomhoz néhány év múlva, a középiskola befejezése 
után ezt közöltem is édesapámmal. Volt is felháborodás. Sőt hetekig 
tartó vita, aminek angyali szívű édesanyám tanácsa vetett véget. Arra 
kérte édesapámat, kérje meg a színház igazgatóját, Nádassy Józsefet, 
hallgasson meg, és ha az előtte tett felvételin szerinte megfelelek, ezt 
közölje édesapámmal, de a negatív eredményt se hallgassa el. így is lett.

Néhány nappal később édesapám hazatért, és vidám arccal 
közölte: Nádassy két hét múlva vár a színházban. Addig is készüljek.

Megtörtént a vizsgám, és Nádassy ígéretet tett, hogy hajlandó 
szerződtetni, ha az 1913 nyarán az Országos Színészegyesületben 
tartott vizsgán megkapom a működési engedélyt, ami nélkül nem 
szerződtethet egyetlen színház sem.

Az egyesületből megjött az értesítés, hogy június 3-án lesz a vizs
ga. Nohát, én minden erőmet a tanulásra fordítottam. Állandóan 
olvasgattam Sebestyén Károly Dramaturgiai kérdések és Hevesi 
Sándor A beszéd művészete című munkáját, ezenkívül a magyar iro
dalom és a világhírű színpadi szerzők műveit. Részleteket tanultam 
Shakespeare és Vörösmarty müveiből, sőt a Cyrano de Bergerac 
című színműből is.

Eljött a várva várt nap. Csaknem hetvenen zsúfolódtunk össze az 
egyesület nagyterme melletti várószobában. Egyenként szólították 
be a „delikvenseket”. Én huszonegyediknek kerültem sorra. A 
bizottság az egyesület vezetőségéből állt, kiegészítve a Budapesti 
Nemzeti Színház néhány vezető művészével. Mint vendégek jelen 
voltak a vidéki színigazgatók, vagy azok megbízásából a színház ren
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dezői. Nem akarok hosszadalmas lenni, a vizsga eredményét délután
4 óra felé hirdették ki. A legnagyobb örömömre: sikerült. Nádassy 
igazgató azonnal karon fogott, és átmentünk a közeli Park Szálloda 
éttermébe ebédelni. Nádassy közölte velem, hogy 1913. szeptember 
elsejétől szerződtet társulata tagjai sorába. Érthető volt az a nagy öröm, 
amely egész lelkemet áthatotta. Olyan zavarban voltam, hogy a 
kávéház ajtaja helyett a kirakat ablakán akartam távozni. Szerencsémre 
igazgatóm karon fogott, és megmutatta, merre van az ajtó.

Talán soha nem volt olyan távol a magyar fővárostól Szabadka, 
mint most, amikor a működési engedéllyel -  álmaim megvalósulásá
nak és teljesülésének ígéretével -  a zsebemben utaztam haza. 
Szerződésemet szeptember 1-jétől ígérte az igazgató, és én az addig 
eltelt idő alatt bejártam a próbákra, hogy megismerkedjem a színházi 
munka mikéntjével. De a többi szabad időm alatt szorgalmasan 
tanulmányoztam a már fentebb említett dramaturgiai és a színpadi 
beszédről írt könyveket és a hazai, valamint a világirodalom jeles 
színmüveit, tragédiáit és drámáit.

Drága jó szüleim kistafíroztak, mint valami herceget, édesapám 
kezességet vállalt egy szabadkai szabónál, mert abban az időben 
valamennyien saját civil ruháinkban léptünk fel, csupán 
parasztruhákat és más jelmezeket adott a színház. Augusztus 3-án 
útra keltem Csanád megye székhelye, Makó felé. 1913. szeptember 
elsején pontosan jelentkeztem Nádassy igazgatónál. Már másnap 
közreműködtem a Lila dominó című operett kórusában. Néhány nap 
múlva párszavas szerepet kaptam a Sybill című operettben. Nádassy 
igazgató kitűnő pedagógus volt, aki szeretettel támogatta a fiatal 
kezdőket. így engem az a szerencse ért, hogy Eötvös József Viola, az 
alföldi haramia című színművében rám osztotta Vándory lelkész 
szerepét, s azt sikerrel oldottam meg. Játékomról jó kritikát kaptam 
a helybeli sajtóban. Ugyanez év október havának közepétől a társu
lat a szabadkai színházban tartott öthónapos idényt. Decemberben 
egy este a Léni néni című német vígjáték volt kitűzve. Kora délután 
a Piperke bácsit alakító színészt hirtelen kórházba kellett vinni vak- 
bélbántalmak miatt. Az igazgató és a rendező összeültek, és Heltai 
Hugó rendező azt tanácsolta, adják át nekem a szerepet, mivel a 
próbákat mindig végignéztem, és remény van arra, hogy fiatalos 
memóriámban a helyzeteket rögzítettem. Este hat órakor kaptam
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meg a szerepet, és a nyolc órakor kezdődő előadásba nagyobb hiba 
nélkül, sikerrel ugrottam be. Ezzel megmentettem a színházat attól, 
hogy lemondja az előadást.

Másnap reggel a próbára összegyűlt kollégák előtt az igazgató 
gratulált, pénzjutalomban részesített, és mindenki előtt közölte, hogy 
felment a kórusban való részvétel alól. Új szerződést kötött velem, 
és abban az állt, hogy szerepköröm „lírai szerelmes”. Érthető az a 
boldogság és öröm, ami áthatott. Ezután több hazai és külföldi szín
műben és drámában játszottam főszerepet.

A szabadkai idény után Bajára ment a társulat, s ott ugyancsak 
szép sikereket értünk el. Baján működtünk, amikor 1914 júliusában 
kitört az első világháború. Régi közmondás, hogy „háborúban hall
gatnak a múzsák”. A mi színházunk is körülbelül két hónapig 
szünetelt, majd újra működni kezdett, sajnos, a férfiak közül többen 
katonai szolgálatra vonultak be. Mivel én még nem voltam sorköte
les, napról napra újabb szerepeket volt alkalmam játszani. Ennek a 
kellemes helyzetnek azonban vége szakadt, mivel 1915 tavaszán 
nekem is be kellett vonulnom. Kétévi szolgálat után a színház kérte 
felmentésemet, és 1917 októberében az akkor Újvidéken működő 
szabadkai színház tagjainak a sorába léptem.

Sajnos, nincs egy cikk keretében arra hely, hogy felsoroljam 
azokat a szerepeket, amelyeket 1918 őszéig -  a Monarchia összeom
lásáig -  alkalmam volt eljátszani. Ennek bekövetkezte után elhagy
tuk Bácska területét. Ekkor beiratkoztam a budapesti Színiakadémia 
rendezői tanfolyamára, s azt sikeresen elvégeztem.

Ezután szerződést kötöttem az Alföldi Színikerület igazgatójá
val, és mint rendező és színész működtem Kiskunhalason, Szentesen 
és Csongrádon.

Szerződésem lejárta után Heltai Hugó igazgató ekkor 
Nagykanizsán működő társulatának a tagja lettem. Ebben az időben 
kezdődött az Ébredő Magyarok néven működő politikai párt terro
rista akciója, minek következtében a közönség este nem szívesen 
hagyta el a lakását. A színházat nagyon gyengén látogatták, és az 
igazgató kénytelen volt a tagság létszámát csökkenteni. A régi társu
lat egy részéből alakult új társulat igazgatását elvállaltam, és 
Zalaegerszegen kezdtem meg az idényt. Innen Zalaszentgrótba,
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Szombathelyre, Pápára és Celldömölkre mentünk. Itt sem várt ránk 
jobb helyzet, mint Nagykanizsán. Ekkor elszerződtem igazgatóhe
lyettesnek és színésznek a tiszántúli kerület igazgatójához. 
Nyíregyháza, Nyírbátor, Hajdúdorog, Kaba és Hajdúszoboszló 
voltak állomásaink. Közben levelet kaptam első igazgatómtól, 
Nádassy Józseftől, aki a Pécsi Nemzeti Színházat igazgatta, és 
meghívott tagjai sorába. A szerződést aláírtam, és 1922 őszétől mint 
a pécsi színház tagja működtem. Itt gazdag fellépési lehetőségre tet
tem szert. Többek között a Bánk bán címszerepében és a Hamletben 
is felléptem, húsz egymás utáni előadásban játszottam Ádámot Az 
ember tragédiájában.

1924 áprilisában megjelentek nálam a szabadkai Népkör vezetői, 
és meghívtak szülővárosomba, hogy vegyem át „nem hivatalos” 
színházuk műkedvelő csoportjának vezetését. Boldogan tettem 
eleget a meghívásnak, és 1924 őszétől 1941 tavaszáig töltöttem be 
rendezői megbízatásomat. Utána három évig nem foglalkoztam szín
házügyekkel, csak 1945-ben, a felszabadulás után megalakult 
Magyar Népszínház rendezői állását vállaltam el. Ebben a minőség
ben működtem nyugdíjaztatásomig, 1954-ig, de mint nyugdíjas is 12 
éven át vállaltam a színházban rendezést.

A felszabadulás utáni időkben mint a magyar együttes rendezője 
a közben megalakult Újvidéki Rádióban is rendeztem. 1954-ben a 
központi kormány Állami Díjjal, 1981-ben pedig Sterija-díjjal tün
tetett ki.

Ez volna dióhájban életem története, amelyet mindig áthatott 
Thália templomának mély tisztelete és az az érzés, hogy pályámat 
sohasem tartottam foglalkozásnak, hanem „nemes hivatásnak”.

Sajnos, megértem a szabadkai színház arculatának megvál
tozását, aminek eredménye az lett, hogy Thália templomában fiatal 
kartársaim a „modernizmus” jelszava alatt vulgáris szövegeket 
kénytelenek mondani.

Jókait idézve elmondom, hogy Thália temploma az a hely, ahova 
minden kultúrember -  bármely nyelven beszéljen is -  áldozni jár. 
Életem során tapasztaltam, hogy nem egy izmus tűnt fel a kultúra 
egén, de rövidesen el is tűnt. Hiszek abban, hogy ebben az esetben is 
ez történik, és színházunk újból Thália templomává válik.
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Garay Béla

SZÍNPADI ALAKÍTÁSOK, RENDEZÉSEK 

Szabadkai Népszínház

Zilahy Lajos: Fatomyok, 1945
Török Sándor: Április, 1946
Pajzs Pál: Szivárvány, 1946
Konsztantyin Szimonov: Orosz emberek, 1946
Marcel Pagnol: Topáz, 1946
Moliére: Dandin György, 1947
Móricz Zsigmond: Ludas Matyi, 1947
John Priestley: Váratlan vendég, 1947
Leonid Szolovjev: A csendháborító, 1947
Pierre-Augustin Beaumarchais: A sevillai borbély, 1948
Charles Dickens: Házitücsök, 1948
Moliére: A botcsinálta doktor, 1948
Ben Johnson: Volpone, 1949
Bemard Shaw: Warrenné mestersége, 1950
Branislav Nušić: A megboldogult, 1950
Henrik Ibsen: Kísértetek, 1950
Branislav Nušić: A gyászoló család, 1950
Jacobi Viktor: Leány vásár, 1951
Szirmai Albert: Mágnás Miska, 1951
Nicolo Machiavelli: Mandragóra, 1952
Kálmán Imre: Marica grófnő, 1952
Zilahy Lajos: Zenebohócok, 1952
Sulhóf József: Kidőlt a májusfa, 1953
William Shakespeare: A makrancos hölgy, 1953
Kvazimodo Braun István: A Magdics-ügy, 1953
Lillian Hellman: Kis rókák, 1954
Dragutin Dobričanin: Közös lakás, 1954
Babay József: Három szegény szabólegény, 1958
Kállai István: Tavaszi keringő, 1959
Fehér Klára: Nem vagyunk angyalok, 1959
Peter Bajach: A lehetetlen nő, 1959
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Fali Leó: Sztambul rózsája, 1960
V. Lippay Etelka: Boldogság részletre, 1960
RichardNash: Az esőcsináló, 1960
Szűcs György: Elveszem a feleségem, 1960
León Kruczkowski: A szabadság első napja, 1960
Csizmarek Mátyás: Érdekházasság, 1961
Rácz György: Csókot kérek, 1961
Lippay Etelka: Fő a nyugalom, 1961
Abay Pál: Szeress belém, 1962
Kisfaludy Károly, Kérők, 1962
Kvazimodo Braun István: A tóparti ház, 1962
Nicola Manzari: Ó, mai gyerekek, 1963
Dunai Ferenc: A nadrág, 1963
Kertész Imre: Csacsifogat, 1963
Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci, 1964
Tabi László: Sportol az asszony, 1964
Gyárfás Miklós: Férfiaknak tilos, 1964

Leó Fali. Sztambul rózsája 
(Vérségi József szerelmet vall Heck Paulának)
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Kabaréműsorok

Kopeczky László: Izzadjunk együtt, 1962 
Nagy József: Nem azért mondom, 1963

Járási Magyar Színház -  Topolya

Szigligeti Ede: Liliomfi, 1949
Jovan Sterija Popović: A felfuvalkodott tökfej, 1950
Moliére: Scapin furfangjai, 1950
Henrik Ibsen: Kísértetek, 1950
Branislav Nušić: A gyászoló család, 1950
Fodor László: Érettségi, 1951
John Priestley: Megjött a felügyelő, 1951
Kacsóh-Bakonyi: János vitéz, 1951
Barry Connor: Fruska, 1951
Garvay Andor: Benn az erdőben, 1951
Carlo Goldoni: Kávéház, 1951
Norman Crasna: Drága Ruth, 1953
Sulhóf József: Kidőlt a májusfa, 1953
Bíró Lajos: Boszorkánytánc, 1953
Lillian Hellman: Kis rókák, 1953
Charles Dickens: Copperfield Dávid, 1954
Molnár Ferenc: Doktor úr, 1954
Lakatos László: Helyet az ifjúságnak, 1954
Blummenthal-Kalderburg: Aranykakas, 1954
László Aladár: Becsületes megtaláló, 1954
Dragutin Dobričanin: Közös lakás, 1954
Kvazimodo Braun István: A Magdics-ügy, 1954
Bús Fekete László: Hálás kis nő, 1954
Thomas Brandon: Három a szerelem (Charley nénje), 1954
Charles Dickens: Házitücsök, 1954
Matija Poljaković: Napraforgók, 1955
Žak Konfino: Szerdán esküszünk, 1955
Eugen Seribe: Egy pohár víz, 1955
Bókay János: Feleség, 1955
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Kvazimodo Braun István: Fizetővendég, 1955
Branislav Nušić: Átlagember, 1955
Molnár Ferenc: Az ördög, 1955
Sulhóf József: Románc, 1956
Jovan Sterija Popović: Füllentő és hazug, 1956
Carlo Goldoni: Fogadósné, 1956
Bús Fekete László: János, 1956
Claude Henry Spaak: Rózsa a viharban, 1956
Andre Rousen: Nina, 1956
Miroslav Krleža: Haláltusa (Agonija), 1956
Fodor László: Bölcsődal, 1957
Siegfried Geyer: Gyertyafénynél, 1957
Valentyin Katajev: A kör négyszögesítése, 1957
Velimir Subotić: Emberek, 1957
Mihajlo Vasiljević: Boldogságról álmodtunk, 1957
Leó Lentz: Nászút férj nélkül, 1957
Louis Vemeuil: A varsói rokon, 1957
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban, 1958
H. B. Stowe: Tamás bátya kunyhója, 1958
Sommerset Maugham: A szent láng, 1958
Mészöly Dezső: Éva lánya, 1958
Eisemann-Szilágyi: Zsákbamacska, 1959
Branivoj Đorđević: Sarokház, 1959
Heltai Jenő: A néma levente, 1959

Toša Jovariović Színház, Magyar Társulat -  Nagybecskerek 

Zilahy Lajos: Zenebohócok, 1954

Zombori Népszínház, Magyar Társulat 

Molnár Ferenc: Delila, 1955
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Színdarabfordításai
(szerbhorvátból)

Branislav Nušić: Átlagember
Žak Konfino: Az én drága gyermekem
Žak Konfino: Szerdán esküszünk
Iván Cankar: Jernej, a szolga
Velimir Subotić: Emberek
Novak Novak-Bora Savié: Amerikai nagyénéni
Maksim Glogorin: Derékba tört ifjúság
Milivoj Matković: Az út végén
Lillian Hellman: Kis rókák
Dragutin Dobričanin: Közös lakás
Petar Petrović: Vadvirág
Borivoj Đorđević: Sarokház
Hermann Thymajer: Ifjúság a törvény előtt
Henry C. Spaak: Rózsa a viharban
Edward Robles: A király nevében
Charles Dickens: Copperfield Dávid
Greidianus: Két vödör víz
N. Hoppwood: A mintaférj
Margaret Mayo: Fiacskáim
M. V. Rettlom: A csizmás kandúr
J. Spiry: Heidi
D. Morović: Csipkerózsika
Mladen Širola: A varázsfuvola
M. Perié: Ezer darumadár legendája
Z. Hell: Aladdin és a csodalámpa
Vojin Rabadan: Buksi
Mihajlo Jančikin: Jön a Télapó

Megjelent könyvei

A színjátszók kézikönyve 
(Testvériség-Egység, Újvidék, 1950)
A színjátszás művészete 
(Testvériség-Egység, Újvidék, 1950)
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A színpadi beszéd
(Testvériség-Egység, Újvidék, 1952)
Az ekhósszekértől a forgószínpadig 
(A szabadkai magyar színjátszás története) 
(Testvériség-Egység, Újvidék, 1953)
A kulisszák világában 
(Önéletrajz)
(Életjel Miniatűrök 10., Szabadka, 1970) 
Színész arcképek 
(Fórum, Újvidék, 1971)
Festett világ
Színészek és szerepek
(Életjel Könyvek 14., Szabadka, 1977)

Kéziratban:

A jugoszláviai magyar kultúra bástyája 
A népköri színjátszás története (1871-1972)
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VELÜNK VOLTAK,
VANNAK MÉG

NYUGTALAN UTAZÓ 

ANDRÁSI ATTILA

Szabadkán, Újvidéken és 
Budapesten rendezett -  négyéves 
ciklusban szándékozza bemutatni a 
magyar történelmet, annak (közel-) 
múltját. A szabadkai Kosztolányi 
Dezső Színházban állította szín
padra Ariéi Dorfman A halál és a 
lányka című drámáját: a pokolnak a 
legmélyebb, szennyes-gennyes bugy
raiból túrta fel az előadást.

Bizonyára kedvünket szegi a 
felismerés, hogy hány vajdasági 
magyar alkotóművész hagyta is el 
ezt az átokverte országot a rému
ralom, a m iloševići diktatúra 
éveiben. Idült hiányérzetben szen
vedtünk: eltávozott tölünk Gion 

Nándor, Guelmino Sándor, Balázs Attila, Ladik Katalin, Hornyik 
Miklós, egy csapatra való tehetséges színművész, zömmel fiatalok 
(Árok Ferenc, Törköly Levente, Bakota Árpád, Földi László. Bicskei 
István, Döbrei Dénes, Vencel Valentin, Kerekes Valéria, Módri 
Györgyi stb.), azok, akik "az élet értelmét" -  nem dacból, hanem

Andrási Attila. az újító
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muszájból -  a határon túl találták meg: áldozatkész munkával végső 
kérdéseket feszegető, nagy összefüggéseket felvillantó jelentős 
műveket alkottak -  másutt, távol a vajdasági róna akácosaitól, a 
Tisza-parti füzesektől.

Andrási Attila is azok közé tartozik, akik a 90-es években dön
töttek: elhagyják az országot. Ebből a távozásból még újsághír sem 
született. „Szevasztok, régi barátok!” -  és elindult a vonat. „Ez vilá
got szívedben megutáljad, és úgy menj ki belőle meztelen” -  
idézhette magában Áprily Lajost Andrási Attila. -  Ha menni kell, hát 
menjünk! -  gondolhatta. Ez régen történt. Mára a körülmények 
lehetővé tették számára az időnkénti visszatérést a színházba, a 
városba, ahol született, és dolgozni akart sokat, ahol valaha szép 
világot élhettünk a színházban is.

Diplomamunkáját Újvidéken, a Szerb Nemzeti Színházban ren
dezhette meg. August Strindberg Pajtások (Prijatelji) című művében 
Nagygellértné Kiss Júliát is szerepeltette, majd az Újvidéki 
Színházban -  már magyar nyelven -  színpadra állította Bulgakov 
Iván, a rettegett című darabját. Akart valamit a rendező, hitt 
valamiben, csakhogy akkor, abban az esztendőben az Újvidéki 
Színházban fásultan-félve, alig reménykedve húzták össze magukat 
a színészek, nem mertek álmodozni, de a rendező is „téves” darab
hoz nyúlt, olyanhoz, amelynek olvasása/bemutatása közben a 
színészek a komikum helyett a szöveg mögötti tragikumot élték meg. 
Holott ez olyan mü, amely arra hivatott, hogy megnevettesse a 
nézőket, célja a „felszabadítás” .

Ezután Andrási Attilát Szabadkára hívták, a KPGT-csoportba, 
azaz a szabadkai Népszínházba, ahol -  ahogyan „lelkes” újságíróink 
megfogalmazták cikkeikben -  „jelentős változások történtek” . Arról 
írtak lapjainkban, hogy Szabadkán az elmúlt egy évtizedben a 
teátrum gazdasági és művészi helyzete egyre labilisabbá vált, 
egymást váltották az igazgatók, s hovatovább az épület és a társulat 
léte is veszélyben forgott. Ebben a helyzetben az illetékesek, a 
Kommunista Párt vezérei Ljubiša Ristićet, a térség színházi életének 
egyik legismertebb „fenegyerekét” bízták meg a színház újjá
szervezésével. Ristić új embereket alkalmazott. Andrási Attilát is 
szerződtette azzal a céllal, hogy rendezze meg Arthur Miller Az ügy
nök halála című drámáját a magyar társulat megmaradt, még megtűrt 
tagjaival. Az előadás a YU-FEST műsorán szerepelt. Nyilvánvaló

65



volt, hogy ez Az ügynök halála nem az Az ügynök halála lesz, amit 
filmen láttunk Dustin Hoffmannal, de az sem, amit a Magyar 
Televízióban láttunk Tímárral és a többiekkel. Közönsége sem volt a 
Miller-darabnak. Andrási -  gondolom -  arra tett kísérletet, hogy 
munkatársaival megvizsgálja, miként artikulálódik a darab megírásá
nak helyén és idején kívül, itt, nálunk. Végül is olyan előadást lát
tunk, amelyben az események előrehaladtával látszólagossá válik 
ugyan a mű aktualitása, noha az utalások az időszerűséget szorgal
mazták, de valami nagyon hiányzott a produkcióból: leginkább a 
szuggesztivitás. A játék sem volt hajszálpontos és megnyugtatóan 
fegyelmezett.

Sverc című müvével a rendező saját maskarás táncát járta el. Bár 
nem szakadt meg a szíve azért a színházért, amely végeredményben 
lehetőséget adott neki a munkára, Andrásinak rosszul esett, hogy 
Ljubiša Ristić a már kész előadást töröltette a műsorból. Magyarán: 
a Sverc bemutatását néhány órával a premier előtt betiltotta. Az 
előadás kétnyelvű lett volna Mirko Gottestman fordításában. Szó 
volt abban a romániai fordulatról, a csetnikekről: a rendező fényvib
ráló tükörben akarta bemutatni a jelenkort a maga őrült nacionaliz
musával: a mécs lángtáncát szándékozta színpadra vinni, hogy 
legalább tisztán lássunk a bitófák árnyékában. Andrási küzdött vala
mi ellen, a hazugságok ellen, a Belgrádi Televízió hírműsorainak a 
hazugságai ellen.

