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HECK PAULA SZÍNHÁZBAN ÉS 
SZÍNHÁZON KÍVÜL

U. B. Shaw: Pvgmalion című vígjai »kának Elisája (1955)
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N épszínház ezekkel az 
együttesekkel nem volt 
hajlandó együttm űköd
ni. Hosszú évek múltak 
el, mire vendégül látta a 
topolyai D im itrijevics 
Mara színészeit.

1955-ben tehát meg
szűnt a nagybecskereki 
és a zom bori magyar 
társulat. A szabadkai 
Népszínház viszont ké
pes volt a folyam atos 
megújulásra. Új évad
jának m űsora a követ
kező volt: Gogol: A re
vizor, B em ard Shaw:
Pygmalion, Aithur Miller:
A sa lem i boszorká
nyok, Kvazimodo Braun 
István: Fizetővendég,
Federico García Lorca:
Véres m enyegző , Jovan 
Sterija Popovié: A fel- 
fuvalkocbtt tökfej, George Axelrod: Hétvégi hűség, Ábrahám Pál: 
Hawaii rózsája, M óricz Zsigmond: Pacsirtaszó. Ezeket az előadá
sokat Varga István, Virág Mihály, Sántha Sándor és M amuzsich 
István rendezték.

Zom bor m ár csak emlék?
A sok-sok fanyalgó, aggódó vagy éppen durván ledorongoló 

recenziót o lvasva azt hinné az ember, hogy Heck Paula 
em lékezetében „szörnyű v íz iódként maradt meg a zombori színház. 
De nem. Színésznőnk azt mondja, hogy ő ott „öröm színház'-ban 
dolgozott. Abban a ritkán változó, mindig csak az esti előadásra 
összpontosító kis társulatban nem volt féltékenység, kenyérharc, 
széthúzás. Abban a színházban úgy szerették a színészt, hogy a ren-

Fecierico García Lorca Véres 
menyegzőjének m enyasszonya (1956)



szervesen egybekapcsolódott. Egyszerre ennyi ember és jól mozgott 
a színpadon.”

Lévay kiemeli, hogy Szilágyi László lerázta magáról szokványos 
színpadi modorosságát, és Leonardója egyénien emberi volt. A 
végén hozzáteszi: a szabadkai Népszínház -  1956. március 9-étől -  
nagykorúvá vált.

Federico García Lorca Véres menyegzőjében Szilágyi Lászlóval (1956)

ILYEN N EK  LÁTTAM

A Pygmalioni Szabadkán, a Véres m enyegzői Nagybecskereken 
nézhettem meg. Garay Béla, aki az ötvenes években Topolyán több 
előadást rendezett (ennek a társulatnak négy évig voltam tagja), azt 
mondta nekünk, színészeknek, hogy Heck Paula Szabadkán ragyo
gó karriert futhat be, nagyszerű színésznő, szép és tud énekelni. De
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Pacsirtaszó (A menyecske), J. B. Priestley: Ádám és Éva, Hermán 
Wouk: Lázadás a Caine hajón, Branislav Niišić: A protekció  
(iSaveta), Jean de Hartog: Útitársak, Eduardo de Filippo: Vannak m ég  
kísértetek, Kvazimodo Braun István: Különös főpróba {Anya, beug
rás Ferenczi Ibi szerepébe), Marc-Gilbert Sauvajon: Eduard gyer
m ekei, Barta Lajos: Zsuzsi (Zsuzsi), Kálmán Imre: Csárdáskirálynő  
(.Szilvia, alternációban K. Petz M arikával), Gabriela Zapolska: 
Finom úriház (Dulska asszony), Jean de Letraz: M ackó, Makszim 
Gorkij: Éjjeli menedékhely, Franz és Paul Schönthan: A szabin nők 
elrablása (Retteginé), Sulhóf József: Se eleje, se vége (Minka), 
Majtényi Mihály: Harmadik ablak, Jean-Paul Sartre: Tisztességtudó 
utcalány, Kálmán Imre: A montmartre-i ibolya (Ninon), Oscar 
Wilde: Csak Szilárd legyen (Gwendoline), Barta Lajos: Szerelem, 
Novak Novak és Bora Savié: Amerikai nagynéni (Jolánka), Babay 
József: Három szegény szabólegény (Selyem Péter), Guilherm e Figu- 
eiredo: A róka meg a szőlő, Iván Cankar: Betánia királya, Berislav