Ezután balesetet szenvedett. Négyszer műtötték meg. 
Mozgásképtelen lett, majd csodával határos módon felépült, és 
„fegyvertáraival” meg akarta alapítani a Kosztolányi Dezső 
Színházat. Kitört a háború, kitörtek a háborúk, s amikor Kadijević úr 
a TV-híradóban azt mondta, hogy „megyünk a horvátokra”, Andrási 
Attila tudta, mi vár rá ebben az országban. Amikor Milošević átvette 
a hatalmat, mindenki előtt világossá vált, hogy a sötét diktatúra évei 
következnek. 1991-ben távozott a rendező az országból. Színházat és 
hazát vesztett...

Andrási Attila „régi veretű” polgári családból származik. 1945- 
ben a vörösök megfosztották a szüleit mindentől, viszonyulása a 
kommunizmushoz ezáltal világossá, egyértelművé vált. Igaz, tőlük 
kapta az ösztöndíjat, de azt az utolsó garasig visszafizette, a televí
ziónál sem akart tovább dolgozni. Meg akarta tartani a független
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ségét. Arról szándékozott szólni, ami az emberiséget ezen az égtájon 
megnyomorította, mert itt sok embert elgáncsolt a y,haza”, s ő nem 
tudott hinni az „emberarcú szocializmusban”...

Sokáig Szegeden nyűglődött a társaival, bújta az újságokat, s 
abban reménykedett, hogy valaki vagy valakik előbb-utóbb megál
lítják az őrületet. 16-17-en húzták meg magukat egy hatszobás lakás
ban. Végül Budapestre került, ahol egy magániskolában tanított 
színészetet, majd egy idő után foglalkozni kezdett a háborúval, a mi 
háborúinkkal. A Kossuth rádió számára dolgozott, adatokat gyűjtött 
a háború áldozatairól, magyarjairól. Kemény, megrázó munka volt. 
Kórógyról, Szentlászlóról készített dokumentumanyagot, a helyszí
nen készített műsoraiért több díjat kapott, a rádió elnökének a 
különdíját is. Néhány műsorát a svájci rádió is megvásárolta, majd 
sugározta. A budapesti Hunnia moziban színdarabot rendezett, 
beépült a Szkéné Színház (alternatív csoportosulás) társulatába Sam 
Shephard amerikai szerző Szerelem című művének egy sajátos adap
tációjával és Lev Birinszkij Bolondok tánca című, roppant izgalmas 
komédiájával, amelynek nagyon régen volt az ősbemutatója, még a 
cári Oroszországban.

1999-ben Szabadkán Ariéi Dorfman A halál és a lányka című 
művét állította színpadra az újonnan megalakult Kosztolányi Dezső 
Színházban. Kiváló, majdhogynem megismételhetetlen produkció 
született a teátrum első emeleti kamaratermében Andrási Attila, 
Szorcsik Kriszta, Káló Béla és Péter Ferenc tehetségének jóvoltából.

„Sok minden megcsontosodott bennünk, sok mindentől begör
csöltünk: az ítélőszék nem adhatja fel, a villamosszék felé vezető 
úton nem az Only You-t hallgatják, semmilyen művészi szabadság 
nem adhat kegyelmet a bűnösnek még akkor sem, ha egy szerző -  
ebben az esetben a chilei születésű Ariéi Dorfman -  a tartalmi túlzás 
határán mozog. Dorfman terápiás ördögűzése legelején azonnal 
Paulina markába nyomja a revolvert, s köztudomású -  ezt már az 
amerikai mozi nagymestere, Ford is megmondta/leírta - ,  hogy a 
fegyver, amely a falon lóg vagy az asztalon hever, előbb vagy utóbb 
törvényszerűen elsül. A halál és a lánykában is dörren a halált hozó 
fegyver... De amíg a szereplők eljutottak odáig...

Dél-Amerikában vagyunk (Boszniában, a Rákosi-féle 
Magyarországon, a sztálini Moszkvában, Kosovón?) -  egy véres 
diktatúra leverése után. A házban, az előadás színhelyén se televi-
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zió, se rádió, se csipke, csupán egy hangkazetta az asztalon. Süket az 
éjszaka -  halál után sóhajtozik. Egy házaspár szeretkezne a padlón 
(nem sikerül), de azért »szeretlek mindhalálig«. Érezzük, hogy vala
mi lóg a levegőben. Nyers hús szagát érezzük, amikor belép a színre 
dr. Miranda, a megnyerő mosolyú vendég. Megtudjuk, hogy a 
neuraszténiás asszonyka nemrég szabadult a börtönből. Az urát most 
nevezték ki a diktatúra bűneit vizsgáló bizottság élére. Színen a 
hóhér, az ügyész és az ügyvéd. A hajdani kínzó, a diktatúra embere 
megpillantja áldozatát, akit többször megerőszakolt, és ettől a perc
től egyre bővül, szélesedik a problémakör: vajon meg lehet-e bocsá
tani, szabad-e ezt megtenni? A »bosszú istennője«, az asszonyka 
vajon nem téved-e esetleg? Az eredeti szövegkönyvben a kérdés 
izgalmasan nyílt marad mindvégig, de Andrási Attila meghúzatja 
Paulinával a ravaszt. Szemet szemért, fogat fogért, pedig hát 
időnként dr. Miranda, azaz Péter Ferenc olyan makulátlanul tisztá
nak látszik -  annak érezzük - ,  hogy ártatlanságáért a tűzbe mennénk.

Miért írom le részletesen a tartalmat? Mert mindaz, amit leírtam
-  lesüvít a nézőtérre. Itt Andrási Attila azt üzeni, hogy egy gyilkos 
horogra. akadt. Ő a tettes, semmi kétség, lakoljon! Másként nem 
lehet. A dzsungeltörvény érvényesül. Nézzünk körül. Milyen 
demokratikus rendszer az amely megtűr, sőt magasztalja és dicsőíti, 
hazafiaknak titulálja a gyilkosokat, s nem szedi ízekre őket? A pokol
nak a legmélyebb, szennyes-gennyes bugyraiból túrta fel az előadást 
Andrási Attila. Dicséri munkáját a remek színészirányítás. Imponáló 
biztonsággal köti össze a színészi játék bonyolultabb pont-jait s a 
darab szétfutó szálait...”

Ezt írtam az előadásról.
A rendező 2002-ben is vállalta a színházat. Megrendezte -  

Magyarkanizsán, a Művészetek Házában be is mutatták -  Németh 
Ákos A vörösök bálja című müvét, egy dokumentumanyagot a 
„vörösökről” . Egyszer „ment”, s aztán lekerült a műsorról.

Andrási Attilának szép tervei voltak/vannak. Szeretné folytatni a 
Kanizsán megkezdett munkát. Négyéves ciklusban szándékozza 
bemutatni a magyar történelem (közel-) múltját, színre vinné Zilahy 
Lajos Fehér szarvasát. A Délvidéki Magyarok Közösségének elnöke, 
aktivistája, de a színháztól nem tud, nem akar elszakadni.
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Andrási Attila
Szabadkai Népszínház 

Arthur Miller: Az ügynök halála, 1988

K oszto lányi D ezső Színház 

Ariéi Dorfman: A halál és a lányka, 1999

M agyarkanizsai U dvari K am araszínház 

Németh Ákos: Vörös bál, 2002
Siposhegyi Péter: Halottak napjától virágvasámapig, 2004

Ú jvidéki Színház 

Mihail Bulgakov: Iván, a rettentő, 1986

Siposhegyi Péter: Halottak 
napjától virágvasárnapig 

(erőszak és brutalitás, Cse mik  
Árpád és Péter Ferenc)
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SZELÍD TÜRELEMMEL

BAMBACH RÓBERT

Mindenki ragyogott a szabadkai 
Népkör előadásán, Tennessee Williams 
Ez a ház bontásra vár című művében
-  A belgrádi Színművészeti Főiskolán 
diplomát szerzett rendező dolgozott 
Szabadkán, a Népszín-házban, az 
Újvidéki Színházban, az Újvidéki 
Rádióban, az amatőröket is segítette
-  Színpadra állította Kopeczky 
László Színész és halál című 
vígjátékát

Tudta azt mondani a próbákon, 
hogy a jelenünk nagyon sűrű, sok az 
esemény, a színházi esemény. A 
napi konkrét baj ok-gondok, sürgető 
teendők mellett hordozza, hólab
daként görgeti a múlt örömeit, 

sebeit, szégyeneit és büszkeségeit, de a színháznak az a legfontosabb 
feladata, hogy a jövő reményeit csillantsa fel: csíráit a szépnek, de a 
csúfnak is! „Ebben az átmeneti korban a teátrum szerepe megsok
szorozódik. De van, akinek előrelépést jelent az, amit a másik durva 
visszalépésnek lát. Vannak -  sajnos akik a lemerevített, 
megkövesedett rutint, biztonságot részesítik előnyben -  velük nem 
szívesen dolgozom mások szinte szilaj örömmel lubickolnak a 
szabadságadta lehetőségek nem mindig kristálytiszta vizében, morál 
nélkül csapkodnak, s a gyanútlan emberek szemébe fröcskölik a 
sarat.” így beszélt a fiatal rendező az első olvasópróbán. Én, a 
Szombat és vasárnap című színjáték szerzője, továbbá Faragó Árpád,

Bambach Róbert, 
a nyughatatlan
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Jónás Gabriella, Korica Miklós, Bicskei István, Nagy István és a töb
biek akkor már éreztük, hogy egy olyan rendezővel dolgozhatunk, 
állíthatjuk színpadra szerény müveinket, aki már most sokat tud a 
színházról, az emberekről, az életről, s nem a csodákban hisz, hanem 
a munkában, annak megtartó erejében. Valami nagyon elegáns 
iróniával szemléli a színházi eseményeket. Nem szablyával 
hadonászik, hanem láthatatlan pengékkel, melyek mélyre hasítanak, 
de nyomuk sem marad. Nem a nehézlovasságot szólította hadba ren
dezése közben, csupán csepegtette mosolyokba csomagolt, édes 
mérgeit. Tudatta velünk, hogy a könnyű műfajhoz csilingelő, 
porhanyós szavacskák illenek, díszítő sorocskák, melyek ölelnek, 
csókolnak, és meg nem írott, de világosan olvasható sorközök, 
melyek ölnek. A helyzetet -  azt a tényt, hogy szülővárosában, 
Szabadkán rendezhet a színházban -  imigyen minősítette : „Csak 
titeket érdemellek, ti meg engem...” (Timon)

Hallgattuk, csodáltuk.
Ha díjakat osztogatnánk drága halottainknak -  most, a csüggedés 

és az unottság, bénultság éveiben - ,  én Bambach Róbertet az első 
sorba ültetném, hadd kapja meg az aranydiplomát (nem mindenki 
érdemelte azt meg). Illenék tudtára adni mindenkinek, hogy a bel
grádi Színművészeti Főiskolán diplomát szerzett, szabadkai 
születésű fiatal rendező Merlinként tudott/akart villámokat szóratni, 
fényt sugároztatni ütött-kopott színpadokon is, amit ott kevesen 
tudtak akkortájt. A nagy múltú, ám a 70-es évek legelején „nagy 
színházi pillanatok”-at nem túl gyakran megérő szabadkai 
Népkörben, melynek termeiben kocsma működött, összetoborzott 
néhány fiatalt. Ott, ahol a mindenható párt odahelyezett vörös 
pribékjei gyorsan elkótyavetyélték a hírnevet és a rangot, amit az 
elődök megszereztek, ahol minden sarokban a bor és a snapsz szaga 
illatozott, ott, abban a „kártyabarlangban” megrendezte Tennessee 
Williams Ez a ház bontásra vár című egyfelvonásos müvét. A szín
pad a bemutató napján -  némi költői túlzással mondom -  „virágba 
borult”, „ünnepivé vált” . Bambach Róbert lelkesen vállalta két 
amrtőr színésszel, az akkor még kezdő Pribilla Valériával és 
Árokszállási Lászlóval a munkát. Már akkor, 1973-ban Aladics 
Jánossal, az Újvidéki Rádió munkatársával, színházi recenzenssel a
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háromtételes színpadi játék szünetében megállapítottuk, hogy 
Bambach Róbert, a „Robika” egy kis színházi filozófus.

Ezek a filozófiák azonban nem mindig enyhék, oldok, finomak, 
talán nem is filozófiák, viszont élvezetesek és nagyon színháziak 
voltak. Ezáltal a színház nézhető, szerethető lett: nosztalgiából, 
hőseinek elegáns világkultúrájából és egy csepp világpolgárságból. 
Az előadás Kulán megkapta az aranyplakettet, majd Trebinjén, az 
országos megmérettetésen is bizonyítottak a fiatalok, rávertek a 
mezőnyre, az akkor kiváló szlovénekre, horvátokra, macedónokra és 
a többiekre, Yu-ország legrangosabb társulataira.

Bambach Róbert akkor még amatőr volt.
A „holnapra megforgatjuk az egész világot” mentalitás nála nem 

érvényesült. A munkáiban sem. Bár nagyon foglalkoztatta mindig a 
„hogyan tovább?”, „hogyan lehetne másként is?” kérdése, „különös 
látomásai” a színházról -  tudtommal -  nem voltak. De foggal- 
körömmel igyekezett megvalósítani mindent, ami színházi és 
emberi. Még akkor is ezt tette, amikor a nagybecskereki Madách 
Színház akkor roppant erős társulatával megrendezte Tamási Áron 
Énekes madarát és Csokonai Özvegy Karnyónéját. Szerették a Bega- 
parti városban, mert -  ahogyan Izelle Károly, az együttes színésze és 
rendezője megfogalmazta -  „sohasem szenvedett munkaköri ártal
makban” (mint a legtöbb rendező). Nem alkoholizált, nem volt 
hisztis alkat. Bambach Róbert mondta egyszer nekem a vonatban, 
hogy a szesz soha senkit nem tett tehetségesebbé, csak szeren
csétlenebbé. Soha senkit nem akart megkövezni, meghurcoltatni, 
eltávolítani az alkotóstábból. Szelíd türelemmel rendezett a szabad
kai Népszínházban és a Gyermekszínházban. Nem szeretett „aktual
izálni”, nem szerette, ha egy előadás nem arról szól, amiről szólhat
na, hanem arról, amit a rendező látni akar benne, bár megpróbálta a 
jellemkomédiák és a tragédiák síkjáról általános társadalmi dimenz
iókba emelni át az egyes részeket. Számára a legfontosabb volt az 
ember/színész arca, lelke, szíve. De ha a világ, a társadalom -  
szerinte -  nem engedi meg, hogy az emberbaráti érzületek 
érvényesüljenek, akkor megrendül a morális tartás.

„Vannak nekünk, vajdasági magyar rendezőknek feladataink és 
kötelezettségeink -  nyilatkozta egyszer - ,  amelyeket muszáj
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elvégeznünk, még ha annyira nem is természetesek. Ilyenkor, ha 
például egy alig vagy még egyáltalán nem játszott darabot viszünk 
színre, szükség van erőnkre és tudásunkra, hogy elhiggyük: amit 
teszünk, szép és nemes dolog. Megvan hozzá a döntés és az akarat 
hatalma. Mindezeket magunkban hordozzuk. Ha rendelkezünk az 
utóbbiakkal, nagy baj nem lehet. Ha azonban mi inkább egy csésze 
kávé mellett szeretünk üldögélni, és a spanyol vagy a görög tenger
partról álmodozni, akkor kevés az esély arra, hogy elinduljunk 
valamerre, mondjuk: Ödön von Horváth világába. Valószínűleg 
azért, mert nem nagyon akarjuk ezt az utat megtenni..."

Bambach Róbert megtette, elindult: 1975-ben az Újvidéki 
Színházban színészkirálynőnkkel, Romhányi Ibivel, Fejes 
Györggyel és másokkal megrendezte az osztrák-magyar szerző 
Mesél a bécsi erdő című népszínjátékát, majd Franz Xavér Kroetz 
Felső-Ausztriáját és Kopeczky László Színész és halál című müvét, 
s közben az Újvidéki Rádióban hangjátékok, gyermekdarabok, iro
dalmi műsorok színvonaláról gondoskodott, a vidám műsorok 
felvételein együtt kacarászott a színészeivel. Mindenütt kirobbanó 
dinamikával dolgozott. Végigfortyogott az élet a színpadon/stúdiók
ban, s ez a vitalitás mindenkit lenyűgözött. Be akarta bizonyítani, 
hogy ebben a lestrapált, fülledt, másra, szebbre vágyó nyárspolgári 
világban miként lobognak az igazi élet lángjai. Mennyi szenvedély 
szorult belé, és torzult el mások lelkében és szívében! Élni, álmo
dozni kényszerítette a szereplőit, mert ő maga is szeretett volna még 
sokáig élni és álmodozni, hogy terveit, elképzeléseit valóra váltsa.

Nehéz volt Robival kapcsolatban fejlődésvonalról beszélni, 
mikor tevékenysége már a végéhez araszolt. Egy olyan alkotóval, aki 
párját ritkítóan dolgos, akinek életútja, minden megnyilvánulása 
egybeolvad a tudatos szolgálattal. Egy-egy általa rendezett előadás 
neki köszönhette súlyát, színháztörténeti ragyogását. Valójában csak 
az számít, hogy az ősi embléma mindkét maszkját egyforma köny- 
nyedséggel, természetességgel viselte. De a búcsú az élettől ott 
rejlett legboldogabb pillanataiban is... Mégsem tört össze. Az önma
ga által felállított erkölcsi mérce adott neki tartást és bátorságot, 
hogy az utolsó pillanatig dolgozhasson.
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Bambach Róbert „megrajzolta” 
az előadást. Előadásaiban végig
követhettük a színpadi gondolat 
megszületését, bár tudta, hogy a 
színész ezt -  mármint a gondolko
dás kényszerét -  nem szereti. De 
mivel az ember saját magának talál
ta ki a színházat, a játékot, nem en
gedhető meg, hogy bután, gondolat 
nélkül tébláboljon a színen. Erről 
beszélt nekünk Bambach Róbert. 
Ha még élne, színházaink, színé
szeink is okosabbakká válnának.

Már nagyon fiatalon a színház 
napszámosa volt.

Bambach Róbert

Szabadkai Népszínház

Barácius Zoltán: Szombaton és vasárnap, 1977 
Balog István: Ludas Matyi, 1979

Újvidéki Színház

Ödön von Horváth: Mesél a Bécsi erdő, 1975 
Francz Xavér Kroetz: Felső-Ausztria, 1978 
Kopeczky László: Színész és halál, 1980

Barácius Zoltán: 
Szombaton és vasárnap 

(Egy kockacukorral vagy 
kettővel -  Faragó Árpád és 

Jónás Gabriella)

74



HOLDBÉLI CSÓNAKOS

HERNYÁK GYÖRGY

Már nagyon fiatalon, a 90-es 
évek legelején megrendezte Zalán 
Tibor Azután megdöglünk című 
lehangoló drámáját -  A Tanyaszín
ház alapító tagja: dolgozott az 
Újvidéki Színházban, nemrég a 
szabadkai Népszínház szerződtette
-  Előadásainak fitogtatott túlzá
saiban is igazság nyilvánul meg, 
érzéki artisztikumából sohasem  
hiányzik a kellő precizitás -  Az 
újvidéki Művészeti Akadémián is 
tanít, osztályt vezet

Olyan rendező Hernyák György, 
akinek rossz álmai vannak a szín
házról. Nagyon rossz álmai. 
Állandó félelmei lehetnek például 

attól, hogy ebből a mi mostani, úgynevezett piacorientált vilá
gunkból -  ebben vagyunk kénytelenek élni és dolgozni -  egyszer 
csak hipp-hopp, mintegy varázsütésre eltűnik a művészet. Tegnap 
még volt, felcsillant Virág Mihály kiváló előadásaiban, ma bottal 
üthetjük a nyomát. És akkor hiába akarjuk elvinni a gyerekeinket a 
színházba, a gyermekszínházba vagy az operába. Egy ilyen lidérces 
álomból ébredve határozta el, hogy létrehozza a H Színházat, és 
„fegyvertársaival”: Bicskei Istvánnal, Törköly Leventével, Vicéi 
Natáliával és Bakos Árpáddal megrendezi a magyarországi Zalán 
Tibor Azután megdöglünk című, szörnyen lehangoló darabját. 
Megrendezte, mert sejtette, hogy fiatalon is sorsdöntő pillanat előtt

Hernyák György> a studiózus
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áll, most dőlhet el: képes lesz-e a jövőben a környező valóság prob
lémáinak újszerű bemutatására, lesz-e lényeglátó, igazságlátó rendező.

„Az újvidékiek előadása valószínűleg attól hatásos, hogy felis
merték a dráma fent jelzett, a becketti abszurdtól elütő sajátosságát. 
Bár Hemyák György rendezése is hangsúlyosan utal a formanyelvi 
előzményre, amikor például a rongykupacokból előkecmergő szerep
lőket körülvevő „világvége-térbe” még egy kukát is belekomponál -  
a játék meghatározója az alapszituáció abszurditásán túl a pszicholó
giai realizmus. A konkrét szituáció -  miközben a színészi játék szinte 
drasztikusan hitelesíti -  egyszersmind általános érvényűvé tágul, 
egyetemes értelmet nyer, az eredendően jelképes mozzanat pedig 
konkrét szituációban képes megjeleníteni és működni” -  írta 1991- 
ben Szűcs Katalin a Színház című folyóiratban, a M agyar 
Színházművészeti Szövetség lapjában. Sok-sok dicsérő szó, az írás 
végén a következő megállapítással: „A művészi alázat, rongyokba 
burkolt lelki lemeztelenedés egészen kivételes példája az, amit az 
újvidéki színészek a nézőtől karnyújtásnyira, tehát a hamisság lelep
lezésének lehetősége nélkül mutatnak.” A Színházi Életben Tarján 
Tamás méltatta az előadást. Többek között a következőket írta:

„(...) a kitűnő elemző- és tempóérzékéről tanúskodó rendező, 
Hernyák György csoportja még az abszurd humort is ismeri ebben a 
Madách- és Beckett-asszociációkat ébresztő, de öntörvényű előadás
ban...”

Miért szűnt meg a csoport, nem tudjuk. A gyors feloszlás okairól 
a rendező sohasem nyilatkozott. S hogy mit jelent a H, azt sem 
tudtuk meg. Van, aki szerint a hidrogénbombát, Bicskei István 
szerint -  egyszer elmondta -  a halált. De jelenthetett hitet is, mert 
Hemyák Györgynek ebben a fiatalkori munkájában, a fitogtatott 
túlzásaiban is az igazság (emberről, életről) nyilvánult meg, s már 
akkor, 1991-ben nem hiányzott előadásából a kellő precizitás. 
Érzékei artisztikumából az igazság szinte villámcsapásként villant 
elő. Azt nem mondhattuk, hogy az Azután megdöglünk egyfajta 
szerelmi vallomás volt egy régmúlt színházi világhoz.

Pályafutása legelején az Újvidéki Színházba szerződött, ahol 
még népszínműveket is rendezett (Majtényi Mihály: Harmadik 
ablak, Tóth Ede: A falu rossza). Keze alatt azonban a régi-régi műfaj
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nem kövült meg. Hangos és látványos előadásokat prezentált. 
Kajánul (azt nem állíthatjuk, hogy némi jóindulattal) tágította a 
műfajt, mert a faluból a városba szakadt ember tudta, hogy a nép
színmű nem „népi játék”, csupán -  hazug legendárium. Ezekből a 
szövegekből Hemyák felfedezte a saját olvasatát. Azt mondhatta a 
bemutató előtt: „Megrendeztem egy darabot, ami ha akarjuk, dráma, 
ha akarjuk, nem az, hanem bohóckodás.” A 80-as években valahogy 
még a margón dolgozott, alig akarták észrevenni, habár az Újvidéki 
Színház a változásokat rugalmasan magába asszimilálva, görcsösen 
őrizte önképét. Bomlékony világban éltünk, bomlékony előadásokat 
rendezett (Witkiewitz: Egy kis udvarházban; Mrožek: Károly, 
Dürrenmatt: Fizikusok; Mrožek: A rendőrség; Kornis: Körmagyar). 
Több epikus mese drámává alakult át. Jó érzékkel „nyúlt bele” a 
szövegekbe. Nem szajkózta sohasem a refrént, miszerint „egy művet 
csak akkor szabad színpadra állítani, ha az elkövetőknek, de 
leginkább a rendezőnek valamilyen közlendője van vele.” -  „A 
darabokat előadjuk, a néző nézze meg! Akkor is jó lehet a produk
ció, ha senkinek semmi sem jut az eszébe. A színháznak nevezett 
üzem működik: színházat mindig muszáj csinálni, akkor is, ha 
Shakespeare-rel sem üzenjük azt, hogy „lám-lám, milyen is az 
ember”. A színház megmarad, s aztán majd jobb időkben, ha majd 
valakinek (újra) lesznek gondolatai (ha lesznek), akkor lesz a ren
dezőnek is „mondanivaló”.

Ezt (is) mondhatta volna Hernyák György.
A rendező neve összefonódott a Tanyaszínházzal. Azóta a 

Tanyaszínház mi vagyunk. Hevület tette lehetővé megszületését, 
hevület tartotta életben, tartja életben ma is. Kovács Frigyessel 
„vérszerződést” kötve („Jóban-rosszban kitartunk egymás mellett”) 
1978 nyarán alakult meg az ekhós szekerű színház, a társulat, amely 
megríkatta és megnevettette a nézőket a tanyavilágban, falun és 
városban. Lélekemelő előadásokat rendezett Hemyák György is 
(Hans Sachs: Varga meg a vargáné, Móricz Zsigmond: Dinnyék, 
Illyés Gyula: Tüvé-tevők, Weöres Sándor: Holdbéli csónakos, 
William Shakespeare: Falstaff stb.) A világ végére hurcolt magyarok 
is színházi előadásokban gyönyörködhettek, s ezektől más lett a 
cudar világ: szebb is, elviselhetőbb és jobb is. Hogy az előadások



többsége „ellenzéki szemléletet” képviselt? A Tanyaszínház nem 
„az” a színház, csupán majdnem „az”? Igaz, az alkotók -  Hemyák 
György is -  a színházi struktúrán kívül vívta meg a harcát, 
amatőröket is bevett a truppba, színinövendékeket, de éppen ennek a 
színháznak köszönhető, hogy eltűnt a térképről sok-sok „fehér folt” . 
Ugyanis a hivatásos magyar színházak, az Újvidéki Színház és a 
szabadkai Népszínház -  végérvényesen elszakadt a „vidéktől”, Dévics 
Imre missziója érvényét vesztette. Kellett ide egy „csoda”, ami akkor is 
fölsejlik a horizonton, ha vigasztalanul sötét világban élünk, ha már 
lemondtunk a kenyérről és a vízről is, ha már álmodozni sem merünk. 
Hemyák György csupán ezt teszi, ha csupán a Tanyaszínházat hívja 
életre, akkor is megszületik az írás róla és munkásságáról.

De Hemyák György rendezett Szabadkán is (most is rendez), és 
tanít az újvidéki Művészeti Akadémián, osztályt vezet. Szabadkán a 
kezdet nem ígért semmi jót. Neil Simon Furcsa pár című bul- 
várvígjátéka senki részéről sem igényelt heroikus erőfeszítést. A 
nézőnek -  hadd írjam le -  a jó mese helyett szaggatott, staccatós 
blődlit kellett megemésztenie, de a szabadkai színház akkor 
született, akkor szerveződött újjá, állandó társulata sem volt. 
Párhetes próbafolyamattal, színészekkel Újvidékről, Szabadkáról és 
Magyarországról (Földi László), a Gyermekszínházból, az épület 
első emeleti kamaratermébe egy rögtönzött rozoga színpadon (játék
téren) nem alakulhatott ki az a „csoda”, amire vártunk. Csáth Géza 
Zách Klára című történelmi traktátuma -  alapos átdolgozással -  is 
teljesíthetetlen feladatnak látszott. A jelenetek rövidsége, gyors és 
állandó változása nem hagyott időt a helyzet kialakítására, ám 
Hernyák György a szimbolikus szintek sokaságát tárta elénk. 
Emlékezetes előadás született. Hatalmas szcenikai tér, gondosan 
megválogatott kosztümök és színészek. Játék két változatban: a 
történelem mint nyitott könyv, és a történelem, mint ahogyan azt 
Hernyák György látja: az értelmezési lehetőségek tömegével.

Következett a Holdbéli csónakos. Valahol olvashattam, vagy hal
lottam valakitől, hogy Weöres Sándor ezt a szép müvét színpadra alkal
matlannak találta. Ezt meg is mondta a hozzája ellátogató Hemyák 
Györgynek, aki nem hagyta magát ötletétől, a Holdbéli csónakos 
rendezésétől eltántorítani. S lett a színjáték, a mese -  színes álom.
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Weöres a rendezőt le akarta beszélni erről a vállalkozásáról. „A 
darabjaim érdektelenek -  mondta. -  Olvasnivalók, színpadon 
nehezen «nyílnak»: a rejtett erővonalakra nehéz ráhangolódni.” 
Hernyák György -  ahogyan ő megfogalmazta -  akkor „pofátlan” 
volt, és kihúzott a szövegből néhány mondatot. Mire Weöres: „Én 
ezt egyszer megírtam, csináljatok belőle, amit akartok!” -  Minden 
tótágast állt az előadásban, Weöres Sándor mesevilágában, de az 
előadás megérdemelte a vastapsot itthon is, Kisvárdán is, a 
Határokon Túli Magyar Színházak Fesztiválján.

Sikeres volt a Titanic vízirevű című Tasnádi István-mű bemu
tatója is. Itt éreztem meg Hemyák György csöndes üzenetét a szín
játszásról: „Az igazi művészet soha nem hazudik. A színész másfelől 
nem is tombol, eksztázisban vagy transzban, hanem művészként ad 
formát a szerepnek, és tudja, hogy játszik.” Ezt állította Friedrich 
Kaysller is: „ ... m ég a szerepének magát tökéletesen átadó színész 
agyában is mindig ott rejtőzik -  a legteljesebb koncentráción túl is -  
egy parányi éber szent, egy, a tudatos és a tudattalan határán szu
verén biztonsággal egyensúlyozó, vasfegyelmű kis akarat, amellyé a 
művész játék közben változtatta magát, s amely kínosan ügyel min
den szóra, minden mozdulatra ( ...) , meghatározza a kifejezés 
mértékét, gazdaságosan beosztja a hanganyagot, egyszóval a helyzet 
ura marad.” A Titanic vízirevűben mindenki ehhez tartotta magát 
Hernyák György utasítására.

Diákjai, roppant tehetséges diákjai Jósé Triana Gyilkosok éjsza
kája című művét és Doug Wright Toll című drámáját vitték színre -  
vizsgaelőadásként. Mindkét előadás azt bizonyította be, hogy min
den alkotás kimeríthetetlen. Hernyák György esetében soha sincs 
biztosítva a műhöz hű előadás, csupán a további intenzív kutatás. 
Egy-egy munkája sincs otromba létfeltételeknek alávetve. Sokat 
kockáztat: a kemény valóság ellenére szabadon, gátlástalanul 
működik a fantáziája, mégis a teljes értelmet akarja/próbálja feltárni.
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Hernyák György

Tanyaszínház

Hans Sachs: Varga meg a vargáné, 1978
Ismeretlen lengyel szerző: Ördögöt idéz a diák, 1978
Móricz Zsigmond: Dinnyék, 1978
Baranyi Ferenc: Lónak vált menyasszony, 1979
Csajági János: András kovács királysága, 1979
Illyés Gyula: Tüvé-tevők, 1979
Vlaho Stulli (Stulić): Nagyszájú Kata, 1980
Weöres Sándor: Holdbéli csónakos, 1981
William Shakespeare: Falstaff, 1983
Jevgenyij Svarc: A sárkány, 1987
Sziveri János-Franz Kafka: Csantavéri passió, 1993

Újvidéki Színház

Majtényi Mihály: Harmadik ablak, 1984
Stanislaw Witkiewitz: Egy kis udvarházban, 1985
Varga Zoltán: Búcsú, 1985
Tóth Ede: A falu rossza, 1990
Slawomir Mrožek: Károly, 1993
Benght Ahlfors: Színházkomédia, 1994
Friedrich Dürrenmatt: Fizikusok, 1996
Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Kamyóné s a két szelebur-
diák, 1996
Slawomir Mrožek: A rendőrség, 1997
Komis Mihály: Körmagyar, 1998
Peter Sháffer: Komédia a sötétben (Black Comedy), 1999
Heinrich von Kleist: Az eltört korsó, 2004
Kosztolányi Dezső: Színház
Boris Vian: Birodalomépítők (Schmürz, 1994
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H Színház

Zalán Tibor: Azután megdöglünk, 1989

Szabadkai Népszínház

Neil Simon: Furcsa pár, 1995
Hubay Miklós: Te, Imre, itt valami ketyeg, 1999
Csáth-Fodor-Hemyák: Zách Klára, 1999
Leonard Gershe: A pillangók szabadok, 2000
Bakos Árpád: Idők tánca, 2000
Weöres Sándor: Holdbéli csónakos, 2000
Tasnádi István: Titanic vízirevű, 2001
Jósé Triana: Gyilkosok éjszakája, 2002
Doug Wright: Toll, 2002
Rideg Sándor: Indul a bakterház, 2003
Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukker?, 2004.
Nyikolay Koljada: Muriin Murlo, 2005

Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukker? 
(Úr és szolga -  Katkó Ferenc és Pál fi Ervin)
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TENGERNYI TUDÁSSAL

LÁNYI ISTVÁN

A topolyai Járási Magyar 
Színház maroknyi társulatával 1959- 
ben színre vitte William Shakespeare 
Hamlet című tragédiáját -  Itt volt 
mindig — dolgozott Szabadkán, 
Topolyán, Nagy becs kereken, hivatá
sosokkal és amatőrökkel, az Újvidéki 
Rádióban -, csak nem akarták észre
venni -  O rendezte az első magyar 
nyelvű televíziós adást

Sikert volt képes csinálni a sem
miből, a tapasztalatlan amatőrökkel 
tudott teremteni maradandó értékűt, 
minden göcsörtös fából sítalpat

r , . , , ., , varázsolt. Tudom, tudtam mindig,Lányi István, a lat nők . .  .. ... . .  ^ .
miért sikerült neki: mert okos

ember! Mert filozófiája volt/van. Mert volt mersze nagyot bukni is. 
Mert nem volt sohasem unalmasan átlagos, középszerű, mindig azt 
hangoztatta, hogy neki, a rendezőnek joga van tehetséges 
színészekkel dolgozni, de senkit sem hagyhat cserben a színpadon. 
A topolyai munka intenzitása, a nap nap utáni szoros együttlét a pró
bateremben és a színpadon, a szinte megoldhatatlannak látszó 
feladatok (melyekre mindig tudott valami megoldást találni), de 
elsősorban mégiscsak az a körülmény, hogy a „valami más”, a 
„valamit másként” volt a legerősebb követelmény, nem engedett 
semmilyen rutint, beidegződést érvényesülni akár egy drámában 
(Tisztességtudó utcalány) vagy egy olcsó vígjátékban (Liliom vagy 
mákvirág). Sohasem pörölt durcásan, ellenszenves hangon a

82



munkatársaival, Dimitrijevics Marával, mint egy az életbe belefáradt 
Prospero. Mindig arra törekedett, hogy előadásában, a színészek 
játékában megcsillanjon valaminek az „eredetisége”, a vígjátékok
ban a szeretetteljes „polgári” humor. Ezek a pillanatok voltak mindig 
a legemberibbek. Nem viselkedett sohasem olyan „fennkölten”, akár 
egy méltóságos-nagyságos úr, akinek diplomája van, nem tűnt 
szellemi erejét, inspirációját vesztett varázslónak. Mintha azt mond
ta volna mindig: „Előttünk az élet, veselkedjünk neki, és éljük azt!”

1958-ban -  gondolom, a karácsonyi ünnepek után -  Újvidékről 
Topolyára zötykölődtünk a vonaton (tudtommal sohasem vásárolt 
gépkocsit, utálta). Lányi István valahol Verbász alatt megkérdezte:

-  Szerinted megbuktunk a Tisztességtudó utcalánnyal?
-  Nem verték ugyan a nagydobot, nem harangoztak a 

tiszteletünkre, de a néző jó stílusérzékkel megvalósított előadást 
látott. Egy röntgenképet a faji gyűlöletről.

-  Hát az Anna Frank naplója?
- A  drámát valamennyiünk fölé emelted.
-  Mit szólsz a Hamlethez?
-  Láttam egy csontig húzott Hamlet-variációt a televízióban. 

Mondhatom neked, hogy...
-  Te leszel az előadásban Hamlet atyjának szelleme.
Lányi Istvánt most már nem lehetett leállítani. Költekezett a 

szavakkal, mint az a kamasz, aki megtakarított pénzecskéjét szórja 
szét a szökőkút körül, a téren az éhes szegények között. Igen, bele
dobja a vaspénzt a szökőkútba, hadd teljesüljön legtitkosabb álma, 
vágya. Energia, ősi energia áradt akkor a rendezőből. A „voice of 
progres” a haladás hangja a múzeumokká süllyedt színház megmen
tésére, megreformálására. Mindent az értelmezés szolgálatába állí
tani, nem „mindent a szemnek”, hanem „mindent az agynak” ! De 
mindössze 11 színésszel, „műkedvelővel” (színészi diplomával 
senki sem rendelkezett, többen a középiskolát sem végezték el) és 
Topolyán? „Sire, a színészek megérkeztek”, de mire megyünk 
velük? Ha népszavazásra bocsátották volna azt a kérdést, mutassa-e 
be a színház a Shakespeare-tragédiát Topolyán, sajnos, nem mertem 
volna tűzbe tenni a kezem azért, hogy a többség akkor igennel szava
zott volna az ötletre.
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Lehet-e? Szabad-e?
-  Igen -  mondta Lányi István a vonatban lehet és szabad, 

muszáj -  és mindössze 11 színésszel. De milyen színésszel! -  tette 
hozzá, és így tett pontot, felkiáltójelet a meg nem kezdett szikrázó 
vita végére. Lányi István, aki vizsgaelőadását, diplomamunkáját, 
Kálmán Imre Csárdáskirálynő című nagyoperettjét a Madách 
Színházban állította színpadra (miért szabadult be a cintányéros, 
cudar világba -  nem tudtam megérteni sohasem) rossz passzban 
lehetett akkor: megint felkavarta a kedélyeket, hullámokat vert a 
pocsolyában. Hadd írjam le (meggyőződésből): tudásával, intelli
genciájával, olvasottságával, kozmopolita beállítottságával messze a 
mi megcsontosodott, mumifikált színházi világunk előtt járt.

Nyíltan szembe mert nézni mindenkivel, a munkáját gyakran 
ócsároló elvtársakkal is, azokkal, akik többet ártottak a vajdasági 
magyar színházművészet fejlődésének, mint használtak. Nem üres 
szólam, hogy a „színházcsinálás” hosszú távra szóló dolog. Ez az 
elbűvölően és görcsösen várt „itt és most”-művészet hitelesen és 
intézményesítve az időben, a jövőben érlelődik meg, s az idő nem 
engedte meg Lányi Istvánnak, hogy a topolyai magyar színházban 
még sok mindent cselekedjen, ami üdvözítő. De színpadra állíthatta 
a Tisztességtudó utcalányt, A siker édes illatát, a Mindig lesznek 
Júliák című kamaradarabot, a Liliom vagy mákvirág című komédiát, 
az Anna Frank naplóját, a Mennyei osztagot, a Hamletet és a 
Szólítson csak mesternek! című vígjátékot. Sajnos, akkor is egymás 
ellen drukkoltunk. Az „ügyek” száz sebből véreztek, sohasem 
lehetett tudni, hogy mikor eresztik szélnek a társulatot. Ilyen kul
turális atmoszférában nehéz volt dolgozni...

Sápadt arccal, izzó szemmel kezdte meg Lányi István a Hamlet 
próbáit. Otthon érezte magát körünkben, mert évekig Topolyán is 
tanároskodott (történelmet, irodalmat tanított). „Az én színházamban
-  mondta, amikor először rendezett Topolyán -  a távolságokat futva 
tesszük meg, mert sok mindent muszáj pótolni.” Mindenki vacogott, 
menekülni akart szélsebesen, amikor megtudtuk, hogy a rendező 
Jean-Paul Sartre Tisztességtudó utcalányát szándékozza színpadra 
állítani. Lányi az egész színpadot, az egész színházat akarta: a ma
ximumot mindenkitől. Lányi már az első próbán azt is tudtára adta a
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tagságnak, hogy benne a mesterember, a már tapasztalt színházi róka 
mindig kész birokra kelni a művésszel, aki sokat kockáztat. 
Mindegy, hogy melyik marad fölül, a lényeg: a néző ne unatkozzon 
a nézőtéren, különben a mesterember és a művész is csatát vesztett, 
sőt háborút is egyszerre. A Sartre-darabot a művész Lányi vitte si
kerre. „Olyan előadást láttunk Topolyán, amelyről érdemes beszélni, 
mert vidéki színpadokon nagyon ritkán találkozunk ilyen 
meghökkentően őszinte és művésziesen bizarr színpadi játékkal” -  
írta Lévay Endre a 7 Napban. A szereplők: Nagygellértné Kiss Júlia, 
Sinkó István, Nagygellért János, Lőrinc Lajos és a többiek -  hol 
önkritikusan, hol pedig sárba döngölt realizmussal - ,  de mindig hatá
sosan, magas hőfokon -  beszéltek egy másik világról, és ehhez 
helyenként megdöbbentő, magától értetődő term észetességgel 
használták fel (mégis) a Sartre-mű gondolatait és nem szokványos 
helyzeteit. Megkapta a néző végre azt a „valami mást”, ami nem 
Illatszertár, nem A becsületes megtaláló, nem a Közös lakás, valami 
nagyon másfelé tapogatózott a színház a rendezővel és a szerep
lőgárdával. A közösségi munka, az alkotómunka eredményeképpen a 
Sartre-darabból egy merészen értelmező produkció született. Lányi 
ezzel a munkájával a színházat is átértelmezte. Az eszem-a-szívedet- 
de-aranyos-vagy mondat-ok egyszerre csak érvényüket vesztették. 
Nem azt mondtam Júliának, hogy „szép voltál”, hanem szó nélkül 
megszorítottam a kezét, és megcsókoltam az arcát. Most már csak az 
volt a fontos, hogy a rendező megtartsa és fenntartsa saját(os), a 
kreativitásra épülő színházát. Mert sokan ilyen színházat akartunk.

Néhány feledhető rendezése után Dimitrijevics Marával és a 
művészeti tanáccsal az Anna Frank naplója című dokumentum
drámát tűzette Lányi a színház műsorára. Dráma az amszterdami 
padlásszobában! Lévay Endre recenziójából (7 Nap): „ A szöveg fel
dolgozásában éreztük igazán a rendező, Lányi István mélyen emberi 
átéléseit, akkor, amikor a szereplők nem beszélnek, csak hallgatnak, 
és szenvedve állnak a színpadon. Művészi erővel megszerkesztett 
képei: Anna vágyakozása a kék égbolt, az iskolaudvar, a szerelem 
melegsége után, Peter megrendítő vergődései, Ottó Frank csodálatos 
embersége -  Lányi képzelőerejének legszebb bizonyítékai.” Húsz 
repríz, 5903 néző látta. A társulat és Lányi István ezzel az előadással
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koszorút helyezett el Anna Frank sírján, elmentünk hozzá a megsem
misítőtáborba, kék eget vittünk neki...

„Szegény Shakespeare forog a sírjában” -  összegezte lesújtóan a 
Hamlet topolyai bemutatója után a szabadkai különítmény, amely haj
landó volt megtekinteni a „vidéki társulat vizsgaelőadását, leckefel
mondását” a tragédiából, Shakespeare-ből. Ám a színházat preferáló, 
szépszámú publikum végül tisztes sikerről beszélt, bátorságról és 
színházi/színészi alázatról. Hamlet -  Topolyán! Egy „véres” előadás, 
émelyítő cukormáz nélkül, és mindössze 11 szereplővel (néhány sta
tisztával is). A rendezés célja volt: a müvet érthetővé tenni mindenki 
számára. Az örökzöldek, a világsikerű nagy előadások ritkán szület
nek abból az alkotói szándékból, hogy valaki hirtelen elhatározza: 
most aztán valami halhatatlant, sosem látott produkciót hozunk létre, 
elhordjuk helyükről a dombokat, hegyeket, tavakat szárítunk ki, és 
hopplá, itt áll előttünk Szemirámisz függőkertje! Nehéz másmilyen 
színházi világot teremteni. A topolyai Hamlet a maga gyötrelmes 
epizódjaival, szép képeivel, Sinkó István jól elmondott monológjaival 
mintha azt üzente volna: „Kérlek, engedjétek meg, barátaim, hadd 
vegyek részt az ünnepben!” Mert az volt a bemutató -  ünnep, a vaj
dasági magyar színházkultúra ünnepe, amelyben a belgrádi angol 
követség emberei is tiszteletüket tették.

Abban a keretben, játéktérben természetesen a darab vesztett ere
deti gazdagságából, de kevésbé volt „misztikus” . Egyszerű volt és 
hétköznapi. így -  az akkori „mára” való vonatkoztatás révén -  a cse
lekmény néhány eleme racionalizálódott módon került színre. Nem 
fedezhettünk fel az előadásban ötletszerű megoldásokat, öncélú 
„patronokat”, a produkciót, a szöveget a rendező drasztikusan 
meghúzta -  rendkívül erőteljes játékkötelékekkel színezte, éltette 
(Hamlet „leszámolása” a hálószobában az édesanyjával), melyek 
végeredményben nem esetlegesen jelentkeztek, hanem szervesen 
simultak a színpadi cselekmény menetébe, és a színésztől, annak 
tehetségétől függően rendre továbbfejlődhettek a reprízeken.

Shakespeare tehát „nem forgott” .
Lányi István Szabadkán, a Népszínházban öt előadást rendezett, 

ráadásul két kabarémüsort. Szabadkán azonban nem adhatta a le
nyomatát annak, ami miatt rendezőnek tanult, állt be. Néhány
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előadásnak volt ugyan némi „zamata” (gondoljunk Fejes György 
kiváló játékára a Komédiásban, Jónás Gabriella Tóth Flórájára a 
Bródy-színjátékban), de nem voltak ritkák a modoros, erőtlen 
színészi megoldások sem. Ezekben a szabadkai előadásokban a ren
dező nem nyújtotta -  vagy nem nyújthatta -  a nézőnek az asszociá
ciók és jelentésámyalatok gazdagságát, nem sokat tudott felhasznál
ni az arzenáljából. Szabadkán mindig rossz volt a kedve, nem tudott 
felszabadultan lelkesedni. Évekig kérte, könyörgött: hadd rendezze 
meg a Szent Johannát, de a színház vezetői a Jó reggelt, boldogság 
című orosz vígjáték szövegkönyvét nyomták a kezébe, csináljon 
fából vaskarikát!

A rendező csomagja Szabadkán üres maradt.
Nagy becskereken, a hivatásos magyar társulattal Bemard Shaw 

A tanár urat megleckéztetik (Pygmalion) című vígjátékát állította 
színpadra. Akkortájt, az 50-es években sokat beszéltek/írtak a szín
ház funkciójáról, rendre felmerült, hogy a Bánság úgymond első 
magyar színházának afféle pedagógiai célzatú művészeti intéz
ményként is kellene működnie, amely a klasszikusokat folya
matosan műsoron tartva felneveli a színházba járó, új nemzedéket, s 
amellett, hogy „közművel”, oktat, szórakoztat, mintegy mellékesen 
ráneveli az ifjú generációkat a színház szeretetére. Ezért -  persze 
nemcsak ezért -  rendezte meg Lányi István a Bega-parti városban a 
Pygmaliont. De talán azért is, mert a társulat rendelkezett egy Juhász 
Zsuzsával, aki eljátszhatta a nagyszájú londoni dámává vedlett 
utcalányt. Mit mondhatunk erről az előadásról? Amit a nagy 
szellemóriás mondott: „Azt mondják, hogy a vágy az akarat terméke, 
de valójában a fordítottja igaz: az akarat a vágy term éke...”

Lányi István az Újvidéki Rádióban mindenre érvényes tehet
ségével több hangjátékot rendezett, gyermekdarabokat, nyilvános 
adásokat. Kiváló hangjátékokat, a sajátjait rögzítette hangszalagra 
(Szerelem és halál Berlin felett, Ének a rosszról és a jóról, Elvtársi 
szeretettel, Viaszangyalok, Visszhangtalan világ, A rejtélyes eset). Ő 
rendezte az első magyar nyelvű televíziós műsort, adást. Ezt 1968 
első napján láthattuk

Évekkel ezelőtt visszavonult. Elzárta előlünk tengernyi tudását. 
Nagy kár. Némely emberek között megmagyarázhatatlan kapcsola
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tok lépnek működésbe. Amikor először találkoztunk, nyomban 
megéreztem, hogy íme, itt egy ember, aki a színházért született, hitet 
adhat mindenkinek, mint egy Merlin a mesében. De mi, vajdasági 
magyarok fiatalkori okosságát, majd öregkori bölcsességét nem 
méltányoltuk eléggé.

Lányi István

Toša Jovanović Színház, Magyar Társulat -  Nagy becskerek 

Bemard Shaw: A tanár urat megleckéztetik (Pygmalion), 1995

Járási Magyar Színház -  Topolya

Jean-Paul Sartre: A tisztességtudó utcalány, 1957
George Axelrod: A siker édes illata, 1957
Jan van Druten: Mindig lesznek Júliák, 1958
Maurice Hennequine: Liliom vagy mákvirág, 1958
Fran9üis Goodrich-Albert Hackett: Anna Frank naplója, 1958
Đorde Lebović-Aleksandar Obrenović: Mennyei osztag, 1959
William Shakespeare: Hamlet, 1959
Rene Arout-Gabriel Arout: Szólítson csak mesternek, 1959

Szabadkai Népszínház

John Priestley: Ádám és Éva, 1956
John Osborne: A komédiás, 1960
Dario Fo: Kutyavásár, 1962
Alekszej Arbuzov: Jó reggelt, boldogság, 1976
Bródy Sándor: A tanítónő, 1982
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K abarém űsorok

Kopeczky László: Száz hiba egy sorba, 1962 
Kvazimodo Braun István: Carmen és a bikák, 1963

Francois Gooc/rich-Alberí Hackett: Anna Frank naplója 
(Kamaszszerelem a padlásszobában -  Barácius Zoltán és Süveges Eta)
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HANGYASZORGALOMMAL

IFJ. SZABÓ ISTVÁN

„ Nem azért születtem, hogy bárki 
és bármi is legyőzzön” -  mondta 
mindig az a rendező, akinek levegője- 
vize volt a színház, elsősorban a 
szabadkai, de rendezett Újvidéken, 
Szegeden és Marosvásárhelyen is -  
Gondolatgazdag Jóbja, Tóth Ferenc 
verses drámája a Sterija Játékokra 
kapott meghívást

Évekig foglalkoztatott annak 
idején a gondolat, hogy hosszabb
interjút készítek ifj. Szabó Istvánnal,
a szabadkai Népszínház magyar tár
sulatának rendezőjével, egykori 
színészével, majd direktorával. 

„Beszéltetni” szerettem volna, s erre 1984 tavaszán akartam időt sza
kítani neki és magamnak, pedig mindketten nyakig benne voltunk a
munkában. Minthogy régtől ismertem, tudtam: ifj. Szabó István nem 
olyan ember, akiből feítartózhatatlanul ömlik a szó, a „süket duma” 
arról, hogy a színház nem munkahely, hanem „templom” (a leg
gyakrabban azok szentségtelenítették meg, akik térdre ereszkedve 
forgatták a szemüket). Megfontolt, óvatos volt mindig, s emiatt is mi, 
fiatalabb színészek sokkal idősebbnek éreztük koránál. Az interjúból 
azonban nem lett semmi. Döbbent értetlenséggel fogadtuk 
betegségét, majd hirtelen, korai halálát -  még ötvenéves sem volt, 
amikor elhunyt. Akkor újra megállapíthattuk, hogy ifj. Szabó István 
a legnehezebb időkben is jobbítani akarta a színházi világot, restau
rálni Szilágyi László, Fejes György, Pataki László, Ferenczi Ibi,
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Romhányi Ibi és Heck Paula nélkül, megtenni ezt a teátrum közka
tonáival: Árok Ferenccel, Jónás Gabriellával, Korica Miklóssal és 
velem. Nem akarta visszaléptetni a társulatot. Amikor a tragédia 
bekövetkezett, a magyar társulat még egyszer -  talán utoljára -  
megrázta magát. Oldrich Danek Negyven gazfickó meg egy ma 
született bárány című szatírájával a társulat a sorrendben XXXIV. 
Vajdasági Színházi Találkozó fődíját is elnyerte, a tartomány hivatá
sos színházainak vetélkedőjén Szabó István előadása volt a legjobb, 
rendezését is díjazták, dobogóra szólították továbbá Petrik Pál dís
zlettervezőt, valamint a színészeket, Jónás Gabriellát és Szél Pétert. 
Pityu -  ahogyan becézték -  már nem vehette át a díjat, Versecre, a 
vetélkedő színhelyére nem utazhatott el, hogy a díszletkép mögül 
biztassa égő szemmel társait. A mérhetetlen fájdalom ideje volt az utol
só tisztelet-adás a szabadkai temetőben annak a rendezőnek, aki 
eljuttatta a magyar társulatot az országos fesztiválra, az újvidéki 
Sterija Játékokra is, aki sohasem válogatott a hálás és a népszerűtlen 
feladatok között, mert ő küldetést vállalt és teljesített több éven át...

A 70-es években sokat lehetett a színházi dolgokon méltat
lankodni. Csúnyán megbukott Dalé Wassermann-Mitch Leigh La 
Mancha lovagja című musicalje, Jacques Audiberti Becsapott 
menyasszonya, William Shakespeare III. Richárdja, Vörösmarty 
Mihály Csongor és Tündéje, Fehér Klára és Nemes László 
Honoluluja, de Peter Scháffer Black Comedy című vígjátéka sem 
csinált színháztörténelmet Szabadkán. Ekkor nyilatkozta ifj. Szabó 
István: „...meglehet, hogy egész rendezői módszeremet másként 
állítom majd be. Hiány van megfelelő drámaszövegekben, és éppen 
ez a hiány szüli az én stílusomat. Ezért nyúlok majd a vajdasági 
szerzők műveihez, s azokat a magyarországi drámaírókat is 
felfedezem, akiknek darabjait még sohasem, vagy nagyon ritkán 
tűzték, tűzik m űsorra...”

A rendező a Jóbot választotta. Tóth Ferenc Jób című verses 
drámája az újvidéki Fórum 1971-ben meghirdetett drámapályázatá
nak második díjas műve. Az álbiblikus történet középpontjában 
olyan ember áll, aki szelíd, békés, istenfélő, és lázadás nélkü’ eltűri 
a testi-lelki megpróbáltatásokat. Ifj. Szabó István sokféle eszközzel 
állította színpadra a darabot, amely nehézkes, döcögő dramaturgiája
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miatt nem kiáltott rivalda után. Tudta ezt mindenki, azok is, akik a 
művet díjazták. Fény- és hangeffektusokkal szürrealisztikus látványt 
hozott létre a rendező. A hangvételt leegyszerűsítette, emberibbé vált 
minden elhangzott szó a színpadon mind Jób, mind a Sátán szájából. 
A szegedi vendégjáték után megírták (Cserje Zsuzsa, Színház): „A 
díjnyertes dráma gondolatgazdag előadása ragyogó szcenikai 
megoldásaival, fantáziadús rendezői elképzelésével, ötleteivel még a 
színészi munka hiányosságai ellenére is örvendetes és bíztató képet 
nyújt a jugoszláviai magyar színházművészet fejlődéséről.” Valóban: 
a színészi munka nem volt a legtökéletesebb -  nem a rendező 
hibájából. Sokak előtt a szöveg egyszerre mutatkozott összetartó 
erőnek és áthághatatlan gátnak. A halál, a megsemmisülés félelmes 
titokzatossága és az élet közhelyei egymás mellett jelentek meg 
ebben az előadásban. Nem tudtam mit kezdeni a Sátán szerepével, de 
a Jóbot alakító Pataki Lászlónak sem voltak groteszk meglátásai az 
eseményekről. Úgymond „realista színjátszást” az előadás nem tűrt 
meg. Szerintem csak félsikert hozott, de a rendező nem a manírjait 
dobta tűzbe: túlnőtt mindenkin -  szerzőn, színészeken, kimetszette a 
dráma testéből a gondolatot.

Érthetetlen, hogy munkáját miért nem díjazták.
Ifj. Szabó István vizsgaelőadásnak egy tipikusan százszáza

lékosan színészcentrikus müvet választott, Eugéne O ’Neill Hosszú 
út az éjszakába című drámáját, a Tyrone család golgotáját (Pataki 
László, Szabó Cseh Mária -  a rendező édesanyja, Barácius Zoltán, 
Bata Ferenc, Dóró Emma). A rendező akkor, 1970-ben azt nyi
latkozta, hogy a színész nem léphet az arénába védőháló nélkül. 
Nincs „mintha” és „hátha”: a képlet kristálytiszta. Vonzalma azon
ban ehhez az avítt színházideálhoz nem volt, nem lehetett tartós, 
mert például a Blöse úrék mindenkinek tartoznak és a Negyven gaz
fickó meg egy ma született bárány, továbbá az Út a paradicsomba, az 
Angyal szállt le Babilonba, a Szent István-napi búcsú és természete
sen a Jób színpadra állításának esetében már másmilyen formát 
választott, tarka színeket is használt -  hatásosan - ,  és alakjait 
gyakran egy másik, titokzatosabb, misztikusabb, nehezebben érthető 
és magyarázható jelrendszerbe helyezte át. A kezdet kezdetén „föld
hözragadtabb” volt a rendezése, a naturalizmus csapdájába esett 
(Németh László: Villámfénynél, Csehov: Sirály).
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Neve magyarországi és romániai színházak plakátjain is megje
lent. Az Újvidéki Színházban Sámuel Beckett Godot-ra várva című 
nevezetes művét ragyogóan rendezte meg. Színházi életünk akkor 
nem szolgált nagyobb attrakciókkal, az átlagost meghaladó előadá
sok ritkák voltak, mint a fehér holló. De ifj. Szabó István -  
elöljáróban erről már szóltam -  megpróbálta megrendezni a megren- 
dezhetetlent, a darabhiány segítette érvényre jutni, juttatni a mód
szerét. Színre állította -  micsoda leleménnyel! -  Kopeczky László 
Don Juan utolsó kalandja című „blődlijét” a levágott fiityiről és 
Varga Zoltán kiváló biblikus művét, A tanítványt, majd Szophoklész 
Antigonéját Jónás Gabriellával és Kerekes Valériával, Korica 
Miklóssal, Kovács Frigyessel és velem, és a már említett Blöse úrék 
mindenkinek tartoznak című szatírát, Remenyik Zsigmond eddig 
még sehol sem előadott, „színpadra alkalmatlan” darabját. Kétszer 
lendült neki nagy lendülettel K r^ á n a k . A Szent István-napi búcsú 
halványabbra sikeredett, de az Út a paradicsomba című művét ren
dezőnk impozáns biztonsággal állította színpadra. Gerold László 
méltatásából (Színház): „ Az előadást a kollektív színészi munka 
nagyfokú tudatossága jellemzi, gondolatilag nem a legerőteljesebb, 
de a krležai mondatzuhatagokat vizuális közlésformákkal sikerült 
helyettesíteni” . Igazi, nagyon modem előadás volt az Út a paradi
csomba, egy vendégjáték során ezt valamennyi kritikus aláhúzta. 
Nálunk azt is megírták, hogy valóban ritkán látni fiatal rendezőtől 
olyan technikai fölényt, forró színházterem tést, mint egy 
Dürrenmatt-mű az Angyal szállt le Babilonba esetében. Ifj. Szabó 
István most már elvetette a színpadi „jólneveltség” valamennyi 
mankóját, belenyúlt a darázsfészkekbe, de sohasem rostálta ki egy- 
egy előadásból azt, ami izzik, ami igaz és leleplező.

Az amatőröket sem „nézte le”, rendezett Nagybecskereken és 
Kikindán. Szüleinek, Szabó Cseh Máriának és Szabó Istvánnak -  
mindketten a szabadkai Népszínház oszlopos tagjai, vezető színészei 
voltak - ,  az árnyékában tanult, szoktatta magát a szakmára. Ügyvéd
nek készült, de -  ahogyan ő mondta -  a színpadon szenvedélyesen 
lehet fölfejteni a látszatigazságok rétegeit, s az alkotó számára nagy 
öröm, amikor az igazságot megtalálja. Mindig azon volt, hogy létre
jöjjön az aktív kapcsolat színész, rendező és néző között. (Ezzel a 
színház ma már nemegyszer adós marad.)
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Szerény volt, hangyaszorgalmú. Néha éjfél után, máskor 
hajnaltájt hagyta abba a munkát a színpadon. Nem „nyalta be magát” 
a város elöljáróinál. Ezért a nagy elismerések elmaradtak, nem is tar
tott rájuk igényt. Egy alkalommal azt mondta: „Nagy léggömb az 
egész, nem hiszek a mítoszokban. Az ember akkor válik hasznos lény- 
nyé, amikor a kis dolgokat csinálja meg jól. Valami nagyszerű abból 
is létrejöhet.”

Mondta ezt is:
„A szó: »színház«, annyi mindent jelent! Valamikor emberek, 

vándorszínészek léte függött tőle, s ezért a színész mindig arra 
törekedett, hogy a szemben helyet foglaló nézőt meghódítsa. 
Vicceket is mesélt, bukfencezett. De egy tizedszer elismételt vicc 
már unalmassá válik. Egy cselekmény, amikor először látjuk, tapsra 
ragadtathat bennünket, ám később csupán ódivatú bájt látunk benne, 
majd elviselhetetlenné válik. Ismeretlen zamatú dolgokat akarok 
színpadra állítani, semmit sem a klasszikus színházak kipámázott 
szeretetméltóságában! Csak a változatosság üdít, a másság, a 
frissesség. Ehhez szükségeltetik ma a rendező képzelőereje...”

Ifj. Szabó István

Szabadkai Népszínház

Agatha Christie: Egérfogó, 1965
Eugene O ’Neill: Utazás az éjszakába, 1970
Claude Magnier: Mona Marié mosolya, 1970
Jean-Paul Sartre: Piszkos kezek, 1970
Sommerset Maugham: Imádok férjhez menni, 1971
Tamási Áron: Énekes madár, 1971
Méhes György: Férfihűség, 1972
Hermann Gesiecker: VIII. Henrik és hat felesége, 1972
Fehér Klára: Honolulu, 1972
Tóth Ferenc: Jób, 1972
Moliére: Scapin furfangjai, 1973
Branislav Nušić: A gyászoló család, 1973
A. P. Csehov: Sirály, 1973
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Szophoklész: Antigoné (Segítség a megtörtnek -  Jónás Gabriella és 
Barácius Zoltán)

Milán Grgić-Alfi Kabiljo: Jalta, Jalta
Jovan Sterija Popović: Füllentő és hazug, 1975
Mirko Božić: Az igazságtevő, 1975
Több szerző: Dal a földemről, 1976
Friedrich Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonba, 1976
Domonkos István: Én lenni, 1977
Kopeczky László: Don Juan utolsó kalandja, 1977
Remenyik Zsigmond: Blőse úrék mindenkinek tartoznak, 1978 •
Miroslav Krleža: Út a paradicsomba, 1978
Jovan Sterija Popović: A felfiivalkodott tökfej, 1979
Szophoklész: Antigoné, 1979
Varga Zoltán: A tanítvány, 1979
William Shakespeare: Vihar, 1980
Utasi Csaba: Dal a földemről, 1980
Szép Ernő: Patika, 1980
Miroslav Krleža: Szent István-napi búcsú, 1981
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Carlo Goldoni: Mirandolina, 1982
Karinthy Frigyes: Visszakérem az iskolapénzt, 1982
Dragoslav Mihajlović: Petrija koszorúja, 1983
Oldrich Danek: Negyven gazfickó meg egy ma született bárány,
1984

Újvidéki Színház

Sámuel Beckett: Godot-ra várva, 1980 
Deák Ferenc: Nirvána, 1981

96



ÖRDÖGTÁNCOLTATÁS

URBÁN ANDRÁS

Olyan művészeti ágat szorgal
maz a rendező’ amelyet csak ,, őrül
tek” csinálnak -  Groteszkre, sze7- 
sőségesen esztelenre, netán per
verzre áthangolt előadások -  A 
nehezebb utat választotta, nem a 
biztonságos kommerszet -  A szabad
kai Kosztolányi Dezső Színházban 
Fernando Arrabal Tábori piknikjét 
vitte színre

M iközben évekkel ezelőtt 
Zentán az utcákat róttam -  egy  
amatőr színjátszó szem le válogatója 
voltam megfogalmazódott ben

nem sok minden, például az, hogy a színházat sem gondolat, sem  
közönség nélkül nem lehet elképzelni, életben tartani, patronálni, és 
hát végeredményben a siker nem a műfajon múlik: a színház szép
sége, szenvedélyessége nemcsak a drámában tud megnyilvánulni, 
hanem olykor -  uram bocsá’! -  még egy lenézett operettben, vagy a 
kabaréban, sőt m ég a cirkuszi bohóctréfában is.

A „másszínházi” attrakciókra akkor még nem gondoltam, de azt 
már vastagon tapasztaltam, hogy a m űvészet -  lényegéből 
következően -  valamiképpen mindig ellenzéki szemléletet is közvetít.
S én Zentán találkoztam először a vajdasági magyar színházművészet 
„ellen zék é ive l, a margón alkotókkal, az AIOWA-csapat szere
plőgárdájával, az alternatív színházi mozgalom előhírnökeivel.

Az alternatív előadásokkal kezdetben sikerült áttörni egy olyan 
falat, amelynek tégláit a változatlanság habarcsa tartotta össze.

Urbán András, a meghökkentő
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Ezeken a színpadokon megszűnnek az egyértelműségek. Többen 
megjósolták, hogy az ország szánalmas gazdasági körülményei 
között a kisszínházaké a jövő. Bezúzzák a kommerszet potyogtató 
automatákat, csak éppen a színpadon ténferegnek unott arcú 
színészek, akik már nem hisznek abban, amit csinálnak. Ezzel szem
ben életre kelnek az olyan színházak, amelynek a színészei kezet 
nyújtanak egymásnak -  és a nézőnek. Ebben hitt Urbán András a 
szövetségeseivel, akikkel vérszerződést kötött. Kulcspillanat -  némi 
túlzással mondom amikor a vajdasági magyar alternatív szín
háztörténet elmúlt néhány évtizedének egy leginkább meghatározó 
személyisége, Urbán András -  majdnem a tilosban dolgozva -  szín
padra lopta előadásait. Gondoltam, akkor ott, Zentán tette le a garast 
az új, alapvetően másfajta színházcsinálás mellett. A magyar szín
házművészet állóvizébe, pocsolyájába akkor kétfelől dobálták a ka
vicsokat; egyfelől az amatőrökhöz, másfelől az Újvidéki Színházban 
és a szabadkai Népszínházban Virág Mihály és ifj. Szabó István. Itt, 
az alvó Tisza-parti városban megtűrték azt, amit egy hivatásos szín
házban bizonyára megtiltottak volna.

A szokásos mechanizmus szerint szándéktól szinte függetlenül a 
fennálló rendszert veszélyeztető „másszínház” jöhetett létre -  immár 
intézményen belül is, mert Urbán András, eljutva lehetőségei 
határáig, szakított az amatőrökkel, profi felkészültséggel bevetette 
magát a hivatásos színházak munkájába. Továbblépni -  ezt tudta -  
már csak valódi színházi körülmények között lehetett. A fiataloknak 
a szabadkai KPGT-társulás sokat ígért, anyagi hátteret leginkább, így 
a rendező „emigrált”, s nem mindennapi tehetségét, munkabírását, 
messianisztikus hitét egy, a városban és a tartományban közutálatnak 
örvendő diktátor szolgálatába állította, aki -  ahogyan a csatlósai 
megírták a sajtóban -  hosszú távú és nagyszabású programot dolgo
zott ki: a színházat nem a hagyományos -  szerb és ma-gyar -  tagoza
tokra osztó, szórakoztató színiintézménynek fogta fel, hanem 
egységes szemléletű, a színházművészet élvonalába tartozó, 
működtetésében és hatásában egyaránt nemzetközi szintű, rangú és 
kisugárzású, szuverén művészi fórumnak. (Ugyanakkor műsorra 
tűzette Georges Feydeau Bolha a fülbe című olcsó bohózatát, a 
Marica grófnőt és A két jómadár című összeállítást parlagi humorral,
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lakodalmas muzsikával, énekkel.) Mi okból választotta a megalku
vásokra nem kapható Urbán András ezt a teátrumot -  ha ugyan annak 
lehetett nevezni -  nem tudhatjuk. Helyes volt-e a döntés, ne vitassuk, 
mert hát sokat tapasztalt színészeink többsége körüludvarolta a mágust.

Urbán András sok színészt magával cipelt a KPGT-be, mert hát a 
ristići ópiumbarlangban „másszínházat” lehetett csinálni, s az akkor 
még nagyon fiatal rendező akár az ördöggel is cimboráit volna, mert 
minden porcikájában a 90-es évek ellenzéki szemléletét hordozta. A 
hétköznapok durva politikai belemenései, gáncsoskodásai nem 
érdekelték -  Ristić a rezsim embere volt - ,  nem bontott lobogót a 
Szocialista Párt mellett. Hamletet rendezhetett a KPGT-ben -  a töb
bit seperjük a szőnyeg alá. Igaz, Belgrádban a Hamlet-előadás után a 
közönség meg akarta kövezni a színészeit, szitkozódtak, „geny-nyes 
magyarokat” emlegettek, de a rendező nem tágított, nem volt haj
landó letérni a választott útról. Azt már -  sajnos -  nem vette észre, 
hogy nem tudott, képtelen volt a mágussal olyan közeget létrehozni, 
amelyben kezét nyújthatta (erről már szóltunk) az alkotó és a befo
gadó, mert Szabadka és a tartomány magyarsága egyértelműen vis
szautasította a ristići színház még fontosnak és jónak nevezhető 
előadásait is. Arra sem gondolt, hogy a diktátor dúvadként őrzi 
trónusát, primátusát, és nem nézi jó szemmel, ha egy tanítvány 
olykor szembeszegül vele, vagy az orra elől viszi el a díjat a Sterija 
Játékokon. Ristić meg is mondta: „Kétségtelen, hogy Urbán tehet
séges alkotó, de az utóbbi időben nem sokat cselekszik, továbbá poli
tikailag is megbízhatatlan, mert nem iratkozott be a pártunkba, holott 
tudhatja, hogy egyedül mi mutatunk a közösségnek utat.” Urbán 
András így hát kénytelen volt elmenekülni a színházból, amely már 
úgyis a végnapjait élte...

Urbán András Zentán született 1970-ben. A jogi középiskola 
elvégzése után az újvidéki Művészeti Akadémia rendezői szakán 
tanult tovább. Vlatko Gilić és Boro Drašković voltak a tanító- 
mesterei. De a „színház üzenetét” már középiskolás korában kész 
volt közvetíteni: a zentai Ifjúsági Kamaraszínben már tudta, hogy a 
színház, a teátrum a legszebb szavak közé tartozik. A szép szó mellé 
a bátor tett: „Mi, fiatalok a magunk írta darabokkal próbáltunk 
valamit alkotni, halhatatlanná válni” -  mondhatta volna. Urbán
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András a Kamarszínházban színészkedett, rendezett és szorgalmasan 
írogatott. A csoport aztán betört a Középiskolások Színházművészeti 
Vetélkedőjének a mezőnyébe, emellett siker koronázta munkájukat a 
Kísérleti Kisszínházak Fesztiválján is. Azt még nem merte hangosan 
mondani, hogy nyitva van előtte az arany kapu, de munkássága iránt 
megnőtt a bizalom, az érdeklődés. Később egy szabadkai különít
ménnyel lépett szövetségre, és megalakult az AIOWA Művészeti 
Műhely. Az előadásokkal már Belgrádban, Pancsován is felléphet
tek, sőt meghívást kaptak Magyarországról. Urbán András bekap
csolódott a Nyári Mozi Színházi Közösség munkájába, már a 
szabadkai Népszínházban, a KPGT-ben is rendezhetett, színpadra 
állította például William Shakespeare Hamlet című tragédiáját. 
Ebben a szokatlan produkcióban egy vajdasági művész dühe, 
keserűsége, kétségbeesése, indulata és romantikája társult. 
Elkezdődhetett volna egy folyamat, amelynek során az amatőr szín
házi élmények és a profi színház tapasztalata már-már megérinthet
ték egymást, de újabb munkával Ristić már nem bízta meg.

Nagy szünet következett.
Időközben a „mindenáron más” színházat rozsdásra marta az idő. 

A közönség -  magánvélemény -  belefáradt az új sablonokba, ame
lyek ráadásul nem is újak, hiszen a vadromantikus színházban is 
üvöltő, görcsökben fetrengő, fülsiketítő zajokkal rémületet keltő 
komédiásokat bámulhatott meg a kocsmaudvarok és a kocsiszínek 
jámbor közönsége. Meg aztán bekövetkezett a várva várt krach: 
Ljubiša Ristićet és csatlósait majdhogynem ebrúdon hányták ki a 
városból. De Urbán András akkor már Zentán gondolkodott olyan 
előadások létrehozásáról, amelyekben a felszabadított színészek 
érzelemteli, életszerű magatartásokat vihetnek színpadra.

Meghívták a szabadkai Kosztolányi Színházba. Itt rendezte meg 
Dejan Dukovszki A jó anyját annak, aki kezdte (Fekete disznó) című 
művét és Femando Arrabal Tábori piknik című groteszkjét. Azt nem 
állíthatom, hogy ezeket az előadásokat viharos sikerrel futtatták, de 
az eseményeket nem lehet nem megtörténtté tenni. A rendező az 
Arrabal-produkcióban a szereplőket szennyes lavórban úszkáltatta 
meg. Most sem hagyatkozott a rutinra, a megszokottra, mert Urbán 
András mindent másképpen akar láttatni és másképpen csinálni.
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Urbán András

Szabadkai Népszínház (KPGT)

Georg Büchner: Wozzeck, 1992 
William Shakespeare: Hamlet, 1992

Kosztolányi Dezső Színház

Dejan Dukovszki: A jó anyját annak, aki kezdte..., 2000 
Fernando Arrabal: Tábori piknik, 2002 
Urbán András: Gyerekek és katonák, 2004 
Sámuel Beckett: Godot-ra várva, 2005

Urbán András Társulata

Tolnai Ottó: Kölyök-kanyar, 2003 
Csáth Géza: 0.1 mg, 2005

Csáth Géza-Urbán András: 0,1 gr (A szenvedély rabja)
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A RÖPÜLÉS ÖRÖMÉVEL

VAJDA TIBOR

„A színház csak játék? És az élet 
csak valóság? Nem, mindkettő játék 
és valóság is -  csak máshol és 
másképpen ” -  vallja be a rendező, 
aki az Újvidéki Színház első bemu
tató előadását, Örkény István 
Macskajáték című groteszkjét állítot
ta színpadra 1974. január 27-én -  
Hangjátékokban szerepelt, összenőtt 
az Újvidéki Rádióval, amelynek most 
is a tiszteletdíjas szerkesztője -  
Sohasem akart mindenáron megküz
deni a sikerért Szabadkán sem, 
ahova gyakran meghívták 

„A második világháború, Auschwitz sokkja után, amikor 
megrendült a lét biztonsága, és az emberiség kollektív tudatában fel
halmozódtak a megválaszolatlan kérdések, az irodalom pedig önként 
és kényszerből lemondott a válaszadás jogáról -  megnőtt a kérdező 
irodalom szerepe. A különböző földrajzi, történelmi, társadalmi 
körülmények között megfogant sorsdöntő kérdések pedig lényegesen 
közelebb állnak egymáshoz, mint a konkrét körülmények elemzésén 
alapuló -  lehetséges -  feleletek. Örkény, aki grammatikája alapjának a 
kérdő mondatot vallja, ebbe a kérdező irodalomba kapcsolódott be a 
maga egyetemes és mélyen magyar darabjaival. Irodalomtörténeti 
jelentősége abban áll, hogy elsőnek fedezte fel a jelenkori magyar 
valóságban - a közelmúltban és a mában -  azokat a korunkban gyö
kerező konfliktusokat és modellszituációkat, amelyek nemzeti hova
tartozástól függetlenül is rezonanciát, visszhangot ébreszthetnek az
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emberekben” -  írta Örkény világáról, munkájáról Földes Anna 
Örkény-színház című kötetében. Mikor jelent meg a könyv, nem 
tudom. Elolvasták-e a fenti sorokat Újvidéken, az Újvidéki Színház 
vezető emberei, elolvasta-e a rendező? Arról sincs tudomásom. De 
Vajda Tibor Örkény István Macskajátékát e sorok tudatában rendezte 
meg, egy színház teljes hatósugarát vizsgálta, pedig akkor még nem 
állhatott rendelkezésre színjátszásunk három nagy, fénylő csillaga: 
Romhányi Ibi, Fejes György és Nagygellért János. Vajda Tibor 
meghallotta a szerző üzenetét: „A Macskajáték meséje a legbanáli- 
sabb történet a világon: szerelmi háromszög, amelynek azonban 
minden tagja idős. Ha az ember a szerelmet, ezt az ifjonti érzelmet a 
halál küszöbére helyezi, minden elhangzott szó megtelik másik 
jelentéssel ( ...)  Amiről szól, az a világ leghétköznapibb története, 
ketten szeretik egymást, és jön egy harmadik. A különbség csak az, 
hogy ami húszéves vagy harmincéves korunkban természetes és 
szívet vidámítóan költői, az hatvanéves korunkban -  amikor még 
éppúgy jogunk van a szerelemhez, mint fiatal korunkban ez a 
szerelmi háromszög mulatságossá, groteszkké válik. Egyszerre 
nevetséges, mert kívülről nézve természetellenes, és ugyanakkor 
tragikus...”

Ezt adta vissza Vajda Tibor „színháza” 1974. január 27-én, 
amikor Újvidéken, az Ifjúsági Tribünön az alkalmi társulat színre 
vitte a Macskajátékot. Semmi sem rendeződött át, minden és min
denki a szerzőt szolgálta, kiváltképpen a rendező. A magyar nyelven 
működő vajdasági színházak első bemutató előadásait a múltban 
varázspálcák és aranyló réztrombiták nélküli amatőrök, jól-rosszul 
megpatkolt műkedvelők állították színpadra. Szabadkán Balázs Béla 
Boszorkánytánc című nagyon rossz drámáját Pataki László rendezte, 
Topolyán Valentyin Katajev szintén rossz művét, a Tévedések napját 
Tilger Mihály, Nagy becskereken Heltai Jenő A tündérlaki lányok 
című színjátékát az egykori nagyváradi hírlapíró, Juhász Ferenc, 
Zomborban Edward Knoblauch A faun című darabját Karcher 
István. Újvidéken hivatásos, ún. „diplomás rendezőnek” adatott meg 
az esély a szép munkához. Az első sajtókonferencián Vajda Tibor 
elmondta, hogy sikeresnek tartja a darabválasztást, szerinte jelenleg 
a vajdasági magyar irodalomban nincs olyan mű, amely alkalmasabb
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lett volna az indulásra. Vajda Tibor tehát ott volt az „alapkőletétel”- 
nél, maga az előadás -  a halványabb színészi játék ellenére az új 
színház körüli emberek lelkesedése máris igazolta az Újvidéki 
Színház létjogosultságát. A rendező, aki a múltban megfogadta, hogy 
az Újvidéki Rádió „örökös tagja” lesz, aki 1951-től egészen 1956-ig 
élőben játszott a hangjátékokban, aki 1963-tól 1968-ig a Filozófiai 
Fakultás és a Színművészeti Akadémia előadásait/óráit hallgatta, hű 
maradt az intézményhez, pedig hát tudjuk: sem Újvidéken, sem 
Szabadkán, sem másutt nem bántak bőkezűen a színpadi alkotókkal. 
A meghibbant időben azonban Vajda Tibor a közös munka örömével 
tudott színészeket odaképzelni a legalkalmatosabb színpadi, drámai 
helyzetekbe. 1968-ban szerzett diplomát a Művészeti Akadémián, 
azóta van jelen a közéletben hivatásos rendezőként. Újvidék, a szín
ház és a rádió láncolta magához. Örkény után Shaw, majd Kopit és 
Albee, Scháffer és Achard, végül 1998-ban Gavran George 
Washington szerelmei Romhányi Ibivel és Jónás Gabriellával, a 
színészkirálynővel és a „trónkövetelővel” . Néhány előadás az M 
Stúdió színpadán és a szabadkai munkaszakasz, Steinbeck-drámával 
(Egerek és emberek), Woody Allennel 1996-ban, lázas alkotómunka 
színészekkel, akiket szeretett, akik szerették munkamódszerét.

Eddig több mint hatszáz hangjátékot, több mint 1600 rádiómű
sort, kb. 100 tv-műsort és hatvanvalahány színházi előadást segített 
színpadra elsősorban magyar, de szerb, szlovén, macedón és német 
nyelven is. Előadásait fesztiválokra nevezték be. Színészként, ren
dezőként rengeteg díjat érdemelt ki, de azokat sohasem vette át. 
Újvidéken örökmécses őrzi Nagygellért János és Nagygellértné Kiss 
Júlia előadásában Edward Albee Nem félünk a farkastól című 
drámájának az emlékét, Martha és George civakodásait, esti 
vendégeskedéseit. így éltek, lélegeztek a vágy világában, szeret
keztek, mintha az az összeölelkezés a színpadon lett volna az utolsó 
a megsemmisülés előtt. Vajda Tibor a minimálisra csökkentett gesz
tusokkal, verbális hangsúlyokkal építette fel a kiváló előadást, az 
elrontott élet története nagyon közel került a nézőhöz. (Hasonló 
eszközökkel rendezte meg Szabadkán Tennessee Williams Macska a 
forró bádogtetőn című drámáját.)
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Vajda Tibor -  ha nem „szemetet” adtak neki rendezni (mert abból 
is akadt bőven) -  „nehéz, súlyos álmot ígért”, a jajkiáltás műfajában 
teremtett emlékezeteset, mintha magában hordozná az elesett, 
szerencsétlen páriák sorsát. Egy nyilatkozatában legkedvesebb ren
dezéseit sorolta fel. Ezek a következők: Lány a tetőn, Zabhegyező, 
A távolodó katona, Interurbán, Az angyali vigasság, Csoda a 
koponyák hegyén, Furcsa, aki darazsakkal álmodik, Macska a forró 
bádogtetőn, Jaj, apu..., Equus, A balkáni kém, Elátkozott udvar, 
Egerek és emberek stb. Iszonyatos rémület sohasem fogta el, nem 
esett pánikba, bár mindig és mindenütt a remény és a bizonytalanság 
folyamatos hullámverésében volt kénytelen dolgozni. Leg
szívesebben Árok Ferencet hívta meg az előadásaiba, akivel 
időnként megtalálta a pályán azt, amiről gyermekkorukra emlékezve 
mindketten beszéltek: a röpülés vágyáról és öröméről. Olyan ren
dezés, amelyben teljesen belenyugodott volna, amire azt mondhatta 
volna, hogy „elröpítette” -  gondoljunk az említett röpülési vágyra - ,  
olyan még nem volt -  állítja. Ez nem is baj, hiszen éppen ez viszi 
előre, ezért akar egyre színvonalasabbat csinálni.

Gyakran segíti az amatőröket. Megfordult Nagybecskereken, 
Kikindán (Bemard Shaw: Pygmalion), Rumán, Zentán, Beočinban, 
Rusko Dobro Poljén, Módoson, (Jaša Tomié), Bácsfeketehegyen stb. 
Tehetséges amatőröket irányított a színpadra, kezdőkkel dolgozott. 
Szereti a próbákat. Minden valamirevaló színházi ember tudja, hogy 
a színjátszás legizgalmasabb folyamata a próba. Olyan, mint a 
szerelemben az első pillanatok: a találkozás, a szemezés, az érintés, 
a lázas beszélgetések az ismeretlennel, akit szeretünk, akihez az 
életünket akarjuk kötni. A próbaasztalnál van igazán elemében Vajda 
Tibor, mint aki tudja/érzi, hogy a színpadon bemutatott előadás utáni 
varázs elszáll, megszűnik, valamit elmondtunk a világról, és vége. 
De előtte jól megvakarta a történetet az asztalnál, a jóra rámondhat
ta, hogy rossz, a fehérre, hogy fekete, és hát az életben -  ezt jó tudni 
-  folyton különféle intrikák keresztezik egymást. Az „őrült napok” 
csak a színpadon hoznak megnyugvást és felismerést. így lehet csak 
pontos, gondos, célratörő munkával szórakoztatni a közönséget, és 
akkor a tartalom sem veszhet el.
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Vajda Tibor

M Stúdió -  Újvidék

Mark Twain: Ádám és Éva, 1969 
Aldo Nicolai: Éljen az ifjú pár, 1969 
Aldo Nicolai: Egy nő a kilátón, 1969 
Guelmino Sándor: Az özvegy, 1969

Szabadkai Népszínház

Peter Sháffer: Játék a sötétben (Black Comedy), 1972 
Róbert Thomas: Gyilkostársak, 1979 
Pintér Lajos: Pogány tivornya, 1980 
Tennessee Williams: Macska a forró bádogtetőn, 1981 
John Steinbeck: Egerek és emberek, 1983 
Marcel Achard: A világ legszebb szerelme, 1984 
Vaszary Gábor: Bubus, 1985 
Woody Allén: Játszd újra..., 1996

John Steinbeck: Egerek és emberek (Beszéljük meg a dolgokat -  Kovács 
Frigyes, Fischer Károly és Szabó István)

106



Újvidéki Színház

Örkény István: Macskajáték, 1974
Bemard Shaw: Sosem lehet tudni, 1974
L. Arthur Kopit: Jaj, apu, szegény apu..., 1975
Edward Albee: Nem félünk a farkastól, 1976
Valentyin Katajev: A kör négyszögesítése, 1977
Ugo Betti: Bűntény a Kecskeszigeten, 1978
Edward Albee: Mindent a kertbe, 1980
Peter Sháffer: Equus, 1985
Karinthy Frigyes: Ki az őrült a csárdában?, 1987
Joao Bethencourt: Aznap, amikor a pápát elrabolták, 1987
Kopeczky László: Királyságot egy lónak, 1990
Marcel Achard: A bolond lány, 1991
Több szerző: Mint á nyuszi fenn a fán, 1993
Bemard Shaw: A sors embere, 1996
Miro Gavran: George Washington szerelmei, 1998
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A LÉLEKIDOMÁR

VARGA ISTVÁN

A rendező Zágrábban Branko Ga- 
vella tanítványaként szerzett diplo
mát -  Évekig Szabadkán rendezett, a 
Népszínházban, majd az Újvidéki 
Rádióhoz szerződött -  El tudta visel
ni az elviselhetetlent, s mindig arra 
törekedett munkája során, hogy 
művészi-színpadi érzékkel ember
drámát állítson a néző elé: puritán 
módon, lelkiismeretes darabelemzés
sel vitte sikerre az amúgy „eljátsz- 
hatatlan” műveket, Németh László

r, , Győzelmét és Máj tény i Mihály A
Varga István, a maximalista száműzött cimu díjnyertes darabjai 

az M  Stúdió színpadán 
Köztudott, hogy az 1945-ben megalakult szabadkai Népszínház, 

pontosabban: Magyar Színház olyan amatőrökkel kezdte meg a 
munkát, mutatta be első előadását, akik a sajtóban hirdetett audíción 
meggyőzték a bírálóbizottság tagjait arról, hogy eleget tudnak tenni 
a feladatnak, bár már akkor sokan azt mondták, hogy hosszú távon a 
helyzet javításra szorul, vagyis a teátrumnak diplomás színészekre és 
rendezőkre lesz szüksége. Amatőrökkel nehéz lesz egy hivatásos 
színház gondjait, problémáit megoldani, színre vinni értékesebb 
színjátékokat, Ibsen, Shakespeare, Brecht stb. müveit. Egy színház 
bevallott célja -  tudjuk - nagyon sokféle lehet: rangot jelentő irodal
mi müvek bemutatása, elismert színészek sztároltatása, a nemzeti 
drámairodalom istápolása, különböző közönségrétegek igényeinek 
kielégítése, s akkor még, a 40-es, sőt az 50-es években is fontos volt
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a politikai mondanivaló mindenkori hangsúlyozása. Ugyanakkor 
nem szorulhat háttérbe a rendezői elképzelések, koncepciók 
érvényesítése sem. Ezzel tisztában volt a Népszínház vezetősége, 
valószínűleg a sajtó is, amely kezdettől fogva foglalkozott a színház 
műsorával, gondjaival, káderproblémáival. Annál furcsább, hogy 
amikor 1952. december 10-én a magyar társulat színre vitte Bemard 
Shaw Candida című színjátékát, a sajtó be sem mutatta az első vaj
dasági magyar hivatásos rendezőt az olvasóknak, a színházba járók
nak. Laták István ugyan megírta a Magyar Szóban, hogy a szabadkai 
Népszínház Magyar Társulata nagy lendülettel, szorgalmasan készül 
újabb bemutatójára. Idézünk: „Befejezéshez közelednek G. B. Shaw 
Candida című szép, költői színműve bemutatásának előkészületi 
munkái. Az új Shaw-darab Varga István, a színház fiatal, új magyar 
rendezőjének játékvezetésében kerül bemutatásra. Vargának, aki az 
idén fejezte be színiakadémiai tanulmányait rendezői szakon, ez lesz 
az első rendezvénye a Magyar Együttessel.” Alig néhány sor fülün
ket ma bántó kifejezésekkel (játékvezetés, rendezvény).

Magát a darabot a rendező volt kénytelen bemutatni a sajtóban, 
éspedig napilapunkban, a Magyar Szóban. Többek között ezt írta: „A 
romantikus rajongás és a nyers valóság összeütközésében és ke
veredésében rejlik Shaw dramaturgiájának lényege. Nem szentimen
tális a tények feltárásában, de szentimentális darabjának azokkal az 
alakjaival szemben, akik ezeket a tényeket feltárják...”

Megjegyzendő dátum: 1952. december 10. Megjegyzendő azért 
is, mert a magyar társulat akkor „nagyon lent” volt, olyan műveket 
mutatott be a szereplőgárda, mint a Pusztai szél és A piros bugyel- 
láris, mindkét előadást keményen elmarasztalta a sajtó, azt (is) han
goztatva, hogy ennek a nemzedéknek adatott meg az a nemes 
hivatás, hogy ne a megörökölt szennyes múltat vigyük magunkkal, 
inkább nézzünk előre, és teremtsünk új hagyományt. A dilettantiz
mus már-már eltűnt a csiricsáré kulisszák mögött, egy-egy színész 
már nem akart belehalni abba, amit csinált, menet közben tanulta 
meg a szakmát. Egy-egy színésznek már művészi etikája is volt, 
elvetett mindent, ami gyermeteg és felszínes, de megtartotta a néző 
iránti szenvedélyes viszonyát. Ilyen pillanatban kezdte meg 
munkáját a Népszínházban Varga István. 1945-től 1952-ig az előadá
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sokat Pataki László, Nyárai Rezső, Garay Béla (akinek csupán ren
dezői vizsgája volt, azt tette le Budapesten, tehát a Művészeti 
Akadémián nem szerzett diplomát), Nádor Katalin (a Párt aktivistája 
volt), Sántha Sándor, Mamuzsich István és Rind Károly rendezték -  
Virág Mihály akkor segédrendezőként adta tanújelét tehetségének - , 
állították színpadra.

Varga István „betörését” nem hirdette nagybetűs reklám. Ő csak 
a tanult szakmát csinálta -  természetesen másként, mint műkedvelő 
elődjei. De furcsamód a Candidát nem fogadta a közvélemény han
gos üdvrivalgással, kalaplengetéssel. Az a gyanúm, hogy Varga 
István akkor nem volt tagja a mindenható Pártnak. Azt nem 
állíthatjuk, hogy kesztyűs kézzel bántak a rendezővel, bár munkáját 
nem tartották valami nagyra, színpadi megoldásait nem találták új- 
szerűeknek és provokatívaknak. Tudták azonban, hogy a munkához 
nagy lelke van, elviselhetetlenül nagy lelke. Ez pedig a nem színházi 
emberekben ellenszenvet ébreszt. Igaz, Kolozsi Tibor a Magyar 
Szóban azt hangsúlyozta, hogy Varga István, a most végzett fiatal 
rendező általában véve jól megtalálta a megfelelő hangot, de a 
színészvezetés hagyott maga után némi kívánnivalót. A szereplők 
mozgatása sem volt sikeres. A hatalmas fotel a színpad közepén 
megbénított minden cselekményt, az sem sokat segített, hogy az 
ülőalkalmatosságot ide-oda huzigálták. Varga István a Candidával, 
igaz, nem nyújtott semmi nyugtalanítót, de sokan megérezték, hogy 
a fiatal rendező képes lesz előbb vagy utóbb szembefordulni a kor 
illendőségeivel, tud majd másképpen is szólni, érdesebben...

Aztán a nyakába varrták Jovan Sterija Popović lerágott csontját, 
a Füllentő és hazug című vígjátékot. A rendező Móricz Zsigmond 
Úri murijával vigasztalódhatott, most már művészi megújulásra 
törekedhetett. Tudta, érezte, hogy hosszú távon megnyeri a versenyt 
a műkedvelő rendezőkkel szemben. De a jelenben is sikeres akart 
lenni. Az Úri muri már kedvezőbb fogadtatásban részesült. Míg a 
Candidát mindössze hatszor játszotta a társulat, a Móricz Zsigmond- 
darabot már 14-szer. Kolozsi Tibor a Magyar Szóban megemlíti, 
hogy a rendező az Úri muriban teljes realitással érzékeltette nemc
sak a környezetet, hanem az alakokat is. Megtanult „bánni” a 
színészekkel. Gondos kezek munkája az előadás. A végén az égő ház

110



látványa egyenesen lenyűgöző. Tehát másodszori nekifutásra Varga 
István megnyerte a maga csatáját, bár háborúját még nem, de egy 
drámával 14 reprízt produkálni már kisebb haditett. Ezúttal nem ker
este a kapcsolatot a nagyközönséggel, nem „kacsintott ki”, nem hajs
zolta a kegyeit, nem szolgálta ki, egyszerűen nem akart könnyebb 
lélegzetű darabokat rendezni, és ebbe nem bukott bele.

Ezekkel a fentebb olvasható sorokkal -  gondolom -  adósságot 
törlesztettem, és igyekeztem jó szívvel megemlékezni egy rendező 
első lépteiről, mert ezt a kortársak nem tették meg. A többi már (szín- 
ház)történelem. Az is, hogy a rendező, aki botra -  néha botokra -  
támaszkodva ácsorgott a színpad szélén, onnan adva a színészeknek 
az utasításokat, elviselte azt is, ami egyébként elviselhetetlen.

Branko Gavella tanítványa 1920. július 28-án született 
Szabadkán. Vizsgaelőadásaként Miroslav Krleža -  jaj de nagyon 
nem szerették a színészek a horvát szerző müveit! -  Glembay urak 
című drámáját rendezte meg 1953-ban. Nálunk azonban ennek az 
előadásnak sem volt kedvező a visszhangja, noha Zágrábban 
elégedettek voltak a rendező teljesítményével (öt repríz, az előadást 
1173 néző látta). S. T. (Steinitz Tibor) a Magyar Szóban fanyalog 
egy sort, de dicséri Sinkó Irma fordítását. írása végén megjegyzi, 
hogy a néző önmaga felett „bíráskodhat”, a K r^a -e lő ad ás fok
mérője színházkultúránknak, nagy kérdés tehát, hogy hányszor tölti 
meg a nagyérdemű a termet. Egyszer sem töltötte meg. A „társadal
mi rothadást” cipelték színre a színészek a megfelelő rendezői 
utasítások alapján. A mű színrevitele reménytelen vállalkozásnak lát
szott. De Varga Istvánt éppen az ilyen reménytelennek tűnő felada
tok izgatták, vonzották. A recenzensek mégis a szemére vetették, 
hogy alakjai nem voltak eléggé romlottak. Varga a polgári élet 
szomorúságáról, magányáról szólt, nem akart az ablakok alatt vörös 
zászlót lobogtatni.

Nem tudhatjuk, mi késztette, ki kényszeríthette arra, hogy 1954- 
ben megrendezze Tóth Ede Az elhagyott szerető című népszínművét. 
Az előadás azonban 17-szer ment. A néző nem akart közvetlen, 
megélt-megszenvedett kapcsolatba lépni a darabbal. A rendező a 
sárba taposta a mézeskalácsszívet és az árvalány hajat. Muscatescu a 
Titanic-keringő című művét szatirikusra élezte, vaskosra vette (tőle
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szokatlanul). Bíró Lajos Sárga liliom című müve már megírása 
korában hatalmas siker volt, ám a dühödt nacionalisták gyakran 
leűzték a színpadról, mert a szerző a magyar szociális bajok mélyére 
látott. A mű meséje egy nagyherceg lumpolásának és szerelmi 
nyavalygásainak a hátterében bontakozik ki, s nyugtalanítóan kérdez 
minduntalan. Az előadás három és fél órát tartott! A bemutatóról 
Laták István emlékezett meg a Magyar Szóban: „A sok személyt 
felölelő szereposztásban éppúgy foglalkozást kaptak a magyar 
együttes tapasztalt és kipróbált erői, mint a tehetségüket most bonto
gató ifjabb színművészek.” (Ez utóbbi megjegyzés mindenekelőtt a 
tehetséges Fejes Györgyre vonatkozott.)

William Shakespeare, „az avoni hattyú” 1954-ben úszott be a 
szabadkai színpadra -  a Szentivánéji álommal. Vukovics Géza írta 
róla a Magyar Szóban: „Varga István rendező megbirkózott 
felelősségteljes feladatával. Nem puszta hatáskeresésre, külső 
látványosságokra törekedett, hanem kiemelte az álomszerű 
eseményt, a lényeges mondanivalót. A színészeket a vaskos humor, a 
légies álomjáték, a mély értelmű párbeszédek útvesztőin át biztos 
kézzel vezette, és a lehetőségekhez mérten sokat adott.”

De vért is kellett izzadnia. 1955-ben szörnyű szerencsétlenségére 
neki adták Sinkó Ervin Szörnyű szerencse című drámájának a 
szövegkönyvét. Megrendezte azután Gogol A revizor című szatíráját, 
majd Miller A salemi boszorkányok című drámájával idézte meg a 
színpadi igazság nagy pillanatait. A Krónikás naplójegyzeteiből: 
„Varga István rátapintott a szerzői szándék lényegére. Igaz, 
ragaszkodott a korhűséghez is, annyira ragaszkodott, amennyire a cse
lekmény maga is megkívánta, de megengedte, hogy a darab allúzi-ója 
a mába íveljen. Van egynéhány mesteri képe, olyan, hogy túlhaladta 
a Népszínház teljesítményeit.”

(Láttam ezt az előadást. Fiatal, tapasztalatlan színész voltam 
akkor, aki „rátévedt” a pályára, és csak ímmel-ámmal végezte 
munkáját Nagy becskereken, majd Topolyán. Gyengülő, egyre rosz- 
szabbodó látásom miatt alkalmatlannak találtak távírászi feladatok 
ellátására a Tengerészeti Főiskolán, Badiján, egy szigeten Korčula és 
Pelješac között). Valami benső derűvel szemléltem a színházat, nem 
tudtam apait-anyait beleadni a színpadi munkába. Gondoltam, nem
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leszek én sohasem Hamlet vagy Lear király, vigyen az ár, ameddig 
vihet, de A salemi boszorkányok megtekintése után valami újszerű 
sikerekre vágytam én is. „Nem tartom vissza magamat -  hebegtem el 
- ,  előbb vagy utóbb én is egy Proctor lehetek!” De csak Peterrel az 
Anna Frank naplójában „ütött színésszé” Lányi István.)

Igen, Varga István túlhaladta mindazt, amit a Népszínház azokban 
az években nyújthatott. Varga Istvánra szűkre szabták a ruhát. Tudta, 
érezte, hogy nem elég egyszer átlépni a Rubicont, minden lépésével 
azonban mégsem juthat túl a folyón. Még megrendezi Sterijától A fel- 
fuvalkodott tökfejet, Móricz Zsigmondtól a Pacsirtaszót, Nusictól a 
Protekciót, Eduardo de Filippo Vannak még kísértetet című darabját, 
Barta Lajos bűbájos Zsuzsiját, Letraz Mackóját, Gorkij Éjjeli 
menedékhelyét, Majtényi Harmadik ablak című népszínművét, végül 
Kálmán Imre Montmartre-i ibolya című operettjét, aztán Újvidékre, a 
rádióhoz szerződik. Az 50-es évek derekán már ott loholt a nyomában 
Virág Mihály, riválisa akadt, s ebbe a versengésbe Varga István gyorsan 
belefáradt, odébbállott egy házzal. Szabadkáról való távozásáról a sajtó 
nem emlékezett meg. Ott volt, tolta a szekeret, néha a bakon is helyet 
foglalhatott, de valami -  vagy valaki/valakik -  mindig fékezték a 
munkában, nem adták oda neki a kért oroszlánt...

1977-ben hívták vissza Szabadkára. Biacsi Antal bízott meg a 
tehetségében -  és Németh Lászlóban, bár azt mondták, hogy a 
műsorra tűzött mű, a Győzelem, egyszerűen eljátszhatatlan, nem 
alkalmas arra, hogy színpadra állítsák, talán még Peter Brook is elu
tasítaná a felkínált munkát. Hogy miért? „Mert túlságosan gondolati 
dráma, könyvdráma, papírízü minden sora, mondata” -  szisszentek 
fel sokan a szabadkai Népszínházban, amikor megtudták, hogy Varga 
István megérkezett a városba, még mindig frissen, de változatlanul a 
botjára támaszkodva.

Az előadásban aztán Németh Lászlónak, a gondolkodónak az 
üzenete -  hála Varga István kiváló rendezésének és a Népszínházból 
gáládul elűzött Nagygellért János ihletett színészi játékának -  
maiadéktalanul kifejezésre jutott. Varga István művészi-színpadi 
érzékkel törekedett arra, hogy emberdrámát állítson a néző elé: 
puritán módon. Lelkiismeretes, darabelemzéssel vitte sikerre az 
amúgy „színpadra alkalmatlan” drámát.
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Ekkor éreztem, hogy a Nagy Színházi Igazságok rabja lettem. 
Semmi egzotikum, semmi „belemagyarázás” a dolgokba. 
Megszerettették velem az okos színházat, mert jó a színpadon 
ácsorogni, beszélni, és tudni, hogy azért nem vagyok különb az 
átlagnál. Ember vagyok, aki szónokol a színpadon. Nehéz több lenni 
az átlagnál, de ha leegyszerüsítjük a sémát, akkor mindenki elkezdhet 
úgy gondolkozni, mint Hamlet vagy a gonosz Richárd. Mindenki fél
reismerheti a gyermekeit, mint az öreg Lear. Nagyon tudtam szeretni 
az egyszerű színházak hangulatát, a Győzelem hangulatát, ahogy 
Bicskei István, a falusi tanító betolta a színpadra a kerékpárját, 
ahogyan Kerekes Valéria megmutatta testi adottságait, ahogyan 
Nagygellért János elnézett valahova a semmibe, és lecsukta mindkét 
szemét. így halnak meg a nagy emberek és a Nagy Színészek. Utálni 
kezdtem a rutint, a színészt, aki „öblöget”, széles gesztusokkal adja 
tudtára mindenkinek, hogy ő az úr a színpadon. Megtanultam Varga 
Istvántól, hogy a színpad maga az élet.

1978-ban Bosnyák István Nehéz honfoglalása című dokumentum
drámáját rendezte Varga István. Sinkó Ervin életútját taglalta a mű. A 
néző közömbös maradt az előadás iránt. Hiába feszültünk neki a 
munkának, hiába erőlködtünk, Sinkó Ervin, aki mindvégig tojástán
cot járt itthon és külföldön, a Szovjetunióban például, „megis- 
meretlenül” távozott néhány repríz után a színpadról. De erről sem a 
szerző, Bosnyák István, még kevésbé a rendező, Varga István tehetett.

Varga Istvánt az Újvidéki Színházba sohasem hívták meg, de ren
dezett a rádió M Stúdiójának szereplőgárdájával, a „láthatatlan szín
ház” akkor erős művészegyüttesével. Majtényi Mihály A száműzött 
című érdekes építkezésű, gondolatgazdag drámáját nagy körültekin
téssel, alapos műgonddal rendezte meg. A száműzött Ovidius életének 
egyik epizódjáról, sikertelen szökési kísérletéről szól. A szerzőt már 
régen foglalkoztatta a téma. Tomiban most ősz van című novellájában 
már fölvillantotta a száműzött Ovidius alakját. A rendező most is 
könyvdrámát kapott a kezébe, de Ovidius szerepét ráoszthatta 
Nagygellért Jánosra, a tartomány egyik legjobb, legkarizmatikusabb, 
ha nem a legjobb és a legkarizmatikusabb színművészére. Varga 
István az M Stúdió színpadán még Karinthy Ferenc Négykezesét és 
Deák Ferenc Tor című drámáját rendezte meg. Az M Stúdió nem volt,
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nem lehetett „nagyárutermelő” színház, az előadások csupán néhány 
reprízt érhettek meg. Varga István rendezéseinek visszhangja nem 
nyújtott eligazítást. Munkáit meglehetősen vegyesen kommentálták.

Summa summarum: hat év Szabadkán, a Népszínháznál, 1958- 
tól az Újvidéki Rádió rendezője és művészeti vezetője; több mint 
200 hangjátékot, 300 gyermek- és ifjúsági mesedarabot rendezett, 
vidám műsorok, irodalmi adások, a rádióiskola gondját viselte. 
Megrendezte Bosnyák István Szemben a bíróval című hétrészes 
dokumentumdrámáját. Sokáig a nagybecskereki Madách Színház 
vendégrendezője volt (Titanic-keringő, Majd a papa, A néma levente 
stb.) Szerb társulatok is hívták, de nem ment. Életművének egésze 
művelődési életünk egyik különös, nem eléggé méltányolt jelensége. 
A műfajok mindegyikében szépet, okosat, mást alkotott a színpadon 
és sohasem hazudott. Sohasem akarta a színházi világot lángba borí
tani -  csak aprócska tüzével átvilágítani az értelmet, ami nélkül -  
szerinte -  nem szabad csinálni a színházat.

1997-ben hunyt el Újvidéken.

Varga István

Szabadkai Népszínház

Bemard Shaw: Candida, 1952
Jovan Sterija Popović: Füllentő és hazug, 1953
Móricz Zsigmond: Úri muri, 1953
Miroslav Krleža: A Glembay urak, 1953
Tóth Ede: Az elhagyott szerető, 1954
Tudor Muscatescu: A Titanic keringő, 1954
Bíró Lajos: Sárga liliom, 1954
William Shakespeare: Szentivánéji álom, 1954
Sinkó Ervin: Szörnyű szerencse, 1955
Nyikolaj Gogol: A revizor, 1955
Arthur Miller: A salemi boszokrányok, 1955
Jovan Sterija Popović: A felfuvalkodott tökfej, 1956
Móricz Zsigmond: Pacsirtaszó, 1956
Branislav Nušić: A protekció, 1956
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Eduardo de Filippo: Vannak még kísértetek, 1957 
Barta Lajos: Zsuzsi, 1957 
Jean de Letraz: Mackó, 1957 
Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely, 1957 
Majtényi Mihály: Harmadik ablak, 1958 
Kálmán Imre: Montmartre-i ibolya, 1958 
Németh László: Győzelem, 1977 
Bosnyák István: Nehéz honfoglalás, 1978

M Stúdió -  Újvidék

Karinthy Ferenc: Négykezes, 1968 
Majtényi Mihály: A száműzött, 1971 
Deák Ferenc: Tor, 1972

Art húr Miller: A salemi boszorkányok illnak: Godányi Zoltán, 
Czehe Gusztáv\ Tóth Éva, Szabó János, Szabó Cs. Mária, Pataki László, 

térdel Dováth Amália, fekszik Rácz Szabó Piroska)
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A VAJDASÁGI SZÍNBÁD

VICSEK KÁROLY

A Belgrádi Egyetem Bölcsé
szettudományi Karán tanult, 1968 
óta rendez, gyakran színházban is 
(Szabadkai Népszínház, Újvidéki 
Színház) -  1974-ben Pólában Bronz 
Arénát nyert a Parlaggal, 1979-ben 
megkapta a Nagy Arany Aréna  
Díjat a Trófeáért -  Gobby Fehér 
Gyula és Lengyel Gábor A zöld hajú 
lány című rockoperája volt a leg
merészebb vállalkozása, az előadás 
mindenütt osztatlan sikert aratott 

Lassan-lassan elfelejtettük az 
elmúlt évtizedek bensőséges, lélek

emelő ünnepeit. Vagy legalábbis gyakran nélkülöztük hazug és 
hamis ünneplések, csinnadratták közepette az őszinte, ünnepi hangu
latok örömét. El lehet-e feledni A zöld hajú lány sikerét, a vastapsot 
Belgrádban, Szarajevóban, Eszéken, az akkori Titográdban, 
Szegeden, Újvidéken és Szabadkán? A rockoperát előadta a szabad
kai társulat az Atelje 212 színpadán, sportcsarnokokban, Szegeden 
egy hatalmas moziteremben stb. 58 alkalommal egy évadban 54 000 
tomboló néző előtt. Az előadásról nagylemez, CD-lemez és televíz
iós változat is készült. Ősbemutató: 1981. november 2-án, a szabad
kai Népszínházban. A rockopera a Népszínház és az Újvidéki 
Televízió közös vállakózása volt. Egyetlenegyszer „mert” a televí
zió „frigyre lépni” a színházzal, de megérte.
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A néző követelte, fogcsikorgatva követelte magának a jussát, az 
operettpótló rockoperát. Ha egy társadalomnak, a mi esetünkben az 
„emberarcú szocialista társadalomnak” nincs szüksége minőségre a 
színházban, akkor elpusztul. „A minőség az egyetlen a világon, ami 
számít -  mondta az előadás rendezője, Vicsek Károly az első 
olvasópróbán. -  »Nagy értékekről« napjainkban nem beszélhetünk -  
tette hozzá. -  A színház csupán egy kis csepp a tengerben. De a szín
házkultúra ilyen kis cseppekből tevődik össze."

A szabadkai Népszínház a rockoperával, Jónás Gabriellával, 
Földi Lászlóval, Terék Júliával, az előadás „vetkőző sztárjával, 
Lakatos Zsigával -  nemrég hunyt el -  és a többiekkel, az Albert 
házaspárral, a statisztákkal újrafogalmazta a már-már megcson
tosodott néző-színház viszonyt. A sajtóvisszhang -  némi túlzással -  
„elementáris” volt. „Csoda történt Szabadkán: ebben a városban nem 
emlékeznek nagyobb érdeklődése egyetlen előadás iránt sem, pedig 
játszották itt a Csárdáskirálynőt, a Marica grófnőt, a Mayát, a 
Sztambul rózsáját, a Bál a Savoyban-t stb., és nem emlékeznek 
állóhelyek árusítására. Mindez Szabadkán történt ezekben a napok
ban. (...) Minden kétséget kizáróan az előadásban Vicsek Károly és 
Lengyel Gábor végezte el a legnagyobb és legjobb munkát. A muzsi
ka csakugyan elbűvölő, és nagyon valószínű, hogy a dalok többsége 
országos viszonylatban is nagy siker lesz” (Mirjana Bobić, belgrádi 
Duga). „A zöld hajú lány iránt nagy az érdeklődés, nem a szex és a 
kábítószer, nem a fiatal szabadkai lány, Terék Júlia vetkőzése miatt, 
maga a produkció igazi színházi élményt nyújt mindenkinek. (Jovo 
Paripović, belgrádi Stúdió). „A zöld hajú lány a szabadkai 
Népszínházban nagy siker, nagy vonzerejű esemény, amely nem 
ragadt le a városban, Szabadka határain belül. Lengyel Gábor 
zeneszerző, Vicsek Károly rendező, Petar Slaj koreográfus olyan 
rockoperát vitt színpadra, amelyről beszélnek, írnak, és amelyet 
fényképeznek” (TV Novosti, Belgrád).

Akkor, a 80-as években az eszmék és a fogalmak átalakulóban 
voltak. Erkölcsünk is merőben másmilyen volt. Valami többre, ma- 
gasztosabbra törekedtünk. A színházban nem akartak petrezselymet 
árulni. Ezért született meg a rockopera, s ezért lehetett érvényes 
módon előadni. Vicsek Károly akkor fogta magát, és „belépett” a
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színházba. Elcsípte Gobby Fehér Gyula szövegkönyvét, felkereste 
ifj. Szabó Istvánt, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának első 
emberét és rendezőjét, majd Árok Ferencet, az utódját a direktori 
székben, és azt javasolta nekik, hogy mutassák be A zöld hajú lányt, 
a „csórók Rómeó és Júliáját” . „Jön-e velem, naccsád, shimmyt 
járni?” helyett „Gyertek velünk, rockot hallgatunk!” Mindenki tudja, 
az operarajongó, az abszurdkedvelő és a Shakespeare-hívő is, hogy 
a színházban, a jól vezetett színházban megférnek egymás mellett a 
különböző műfajok, ettől válhat a teátrum olyan fórummá, amely 
nemcsak Hamlet, hanem Bóni grófot is megszólaltatja.

Voltak, akik a szájukat tépték, és az öklüket rázták. Még a szín
ház falai között is. Ez egy kártékony műfaj, kártékonyabb, mint az 
operettnek nevezett polgári csökevény! Arról senki sem szónokolt, 
hogy Bécsben, Berlinben, Budapesten, sőt még a vörös Moszkvában 
is az operett még mindig a legkedveltebb műfaj, népszerűsége nem 
csökken, megkedvelték a fiatalok is. Egy csöppnyi romantikától nem 
dől össze a rendszer. Na és most itt állt előttük, a színpad közepén a 
meztelen Terék Júlia és a hosszú lábú Jónás Gabriella -  majdnem 
pucéran. Vicsek Károly azt mondta akkor, hogy a színház ezerarcú, 
s akkor tölti be hivatását, ha ezerarcú -  mint maga a művészet 
ahogy az ízlés és az igény tekintetében nagyon is megosztott közön
ség is az. Soha színház nem teljesítette hivatását olyan sikeresen, 
mint A zöld hajú lány esetében (1985-ben a dúvad, Ljubiša Ristić is 
vissza akarta csempészni a műsorba a rockoperát, csakhogy a 
szereplőgárda szétesett, sokan világgá mentek, az elképzelésből nem 
lett semmi.)

Vicsek Károly akkor, 1981-ben „civil” volt a pályán. 1968 óta 
rakosgatta -  a művészember szerénységével -  a közös asztalra 
álmainak megvalósult darabkáit, az alkotó ember figyelmeztető, 
elgondolkoztató üzeneteit, amelyeket leginkább filmen juttatott el 
hozzánk. De megtalálta önmagát a színházban is. Szabadkán még 
két rendezés fűződik a nevéhez: Az akasztottak balladája című 
emlékműsor és a Csáth Géza novelláiból összeválogatott, Franyó 
Zsuzsanna által színpadra átírt A varázsló című „minisztériumjáték” . 
Itt már -  A varázsló esetében -  egy rendező stílusáról beszélhettünk. 
Újvidéken, az Újvidéki Színházban megrendezte Fehér Kálmán
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Látomásnak ajtót nyitni című összeállítását (el szeretné feledni) és 
Gobby Fehér Gyula Duna menti Hollywoodját. A Bosnyák Ernő 
filmgyáralapítási kísérleteivel foglalkozó szöveg jól „feküdt” a ren
dezőnek. Vicsek Károly mégis ritkán fordult meg színházainkban. 
Egyszer már leírtam, de nem közöltem, mert „pimasznak” találtam a 
mondatot. Most újra leírom: „Vicsek Károly aranyzablát, gyémánt
patkót nem tűrő ló (bocsánat). Megfékezhetetlen ló, amelyik ledob
ja magáról, hátáról a nem kívánatos terhet.”

Vicsek-breviárium: Született Újvidéken 1941-ben. A Belgrádi 
Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanult, ott szerzett diplomát. A 
televíziós szakmában 1973 óta dolgozott/dolgozik. Igazgatója volt 
az Újvidéki Színháznak is. Játékfilmjei: Parlag (1974) -  Bronz 
Aréna (Póla), Naplemente (1982), Fajkutyák ideje (1984), A kés
dobáló (1985), Szikkadt földeken (1987), Keressünk egy jobb hajót 
(1988), A világ legjobb nagyapja (1993), Bolygótűz (2003). Tavaly 
újabb játékfilmet forgatott Deák Ferenc szövegkönyvéből. Több 
munkája dobozban maradt.

Kiváló előadások igazgatása alatt az Újvidéki Színházban (díjak, 
elismerések halmaza): Pisti a vérzivatarban, Hat szereplő szerzőt 
keres, Szelídítések stb. Sohasem próbálta megmagyarázni, hogy mi 
a siker titka. De elmondta: Egyszer, valamikor régen a rendező azt 
mondta Sárdy Jánosnak, hogy a színpadon kettészelik a portáspultot, 
ott jöjjön be. Sárdy azonban a bal ajtón lépett a színre. Tapsorkán 
fogadta. Az ügyelő azt súgta a rendező fűiébe: „Sárdy rossz helyen 
ment be a színre.” A rendező megvonta a vállát: „Nem mindegy, 
hogy hol ment be? Az a fontos, hogy tapsorkán fogadta!”

Hát ez az!
Tyrone Guthrie neves amerikai rendező írta le egy helyen: „... ha 

a rendezés -  mint vallom -  csakugyan művészet, akkor nem elég, ha 
a rendező jól tudja beosztani az időt, s ha valamelyes vitalitással és 
melegséggel, továbbá némi szaktudással rendelkezik. Ennél sokkal 
fontosabb, hogy a rendező ne csupán a tudatosság és a technika szint
jén alakítsa ki kapcsolatát a színészekkel, hanem azon a síkon is, 
ahol befolyását már nem szavakkal és jelzésekkel, nem szabá
lyokkal, hanem valamilyen varázslattal érvényesíti.”

Hát igen...
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Vicsek Károlynak elég egy-egy félmondat, gesztus ahhoz, hogy 
a színészben eloszlassa a kishitűséget, a vissza-visszatérő csüggedést 
a szerepformálás során, s meggyőzze: képes megoldani a feladatát. 
Vicsek Károly folytatni akarja. Minden érdekli, ami a játék felől 
indul ki.

Vicsek Károly

Szabadkai Népszínház

Gobby Fehér Gyula-Lengyel Gábor: A zöld hajú lány, 1981 
Gobby Fehér Gyula: Akasztottak balladája, 1984 
Csáth Géza-Franyó Zsuzsanna: A varázsló, 1985

Újvidéki Színház

Fehér Kálmán: Látomásnak ajtót nyitni, 1984 
Gobby Fehér Gyula: Duna menti Hollywood, 1985

Gobby Fehér Gyula-Lengyel 
Gábor: A zöld hajú lány 

(Jónás Gabriella, az eltévelyedett)
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A CSÖNDES SZABADKAI

VIRÁG MIHÁLY

A szabadkai Népszínház színésze 
volt, több előadásban szerepelt, 
majd a rendezéssel is megpróbálko
zott -  Vizsgaelőadásától, Federico 
G arda Lorca Véres menyegzőjétől 
a tanárai el voltak ragadtatva -  Az 
évek során egyedülálló egyéniséggé 
fejlődött, lépést tudott/akart tartani 
a modern színházművészettel -  
Megrendezte Madách Imre Az 
ember tragédiája című művét, 
Bertolt Brecht Koldusoperáját,

_ , , Camus Caliguláját, Deák Ferenc
Virág Mihály, a műitatvanyos :r  ,, , „ . . . . .  ,, . ,ö 7 7 Áfonyák cimu misztérium]atekat es

a Légszomjat -  Megszámlálhatatlan 
alkalommal díjazták, Életműdíjat is átvehetett -  Nyolcvanévesen 
hunyt el

„íme, a díszoklevél... ”
Egy hosszan, nagyon hosszan tartó színpadi/színházi pályafutás

nak az értékes kitüntetése. Nem innen, a régi városházáról, 
Újvidékről érkezett hozzánk a „papír”, hanem a kisvárdai színházi 
fesztivál igazgatóságától. Virág Mihály, amikor értesült a hírről, 
szerényen mindössze ennyit mondott: „ Mondhatom, nagyon várat
lanul ért ez a magas fokú elismerés. Nagyon jólesett a baráti gesztus 
egy ilyen szakavatott színházművészeti intézménytől. Hát valahogy 
megtaláltak. Meglehet, hogy itteni sugallatra, vagy rábukkantak a 
nevemre a magyarországi Színművészeti Lexikonban, netán a 
Széchényi Könyvtár dokumentumai között a szabadkai Életjel kiad
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ványában, a Mestermutatványokban. S most eldicsekedhetem azzal, 
hogy 120 színpadi művet rendeztem itt, másutt is, de leginkább a 
szabadkai Népszínházban. Ez a nagy pillanat... Végre átvehetem az 
életműdíjat, amely megkoronázza ma már 45 éves rendezői-pedagó- 
giai ténykedésem, művészi munkásságom, mert -  gondolom -  tet
tem valamit annak érdekében, hogy a vajdasági magyar szín
házművészet modernebbé, ugyanakkor emberközpontúvá váljon. 
Nem tudok elszakadni a színháztól, nem tudom feledni rendezői 
életem még akkor sem, ha egy újabb munkavállalás illúziónak, 
csupán merész illúziónak látszik, tűnik. De talán nyílhat még alka
lom számomra arra, hogy színpadra állítsam M olcer Mátyás 
drámáját, a Festett álmokat -  valahol és valahogyan -  szürrealista 
brechti dramaturgiával. Ezzel a stílussal szeretnék csatlakozni az 
európai színjátszás tendenciáihoz.”

A továbbiakban Virág Mihály elmondta, hogy megrendezte 
Federico Garcia Lorca Véres menyegzőjét, Madách Imre Az ember 
tragédiája című művét -  kiváló bel- és külföldi visszhanggal - ,  de 
színpadra állította Háy Gyula Isten, császár, paraszt című történelmi 
drámáját, Bertolt Brecht Koldusoperáját, Deák Ferenc Áfonyák 
című misztériumjátékát és Légszomját, Camus Caliguláját, Katona 
József Bánk bánját. A rendező megemlítette, hogy valóban aranykor
szakot éltek akkor a színházban, s örül, hogy annak a lobogásnak az 
ő tehetsége is ihletet adhatott. Le tudták győzni a középszerűséget, 
mert hitük volt, de nagy...

„Valakik” tehát nem felejtették el, hogy Virág Mihály másmi
lyenné tette a szabadkai színházat, egy vidéki város művészetpár
tolóit vezette be -  emberként, alkotótársként -  gazdag, de sohasem 
túlcifrázott érzelmi világába. Vele, munkájával csatlakozhatott a 
szabadkai színház az európai művészetek nagy áramlataihoz, meg
mentvén egy tehetséges társulatot attól, hogy a sablonokba gör
csöljön be. Virág Mihály az örök megújhodás alkotói tehetségével 
rangos előadásokat hozott létre, s akkor már -  amikor felhangzott 
Bicska Maxi dala a Koldusoperában -  senki sem kérdezte, hogy hon
nan érkezett hozzánk: messziről-e vagy csak innen, a szomszédból, 
ahol a színházművészetet nem sújtották ezer átokkal.

Megfeledkeztünk róla. Megfeledkeztünk arról az emberről, aki 
munkáiban -  ha nem is kérdőjelezte meg a morál alappilléreit -



évekig, évtizedekig itt volt velünk, aki lehetővé tette, hogy a színház 
ne legyen ócsárló szó, ócsárló jelző, mint a dilettáns, aki sohasem 
követett el művészi zsebmetszést. Amikor az újjászerveződött 
szabadkai Népszínház vezetőinek a figyelmébe ajánlotta Molcer 
Mátyás drámáját, elmondta, hogy szeretné ezt a müvet megrendezni, 
mindenki hátat fordított neki, válaszra sem méltatták. Pedig hát a 
„színházi közéletben” azóta sem dolgozik egy Virág Mihály. Sokan 
vannak, akik tulajdonképpen csak menedzselik a képességüket, 
kevesen, akik hisztéria nélkül a művészi magatartás legjobb tradí
cióit örökítik tovább. Virág Mihály elhunyt -  nyolcvanévesen, és mi 
adósai maradtunk.

„Mi élteti majd a színházat és a közönség érdeklődését, amikor 
Virág Mihály is elment az égiek színpadára, amikor szellemi 
értékeink egyre szegényednek, s több körülöttünk a könny, mint a 
mosoly” -  írtam többek között abban a cikkben, amellyel elbúcsúz
tam Virág Mihálytól, a rendezőtől, aki itt, Szabadkán dolgozott 
velünk és a színház szerb társulatával is, megfordult Magyarorszá
gon és Romániában, PriStinában pedig albán nyelven állította szín
padra Camus Caliguláját.

Meghalt Virág Mihály (1919-1999).
Az érdem itt koldusnak született. Mindig nehéz volt a színház 

küszöbén vagy a rogyadozó erkélyen álló embernek, a 
„hajóskapitánynak” talpon maradni, görcsösen fogni markában az 
iránytűt, harcot folytatni a munkatársakkal, elsősorban Dévics 
Imrével, a magyar társulat spiritusz rektorával, Petrik Pállal és a töb
biekkel -  hadd ne soroljak fel mindenkit - ,  megjelölni azt az utat, 
amely elvezet az emberi és a művészi tisztességhez, amely oly ritka 
erény mostanság. Halálával nem a szabadkai Népszínház, nem az 
újvidéki Művészeti Akadémia -  amelynek évekig tanára volt - ,  
hanem a Vajdaság, az egész egyetemes magyar színházkulúra lett 
pótolhatatlanul kevesebb, amikor elment körünkből.

Sohasem volt magányos. Értelmiségi életet élhetett színháza 
mellett. Egy kicsit csipiszt mutatott a gonoszkodó sorsnak, nem vált 
reszkető hangú, alig lélegző Nagy Öreggé, szoborrá -  nekünk Virág 
Misinek, így: Misinek maradt meg, hogy róla mintázzuk azt az 
embert, akinek annyi mindent köszönhetünk: magát a szabadkai
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Népszínházát és annak örökbecsű legendáját. Hidat épített a szín
házművészetben, mely átívelt az 1950-es évekből egészen nap
jainkig, utolsó rendezéséig az Újvidéki Színházban és a Népkörben. 
Igaz, a Bibliában megírták, hogy a rabszolganép nem hagy nyomot, 
s Virág Mihály a hivatásának a rabszolgája volt. De a nyomok, 
munkásságának, alkotó erejének nyomai belevésődnek emlékeze
tünkbe, s az, amit mondott: „Ha eltűnnek az esztétikai értékek, ha az 
erőszak és a gyűlölet lesz az úr körülöttünk, akkor színházcsináló 
ambíciónkban immár magunkra hagyatottan, de szívósan és csönde
sen muszáj dolgoznunk...”

Életében többször botlott is. Botlott akkor, amikor musicalt ren
dezett -  ezt a munkát a nyakába varrták - ,  amikor azt hitte, hogy 
Szabadkán kívül is sikeres rendező lehet, megfeledkezvén arról, 
hogy munkatársaival csak itt, ebben a ronda épületben lehetett 
autonóm művész, csakis itt tarthatta meg a művekhez, világunkhoz, 
közönségünkhöz való szenvedélyes viszonyát, a Deák-darabhoz, az 
Áfonyákhoz és a Légszomjhoz. Botlott akkor, amikor végső elke
seredésében, miután már nem hívták sem Újvidékre, sem a 
Népszínházba rendezni, rákopogott a dúvadra, a város szellemi 
életét csizmával taposó.rendezőre, és megkérte, hadd rendezhessen 
meg nála is egy előadást, mert képes ő még valami nyugtalanítót 
adni, nem szériaterméket. Virág Mihály még egyszer meg akarta 
rázni magát. De nem dobtak koncot neki: sem Shakespeare-t, sem 
pedig Moliére-t. Ljubiša Ristić a csatlósaival -  köztük magyar 
színészekkel is -  azt mondta, hogy Virág Mihály „bennrekedt” a 
múltban, s így ennél a dinárral, márkával, dollárral alaposan 
megrakott -  asztalnál neki már nem szorítottak helyet. Virág már 
egyetlen szalmaszálba kapaszkodott: elment blődlit rendezni a 
szabadkai Népkör tehetséges amatőrjeivel, de már nem azzal a 
szándékkal, hogy értelmiségiként, „szent őrültként” színházi/színpa
di világnézetet propagáljon.

Milyen ember volt Virág Mihály? Munkásságáról megem
lékeztem, részletesen beszámoltam a Mestermutatványok című 
könyvemben, majd néhány sor erejéig vázoltam szellemi/emberi 
értékeit az Ötgarasos színház című kiadványban. Közvetve vagy 
közvetlenül a Néhány boldog óránkban is sokat foglalkoztam kristály
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tiszta teljesítményeivel, mert előadásaiban Romhányi Ibi és Heck 
Paula is szerepelt, szerepelhetett. Sok minden történt Szabadkán, 
amiért bejött neki a taps. De inkább csak arra fókuszolhatok, ami a 
teljesítményhez tartozik. Azt állíthatom -  nem mint szín
háztörténész, mivelhogy nincs, soha nem is volt szándékomban 
„tudományos”, minden részletre, stílusra, munkamódszerre kiterjedő 
írást publikálni, én csupán „kortársa”, színésze voltam a színháznak, 
még csak azt mondhatom, hogy Virág Mihály engem is „reptetett” a 
színpadon, ritkán kaptam tőle jelentős szerepet - ,  tehát azt 
állíthatom, hogy a rendező a munkája mögé bújt. Nem dohányzott, 
nem alkoholizált, drogot sem szedett. Minden gesztusa a próbák 
folyamán, minden mozdulata -  még a suta is minden hangsúlya 
tökéletes biztonságról, érettségről tanúskodott, ám csak a dévicsi 
érában, mert hiszen a magyar társulat vezetője sok-sok rendkívül 
hálás, de nehéz feladattal bízta meg. Azt sem tudom, hogy vajon 
Virág Mihály szerette-e a spenótot. Azt viszont tudom, hogy imádott 
a legelhanyagolhatóbb apróságokkal is bíbelődni, a részletek töké
lyével, hogy. megkomponált képeiben minden a helyén legyen. S 
ráadásul szerette a (túl)zsúfolt képeket. Nem egy előadásában népes 
státisztéria is volt a színen, amatőr színészeket is bevont a munkába, 
például a Kurázsi mamába. Azt akarta, hogy a színpadon mindenki 
éljen és mozogjon. Nála még a mellékszereplők is egyéniségek 
voltak.

Szemrebbenés nélkül azt mondta, hogy nem a mindennapokat, a 
hétköznapokat akarja kifejezni előadásaiban. A színházat, a játékot 
akarta trónusra emelni. Mert nála nem volt lényeg, csak színház. 
Talán még filozófiája sem volt, nem kedvelte a kamaradarabokat, a 
lélekelemző traktátumokat. Mindig valami monumentálisát próbált 
prezentálni a nézőknek, mint Az imbroszi boszorkány esetében. 
Akart-e eljuttatni valamilyen üzenetet, akart-e mondani valamit, 
nem tudom. Utálta a nácizmust. Nácik masíroztak az Áfonyákban, A 
király meztelen című szatírában, Az iguána éjszakájában, „trend
ként” választotta ellenségképül a hitleristákat, pedig hát a sztáliniz
mus is könyékig bevérezte a történelmet. A nácizmust ostorozni 
mégis veszélytelenebb volt a szocialista rendszerben.
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Nem, nem ismertük eléggé! Zárkózott volt, szűkszavú. De sem 
cinikus, sem ironikus, hadd kockáztatom meg: humora sem volt. 
Mindenekelőtt a siker és a boldogulás kényszerű összekapcsolódása 
idézte elő valószínűleg ezt a torzulást (ha ugyan annak lehet 
nevezni), valami belső kényszer sürgette mindig tovább és tovább, 
feljebb és feljebb, külső kényszer mélyebbre és mélyebbre (miután 
elvesztettük Dévics Imrét). De voltak alkotótársai. Elsősorban 
Romhányi Ibi, a „törökkanizsai amatőr”, akit majdnemhogy vala
mennyi előadásában sztárszereplőként foglalkoztatott (Dühöngő 
ifjúság, Ilyen nagy szerelem, Az ember tragédiája, Boldogtalan hold, 
A nyugati világ bajnoka, Áfonyák, Lüszisztraté, Isten, császár, 
paraszt) és Petrik Pál díszlettervező. Tudta, hogy igazán jó színház, 
alakítás a művésztársak segítségével jöhet csak létre. Ahogy légüres 
térben nincs élet, úgy színházi alkotó sem létezhet légüres térben, 
amelyben nem leli helyét, amelyben nincs meghatározva a szerepe. 
Ahol nincsenek egy célra szerződött társai, ahol a színészek kény
szeredetten, rosszkedvűen teremtik meg számára a helyzeteket, ahol 
pillanatok alatt j/éthull a színpadi élet. Megtörtént gyakran, hogy 
Dévics Imre az első főpróba után az irodájába hívatta Virág Mihályt, 
Petrik Pált és a kosztümtervezőt, Radmila Radojevićet. Azt mond
hatta nekik, hogy. a színpad olyan, akár egy árok: nincs benne le
vegő, nincs benne élet. Másnap a munkába belefásult színészek 
egyike-másika hőbörgött, morgolódott, mert a rendező -  ahogyan a 
színházakban mondják -  csak úgy, egyik napról a másikra „megvál
toztatta a koncepcióját” . De a színház akkor színház, ha kész a min
denkori megújulásra, az elkényelmesítő, bevált sablonok átlépésére. 
Sokat dolgoztunk az Áfonyák című Deák Ferenc-drámán, össze is 
vesztünk a próbákon, de én -  és még néhányan -  megéreztem, hogy 
a rendező nem a megszokottból kíván építkezni. S persze, ha van 
módja önmaga új képességeinek, gondolatainak a m egfogal
mazására, akkor engedelmeskedjünk. Ha mi is akarjuk az újat, a jót, 
a „valami mást” . így teremtődtek új értékek az Áfonyákban, nem 
véletlenül válogatták be az előadást az újvidéki Sterija Játékok 
versenyműsorába.

Bertolt Brecht Koldusoperájának a próbáján megismertük a 
távolságtartás eszközeit, a távolságtartásba minduntalan belejátszó
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szellemi-fizikai azonosulás színészetét. így, másként mégis sikerült 
a személyiségek teljes képét felmutatni olyan színészekkel, akik az 
ún. „reális”, már-már naturalisztikus színházat kedvelték, annak 
hódoltak már pályafutásuk legelején. Virág Mihály Pataki Lászlót is 
többször bevonta saját játékaiba (Ilyen nagy szerelem, Koldusopera, 
Az ember tragédiája, Boldogtalan hold, Az iguána éjszakája, Isten, 
császár, paraszt, Caligula, Bánk bán, Mohács, Áfonyák stb.) Össze
szokni nem tudtak, talán nem is akartak. Mindketten képesek voltak 
„.mestermutatványokra”, mindketten ezt vallották: „Tudjuk mi rég, 
milyen könnyű, mit mondanak nehéznek, és milyen nehéz a könnyű, 
mit a medvék lenéznek.” Mindkettőjükben megvolt a robbanás 
magja. Mindketten azt akarták, hogy még, még, hogy még, hogy 
tovább” „Ide nekem, és csakis nekem, az oroszlánt is!”

Virág Mihály örömmel dolgozott a fiatalokkal. Brendan Behan A 
túsz című színjátékában Kasza Évát és Salamon Sándort szerepel
tette, rendkívül tehetséges színésznek tartotta Árok Ferencet, Bata 
Ferencre osztotta Camus Caligulájában a címszerepet, foggal- 
körömmel harcolt Romhányi Ibiért, akinek a Dühöngő ifjúság című 
dráma bemutatója után egyszerűen fel akartak mondani. Kevésbé 
bízott meg azokban a színészekben, akik számára a színház, az 
előadás csak egy jóízű játék, egy bukfenc. Nevelni, átnevelni akarta 
a fiatalokat, s ehhez a gyötrelmes munkához nem tett a fejére bukó
sisakot. Anélkül vezette megbízott direktorként -  rövid ideig -  a 
magyar társulatot is. Virág Mihály csak a színpadon került igazán a 
helyére.

Nyugdíjasként -  miután már az újvidéki Művészeti Akadémián 
sem taníthatott -  otthon, a díványon kucorgott, amennyire csak 
lehetett, összehúzta magát, hogy szinte ne is látsszon: elmélkedést 
folytathatott önmagával: vajon azok, akiket elindított a pályán, 
akiknek elnézte dölyfösségét, alpáriságát, miért fordítottak hátat 
neki? Meglehet, hogy a szoba magányában a tárgyakat hívta part
nerül, pedig lámpásként volt örök szellem. Megfeledkeztek róla, 
nem akartak tudni róla.

Az a „hálás” utókor...
Ürményháza -  szülőfaluja - ,  Szabadka, Szeged, Belgrád, 

Zágráb, és végül újra Szabadka. Színész volt, szerény tehetségű
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színész, majd rendező. 1956-ban vitette színre színészeivel vizs
gaelőadását, a már többször említett Véres menyegzőt. Előadásairól 
a leggyakrabban Gerold László számolt be, megemlékezett sajátos 
színházi világáról Lévay Endre, Dévavári Zoltán, Molcer Mátyás, 
Aladics János és mások. Benkő Ákos a Színház című folyóiratban, 
többen -  szerb nyelven -  a belgrádi lapokban a Sterija Játékok után. 
Nemes művészetet szolgált, akár egy nemes ember, mert hát -  
ahogyan Gerold László írta a Légszomj bemutatójával kapcsolatban: 
„Virág Mihály rendezésének legnagyobb erénye, hogy hangulatilag 
több kifogástalan, a közönség figyelmét lekötő szuggesztív jelenete, 
beállítása volt.” Leírhattuk volna mindezt a Boldogtalan hold, Az 
ember tragédiája, az Isten, császár, paraszt stb. színre vitele ürügyén 
is. Szép volt a nyitókép, ahogyan meghódította a szabadkai szín
padot, és nem szép a zárójelenet. Ott állt az ember, á rendező éles 
fénycsóvában, majd ott ácsorgott bénultan a szürke ködben egy 
lezárult pályával a háta mögött. Igaz, számtalanszor díjazták, de 
„félember az -  mondta Virág Mihály egyszer a Népkörben - ,  aki 
nem dolgozhat élete utolsó pillanatáig, akinek még azt sem engedik 
meg, hogy üres poharát emelje a magasba.” Az volt a dolga, hogy 
megtalálja helyét a színházi világban, most -  vigasztalásául -  elmon
dom, hogy az a világ már nincs, nem létezik, durva pogrom vitt el 
mindent, ami érték, ami virágmihályos.

Virág Mihály

Szabadkai Népszínház

Komor Gyula: Aladár nem szamár, 1951
Carlo Goldoni: A legyező, 1952
Aldo Benedetti: Huszonnégy piros rózsa, 1953
Walter Haselclever: Talpig úriember, 1953
Matija Poljaković: Napraforgók, 1954
Molnár Ferenc: Delila, 1954
Dario Nicodemi: Vakarcs (Scampolo), 1954
Calderon de la Barca: Két szék közt a pad alatt, 1955
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G. Bemard Shaw: Pygmalion, 1955
Kvazimodo Braun István: Fizetővendég, 1956
Federico Garcia Lorca: Véres menyegző, 1956
George Axelrod: Hétévi hűség, 1956
Hermán Wouk: Lázadás a Caine hajón, 1956
Jan de Hartog: Útitársak, 1957
Kvazimodo Braun István: Különös főpróba, 1957
Gabriela Zapolska: Finom úriház, 1957
Paul és Franz Schönthan: A szabin nők elrablása, 1958
Sulhóf József: Se eleje, se vége, 1958
Oscar Wilde: Csak Szilárd legyen, 1958
Barta Lajos: Szerelem, 1958
Guielherma Figueiredo: A róka meg a szőlő, 1959
Berislav Kosijer: Tarantella, 1959
Marivaux: A szerelem és véletlen játéka, 1959
John Osbome: Dühöngő ifjúság, 1959
Ray Lawler: A tizenhetedik baba nyara, 1959
Alexandru Kiritescu: Szarkafészek, 1960
Őrsi Ferenc: Fekete ventillátor, 1960
Max Frisch: Biedermann és a gyújtogatok, 1961
Pavel Kohout: Ilyen nagy szerelem, 1962
Lope de Vega: A kertész kutyája, 1962
Iván Cankar: Jemej, a szolga, 1962
Kállai István: Az igazság házhoz jön, 1962
Miroslav Krleža: Léda, 1963
Bertolt Brecht: Koldusopera, 1963
Marcel Achard: Az ostoba lány, 1963
Eugene O ’Neill: Boldogtalan hold, 1964
Luigi Pirandello: Az ember, az állat és az erény, 1964
Shelagh Delaney: Egy csepp méz, 1964
William Shakespeare: Sok hűhó semmiért, 1964
Alexander Breffort-Marguerite Monnot: Irma, te édes, 1965
Jevgenyij Svarc: A király meztelen, 1965
John Millington Synge: A nyugati világ bajnoka, 1965
Madách Imre: Az ember tragédiája, 1965
Slawomir Mrožek: Hekusok, 1966
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Arisztophanész: Lüszisztraté, 1966 
Brendan Behan: A túsz, 1966
Piero Barillet-Jean-Pierre Gredy: A kaktusz virága, 1966
Alekszej Arbuzov: Egy szerelem története, 1967
Háy Gyula: Isten, császár, paraszt, 1967
Örkény István: Tóték, 1967
Murray Shisgal: Szerelem, ó, 1968
Katona József: Bánk bán, 1968
Deák Ferenc: Áfonyák, 1968
Albert Camus: Caligula, 1968
Bertolt Brecht: Kurázsi mama, 1969
Zilahy Lajos: Az imbroszi boszorkány, 1970
Háy Gyula: Mohács, 1970
Deák Ferenc: Légszomj, 1971
William Shakespeare: III. Richárd, 1971
Georges Feydeau: Bolha a fülbe, 1972
Jacques Audiberti: Becsapott menyasszony, 1972
Friderich Dürrenmatt: A nagy Romulus, 1972
Nathalia Ginsburg: Jókedvemben vettelek el, 1973
Tennessee Williams: Az iguána éjszakája, 1973
Mihail Bulgakov: Iván, a rettentő, 1973
Leonard Gershe: A pillangók szabadok, 1973
Miroslav Krleža: Golgota, 1973
Braginszkij-Rjazanov: Ma éjjel megnősülök, 1974
Gobby Fehér Gyula: A szabadság pillanata, 1974
Bertolt Brecht: A kaukázusi krétakör, 1975
William Shakespeare: Rómeó és Júlia, 1975
Heltai Jenő: A néma levente, 1976
Neil Simon: Legény lakás, 1976
Peter Hacks: Amphitrüon, 1976
Illyés Gyula: Tüvétevők, 1978
Dalé Wasserman-Ken Kesey: Kakukkfészek, 1980
Nicola Manzari: Pablito nővérei, 1982
Bertolt Brecht: Koldusopera, 1983
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Újvidéki Színház

Csiky Gergely: Mukányi, avagy a nagyság átka, 1976
Tolnai Ottó: Végeladás, 1979
Tolnai Ottó: Briliáns, 1985
Edward Albee: Kényes egyensúly, 1987.

Eugene O ’Neill: Boldogtalan hold 
(Apa és lánya, Fejes György és 

Romhányi Ibi)
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ŐFELSÉGE, A SZÍNÉSZ

A színész soha sincs jóban önmagával, még kevésbé az őt 
körülvevő világgal. Nincs nyugta, nem képes harmonikus életet élni, 
„meg akar halni" a színpadon, igazi mérget inni Rómeóként a 
Shakespeare-tragédiában, semmihez sincs ideje, hiúsága állandó 
mozgásban tartja a lelkét, vérrel dúsítja szívét. A színész meztelen 
mellel áll a világ színe elé: „itt vagyok -  mondja - ,  imádjatok, vagy 
szúrjatok le!” A színész „mindent tud", mindenhez ért, mindent meg 
akar oldani a színházban, s önmaga hitelesíti, hogy jó-e vagy rossz-e, 
amit csinál, amit elkövet. Az ilyen színész rendezni akar, mert ha ezt 
nem teszi meg, akkor elnyomott nagyságnak érzi magát, s nem igaz 
az, hogy a szakma előbb vagy utóbb mindenkit a helyére rak. Ez 
erőszak! A színész sohasem mondja: „Ne hízelegjetek nekem, ne 
boruljatok le előttem, én nem tudok semmit!"

Őfelsége, a színész.
Az ő szemében a fehér fekete, a fekete fehér. Tizenötször is ki

megy a tapsra, s mégis azt mondja, hogy „ma este megint pocsék 
volt a közönség”. Imádja az okos meséket a színházban, meghall
gatja a butákat is, néha felsóhajt (vagy elmorogja): „Ha én ezt 
megrendezhetném, akkor látnátok csodát!”

Nálunk sok-sok színésznek megadatott a lehetőség a rendezésre. 
Ők surrantak be gyakran az álmok és a lidércek tudatalatti világába. 
Szabadkán, a Népszínházban is minden az amatőrökkel kezdődött. A 
legtöbb előadást jól-rosszul, elfogadható színvonalon Pataki László 
rendezte, de a hosszú listán megtaláljuk Sántha Sándor, Mamuzsich 
István, Szilágyi László, az operaénekes Németh Rudolf, Rind 
Károly, az ügyelő Kunyi Mihály, a nagybecskereki Nyárai Rezső 
nevét. Egy „kakkukktojásra” is ráleltünk a „nagy könyvben” . A párt 
aktivistája, Nádor Katalin valami rendkívül fontos személyiség
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lehetett a színházban, ha rendezéssel bízta meg a művészeti tanács. 
A ristići érában egy foglalkozás nélküli dilettáns, Lality István 
irányíthatta a színészeket, de abba a tarka, undorító színházi világba 
beleszólhatott Árok Ferenc, Korica Miklós, Daróczi Zsuzsa, 
valamint Beszédes István (!) is. Saját bevallásuk szerint a muzeális 
hangulatnak akartak ellentmondani a fiatalok: Péter Ferenc volt a 
„vezér". Az újjászerveződött Népszínházban Kálló Béla, Kovács 
Frigyes, Mezei Zoltán, Péter Ferenc, a Kosztolányi Dezső 
Színházban Barácius Zoltán, Kálló Béla, Péter Ferenc és Szloboda 
Tibor folytatott könyörtelen harcot az érvényesülésért, s akartak 
véget vetni a színész-rendező vitának, ennek a buta örökségnek. A 
küzdelem még nem dőlt el, jómagam azt állítom, hogy a ren
dezőknek még nem fogyott el a hatalmuk, bár -  sok helyütt -  a te
kintélyük porba zuhant. (Lásd: a szabadkai Népszínház esete 
Ljubomir Draškićtyal és a Bolha a fülbe című bohózattal.)

Az Újvidéki Színházban színjátékokat, irodalmi összeállításokat, 
kabaréműsort, mesejátékokat rendeztek színészek: Ábrahám Irén, 
Balázs Áron, Csernik Árpád, Faragó Árpád, Fischer Károly, 
Fischemé Váradi Hajnalka, Barácius Zoitán, Faragó Edit, Figura 
Terézia, Magyar Attila, Kovács Frigyes, Soltis Lajos, László Sándor, 
Mezei Kinga, Szorcsik Kriszta, Nagypál Gábor, Pataki László, 
Puskás Zoltán, az M Stúdióban Szilágyi László és Gellért Tibor, a 
rádió szerkesztője/műsorvezetője vált hol érzéketlenné a mélyebb 
filozófiai összefüggések iránt, hol pedig őserővel akart hatni. A 
színész azt mondta: az ő művészete, ha fényre nem is derül mindig, 
de maradandónak bizonyul(t).

A Tanyaszínház szekerének a bakján is ültek színészek. Kovács 
Frigyes, Körm öd Petronella, László Sándor, Soltis Lajos, Szloboda 
Tibor, Mezei Zoltán. A felhalmozott tehetségnek itt engedtek szabad 
felfutást. Topolyán Dimitrijevics Mara, Tilger Mihály (rövid ideig 
volt a színház tagja, színésze), Pataki László és Sinkó István, 
Nagy becskereken Barácius Zoltán, Gyapjas János, Dürrigl Juhász 
Zsuzsa, Nyárai Rezső és Tűsnek Otília törte át azt a korlátot, amely 
a színészt elválasztja a rendezőtől. Itt rendezett Juhász Ferenc is, aki 
sohasem színészkedett. Nagyváradon hírlapíró volt, majd a Bega- 
parti városban tisztviselő, de színművészeti főiskolát nem végzett.
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Zomborban Karcher István és Pataki László is azon fáradozott, hogy 
az általunk rendezett előadásban senki se maradjon árnyékban. A 
szabadkai Életjel Színpad előadásait Pataki László és Barácius Zoltán 
rendezték, a Tájszínház egyetlen, első és utolsó színjátékát Kovács 
Frigyes.

A szakmai legitimációt minden korban, minden színházban a 
színész is megadta. Pataki László Háy Gyula Tiszazug című drámáját 
rendezte, Soltis Lajos Kopeczky László Kádár Katáját vitte sikerre, 
Mezei Kinga érdemei sem hallgathatók el. „Bálványok” nem voltak, 
bizonyos műfajok által lettek népszerűek, ezekkel bizonyos 
életérzéseket közvetítettek. Görcsöt oldó előadásokat is prezentáltak, 
voltak a színház alkimistái is (László Sándor), s teszik a munkájukat, 
mert hihetetlen elképesztő, követhetetlenül bonyolult a lelkiviláguk, 
mert gyermeteg emberek, akik mindig és mindenütt játszani akarnak. 
Mert maguknak követelik az egész homokozót, és mindig magas 
lovon akarnak ülni...
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SZÍNÉSZEK, AKIK RENDEZTEK 

1945-2005

Szabadkai Népszínház 

1945-1985

Barácius Zoltán
Agatha Christie: Egérfogó, 1982 

Daróczy Zsuzsa 

Több szerző: Kígyóölő, 1977 
Kunyi Mihály
Huszka Jenő: Gül baba, 1954 

Mamuzsich István
Auvgust Strindberg: Júlia kisasszony, 1954 
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban, 1952 
Vas Gereben: A nemzet napszámosai, 1953 
Alfréd Hennequin: Három kalap, 1953
Nádor Katalin

Vaszilij Svarkin: A fattyú, 1946
Csehov: Jubileum, 1946
Ismeretlen orosz szerző: Kondáslány, 1946

Németh Rudolf
Huszka Jenő: Gül baba, 1954

Nyárai Rezső

Móricz Zsigmond: Sári bíró, 1945
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Rind Károly
Hermán Heijermans: Remény, 1947 
Pataki László

Balázs Béla: Boszorkánytánc, 1945
Branislav Nušić: Gyanús személy, 1945
Háy Gyula: Tiszazug, 1945
Leonyid Rahmanov: Viharos alkonyat, 1946
Carlo Goldoni: A hazug, 1946
Sárközi György: Dózsa György, 1946
Molnár Ferenc: Liliom, 1947
Bemard Shaw: Az ördög cimborája, 1947
Konsztantyin Szimonov: Az orosz kérdés, 1947
Valentin Katajev: Hajrá!, 1948
Makszim Gorkij: A Zselyeznov-ház asszonya, 1949
Weigand József: Kéz a kézben, 1949
Drago Garvais: Javíthatatlanok, 1949
Weigand József: Ördögűzők, 1950
Bródy Sándor: A tanítónő, 1951
Csepreghy Ferenc: Sárga csikó, 1951
Bogdánfi Sándor: Vass Péter, 1951
Indig Ottó: Ember a híd alatt, 1952
Hunyady Sándor: Pusztai szél, 1952
Csepreghy Ferenc: A piros bugyelláris, 1952
Franz Schubert: Három a kislány, 1952
Sinkó István: Elítéltek, 1952
Dario Niccodemi: Hajnalban, délben, este, 1953
Milán Begović: Ki a harmadik?, 1953
René Fuchois: Szegény Mavrier, 1953
Richter János: Álarc nélkül, 1954
Marc-Gilbert Sauvajon: Eduárd gyermekei, 1958
Jean-Paul Sartre: Tisztességtudó utcalány, 1958
Raoul Praxy: A milliárdos, 1960
Ottó Fischer: Kimenő, 1961
Marcel Ayme: Nem az én fejem, 1961
Vereczkei Zoltán: Férjek papucsban, 1961
Kvazimodo Braun István: Lukács evangéliuma, 1966
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John Preistley: Veszélyes forduló, 1967 
Nádassy László: Feleség férj nélkül, 1967 
Róbert Thomas: Nyolc nő, 1967 
Michael Andre: Lulu, 1968 
Georges Feydeau: Zsákbamacska, 1978 
Harold Pintér: Születésnap, 1986

Kabaréműsorok:

Dér Zoltán-Muhi János: Éjjel az omnibusz tetején, 1962
Szilágyi László: Minden 13, 1962
Kvazimodo Braun István: Főleg szerelem, 1963

Sántha Sándor
Moliére: A kényeskedők, 1946
Ismeretlen francia szerző: Pathelin mester, 1946
Szigligeti Ede: Csikós, 1946
Guy de Maupassant: Chartres-i szőlősgazdák, 1946
Kedrov: A veszett kutya, 1946
Gál László: Rozi néni írni tanul, 1946
Gál László: Jönnek a telepesek, 1946
Branislav Nušić: A képviselő, 1946
Kacsóh Pongrác: János vitéz, 1947
Branislav Nušić: A miniszter felesége, 1948
James Gow-Amaud D ’usseau: Mélyek a gyökerek, 1948
Jože Horvat: Csak a vak nem látja, 1949
Szergej Mihalkov: A vörös nyakkendő, 1949
Szirmai Albert: Mézeskalács, 1950
Jovan Sterija Popović: A zsugori, 1951
Csiky Gergely: Ingyenélők, 1951
Drago Garvais: Sok hűhó egy szobáért, 1951
Johann Strauss: Denevér, 1955
Sulhóf József: A parasztkisasszony, 1955
Ábrahám Pál: Hawaii rózsája, 1956
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő, 1957
Novak Novak: Amerikai nagynéni, 1958
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Szilágyi László
M. V. Rettlom: A csizmás kandúr, 1954 
Charles Dickens: Copperfield Dávid, 1955 
Csehov: Három szerelem és a többi, 1961 
Barácius Zoltán: Finom kis társaság, 1963

A ristići éra 

1985-1995

Árok Ferenc

Több szerző: A két jómadár, 1990 
Beszédes István*

S. Beckett-Kocsis I.: Utak, 1985 

Daróczi Zsuzsa
Pilinszky János: Magam talán középre állok, 1985 
Weöres Sándor: Psyché, 1985 
Richard Bach: J. L., a sirály, 1986

Korica Miklós
Több szerző: Nincsenek régi viccek, 1988 

Lality István*
Sziveri János: Szelídítések, 1987 
Franz Xavier Kroetz: Majerék, 1987 
Aiszkhülosz: A leláncolt Prométheusz, 1990 
A. Puskin: Lakoma pestis idején, 1990 
Danilo Kiš: Eszterházy, 1991 
Lality István: Lifka presents, 1992
Pataki László
A születésnap, 1986

Péter Ferenc
Urbán András: Gyíkok, 1994
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Peter Weiss: Marat/Sade, 1995 
William Shakespeare: János király, 1995 
J. Livingstone: Sirály, 1995 
William Shakespeare: Othello, 1996

Újjászerveződve

1996-2005

Kálló Béla
Slawomir Mrožek: Sztriptíz, 1996 
Több szerző: Nosztalgikus kabaré, 1998 
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MEGHÍVOTT RENDEZŐK

Nem minden nálunk - Szabadkán és Újvidéken -  dolgozó ren
dező stílusa volt/lett egy világkép lenyomata. Néha csupán egy ötlet 
szervezte meg az előadást. Volt rendező, aki keskeny pallón vezette 
a színészeit, mások nagyobb teret biztosítottak a játéknak. De 
például a Szabadkai Népszínházban -  bár a direktorok egymást vál
togatták -  évekig nem dolgozhatott olyan rendező, aki alkotásával a 
legszélsőségesebb indulatokat provokálhatta, aki bátrabban merített 
a formák és ideák világából, mágikus mintákat aktivizálva. A jég 
1956-ban tört meg, amikor a művészeti tanács meghívta Szabadkára 
az Újvidéken élő, de szabadkai születésű rendezőt, Lányi Istvánt, 
akivel John Priestley Ádám ós Éva című vígjátékát rendeztették 
meg. Persze akkor, az ötvenes években a szakma előkaparta a 
nagyítót, hibákra vadászott, s mindhiába járt a rendező a saját kora 
előtt, mesterfokon nem oldhatta meg feladatát. A magyar társulat 
újra bezárkózott. Szabadka és környéke megmaradt különleges szín
házi övezetnek.

De aztán -  a színháztörténet számára talán eseménytelen, de a 
vajdasági magyarság életében sorsdöntő munkaszakaszban -  a hat
vanas években, miután permanens színész- és rendezőhiány 
nehezítette a gyors fölfejlődést az ország, nagy óbb teátrumai mellé -  
Dévics Imre a szó szoros értelmében „robbantott” . Megkezdődhetett 
a színművészek és rendezők, a díszlet- és kosztümtervezők vándor
lása -  délre. A Szegedi Nemzeti Színház rendezője, Komor István 
személyében először 1965-ben vendégszerepeit Szabadkán ma
gyarországi művész. Tabi László Most majd elválik című vígjátékát 
vitte színre. Komor Istvánnak volt még egy munkája Szabadkán: A 
szabin nők elrablása. Szász Károly (Szeged) a Jegygyűrű a mel
lényzsebbe, az Egérút, a Leszállás Párizsban és a Férjvadászat című
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darabokat rendezte. Nálunk járt Versényi Ida, Kerényi Imre, Bor 
József, Lendvai Ferenc, Seregi László, Sík Ferenc, Szinetár Miklós, 
majd Znamenák István, Seregi Zoltán, Nagy Viktor és még sokan 
mások. Munkájuk nyomán az előadások „klasszicizálódtak” . A ren
dezők törekvése az volt, hogy a drámát, a vígjátékot, a megzenésített 
müvet mindenestül a realizmushoz asszimilálják. Kevés kivétellel 
általában híven ragaszkodtak a leírt szöveghez, a szövegkönyvhöz, 
nem voltak ún. „zárójeles” utasítások, de velük a szabadkai 
Népszínház magabiztosabban működött, kockázatot nem vállaltak. 
A cél: elkapni és „zsebre tenni” a közönséget. Kerényi Imre nagy- 
nagy leleménnyel állította színpadra a nápolyi bohóságot, a Kaviár 
és lencsét, valamint a Pajzán históriák című musicalt. Ők, a ma
gyarországi rendezők valamennyien a színházat nem kísérletek, 
hanem a megvalósítások színterének gondolták/tartották. Nem 
voltak stiláris, műfaji előítéleteik, minden jelenetet olyan mederbe 
térítettek, amely nem veszélyeztette a fennálló (színházi) rendet. 
Nem nézték le a komédiázást, nem nézték le az operettet. 
Világlátásuk „puhasága” j.ó, élvezhető előadásokat eredményezett.

A marosvásárhelyi Harag Györgyöt is meghívták Szabadkára. Az 
első ciklusban nem nagyon építhetett hídpillért a szín
házművészetben, nem léphetett át egy új századba, egy új színházi 
világba. Még csak felvirágoztatta a műfajokat, a bűnügyi történetet 
és a vígjátékot, de aztán megrendezte a Tartuffe című színjátékot és 
a Tarelkin halálát, s a rendező, aki nem ismerte az irigység ördögét, 
aki nem ismert lehetetlent, amerikai tanulmányútja után már mint 
primus inter pares dolgozhatott munkatársaival. Idegen volt számára 
a magamutogatás, tisztelte a színészt és a szerzőt, de sikeresebb 
előadásaiba szinte észrevétlenül becsempészte a Harag György-i 
pluszokat. „Frontembere” lett a teátrumnak.

Szabadka „nyitott városként” vonzotta a rendezőket az ország 
minden csücskéből: szerb, horvát, szlovén, macedón stb. alkotók 
fordultak meg nálunk. Itt rendezhetett Radoslav Zlatan Dorić, 
Ljubomir Draškić, Želimir Orešković, Petar Šarčević, Vera 
Crvenčanin, Marjan Beuk stb. Ötleteiknek -  néhány kivételtől elte
kintve -  funkciójuk volt, elősegítették az írói mondanivaló világosab
bá tételét. Néhány előadásból a jellemrajzok sem hiányoztak, de sok
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mindent „csak úgy” el akartak mondani, megmutatni. Fortuna 
kedves gyermekei -  divatos szavakkal élve -  nem sok vizet zavartak 
Szabadkán.

Az Újvidéki Színházban a marosvásárhelyi Harag György 
munkái ürügyén állíthatták a direktorok, hogy „jól zártuk az évadot, 
ez volt a legsikeresebb az utóbbi jó néhány esztendőben; annak 
tekinthető a látogatottság, a bevétel és a bírálatok tükrében is” . Nem 
véletlenül volt jó sajtója a Harag György-rendezéseknek. Harag 
György virágot ültetett az Újvidéki Színház címerébe. Erélyesen 
beleszólt a teátrum munkájába, stílust teremtett, s úgy dolgozott, 
mint aki ídeszületett, itt bíztak rá egy tehetséges szerep-lőgárdát. 
Három nővér, Cseresznyéskert, Buszmegálló, Édes Anna -  men
nyivel szegényebbek volnánk, ha Harag György nem rendezi meg 
ezeket a színháztörténeti előadásokat Újvidéken!

Radoslav Zlatan Dorić a Play Strindberggel és a Mockiupottol, 
kellő energiával és fantáziával, a puritán embert „idegesítő” produk
ciókkal jelentkezett Újvidéken, Ljubomir Draškić Molnár Ferenc 
Játék a kastélyban című vígjátékát rendezte meg megtapsolni való 
ügyességgel, sok-sok ötlettel, játékörömmel. Nekik köszönhető, 
hogy azt mondhattuk: „Végre valami új, valami, ami humoros, izgal
mas, érdekes!” Dorić és Draškić is tág teret adott az improvizációnak, 
amit már-már kiveszni láttunk, ugyanakkor a történetek nem folytak 
széjjel, minden a mederben maradt. Velük játszani tudtak a színészek 
is. Ez pedig nagy dolog. Dorić és Draškić is oroszlánokat szelídített.

Az Újvidéki Színháznak évekig nem volt „házi rendezője", tehát 
bármikor hívhatott vendégeket. Itt rendezett Vera Crvenčanin, Dušan 
Sabo, Želimir Orešković, Stevo Žigon, Nevena Nastasić, Slobodan 
Mojak, Marjan Beuk, Ljubiša Georgijevszki stb., valamint a ma- 
gyaroszági szakemberek: Jancsó Miklós, Székely Gábor, Verebes 
István, Csiszár Imre, Bozó László, Babarczy László, Tömöry Péter, 
Miszlay István, Merő Béla, a beregszászi Vidnyánszky Attila és még 
sokan-sokan mások. „Nagy nevek” mellett anonimuszok. Jól-rosszul 
megszerkesztett darabokkal birkóztak (meg), többen a színészi 
lehetőségeket és adottságokat ökonomikusán használták ki, születtek 
korrekt és kevésbé korrekt előadások, ám elemi szenvedéllyel 
csupán Harag György és ifj. Szabó István (Godot-ra várva) mutatott 
csipiszt az öncsaló, hazug színházi világnak.

149



Ez a beszámoló a vendégrendezőkről nem a teljesség igényével 
íródott, mert a könyv nem róluk szól. Csupán említést teszek róluk, 
munkáikról. „Csodalényeket” mozgattak ők is a színen. A ma
gyarországiak Peter Brook szavait idézték: „Munkámban az első 
számú kalauz, az, amire szüntelen figyelek: az unalom. A színházban 
az unalom, akár az ördög, bármikor felütheti a fejét. Akármilyen 
semmiség elegendő, hogy ez a falánk, állandóan lesben álló lény 
ránk vesse magát.” Nos, az elmúlt évtizedek során unatkoztunk is, 
sokat tapsoltunk is a „földieknek” és a vendégművészeknek, de a 
színész és legfőképpen a rendező mindig tudta: sohasem hagyhatja 
el a színpadot vesztesként.
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