Mindenki Ninont szereti (Kálmán Imre: A montmartre-i ibolya, 1958)
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Kosier: Tarantella (Gab- 
riela , beugrás Ferenczi 
Ibi szerepébe), Kállai 
István: Tavaszi keringő  
(Flóra), Fehér Klára:
Nem vagyunk angyalok 
(iVera), Pierre Carlet de 
Chamblain de M arivaux:
A szerelem  és véletlen  
játéka, John O sborne:
Dühöngő ifjúság , Peter 
Bejach: A lehetetlen nő ,
Ray Lawler: A tizenhete
dik baba nyara  (Pearl).
Z árójelben H eck Pau
lának a darabban elját
szott szerepe.

Operett, zenés vígjá
ték -  a többi néma csönd?
Több produkció üresnek, 
érdektelennek tetszett.
Nem beszélhetünk arról, 
hogy felháborító lett vol
na az a szakmai felké
születlenség vagy nem 
törődömség, amely a rendezői munkát jellem ezte, a színészeket sem 
érheti vád, de a műsorból egyszerűen hiányzott a mélység, s több 
előadás a színészi magárahagyottság jeleit mutatta.

Jóllehet több népies darabban szerepelt (Pacsirtaszó, Zsuzsi) nem 
volt népies figura, s mégis: Barta Lajos szerelmes történetében, a 
Zsuzsiban rendkívül színvonalas alakítást nyújtott, talán azért, mert 
nem akart olcsón „szórakoztatni”, népieskedéssel talmi sikert aratni. 
Jellemet formált Zsuzsiból. Játszani kényszerült mindenben. Az 
operettekben term észetesen kim agasló t nyújtott és a zenés 
vígjátékokban sem maradt észrevétlen. A lakgalériája egyre bővült, 
de nagy fordulatról nem szólhatunk. Csendes víz partot mos, hang

Oscar Wilde Csak Szilárd legyen  
(Bunbury) című vígjátékában  

Pataki Lászlóval (1958)
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zott a jelszó a sz ín
házban. Közhely: a néző 
a színészért m egy a 
színházba, a jó színé
széit. A szabadkai együt
tesből akkor még hiá
nyoztak a fiatalok. 
Rom hány i Ibi a Dühön
gő ifjúságban mutatko
zott be 1959-ben, s 
művészi kvalitás, élet
kor stb. szempontjából 
igen problematikus volt 
a helyzet. Sok volt a 
színésznő. Közülük Fe- 
renczi Ibiért és Heck 
Pauláért meg a szintén 
jól éneklő Petz M ari
káért járt a néző a szín
házba. Paula a már ak
kor sokat betegeskedő
Ferenczi Ibi szerepeibe 

Gcbrielu lápokká: Finom úrihoz ( I M)  be

Paula nem vesztette el a formáját, mert egyik darabból a m ásik
ba sétáltatták. Sajnos, A róka és a szőlőben nem akadt számára fel
adat, s nem szerepelhetett a Dühöngő ifjúságban sem. Kiemelkedő 
alakítást nyújtott azonban a Hétévi hűségben, kozm etikázott 
amerikai feleségként, a Finom úriházb'án mint Dulska asszony, 
Gwendolinként a Csak Szilárd legyen című W ilde-vígjátékban és a 
nagyoperettekben (Hawaii rózsája, Csárdáskirálynő, A montmartre-i 
ibolya). Alakításairól a sajtóban csak ritkán olvashattunk. Paulában 
a/onban megvolt enélkül is a felhajtó erő. Észrevettük, ha hiányzott 
valamelyik előadásból.

Szerepei között - még mindig az ötvenes években vagyunk -  
külön csoportot alkotnak a remeklések epizodistaként. A teljes 
értékű ábrázoláshoz is értett, s nem nézte le az apróm unkát sem.
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Nem hisz nekem? A m űvésznő Fali Leó Szíam bul rózsája c. 
nagyoperettjében Vérségi Józseffel (1961)

állítására, ami lényegében sikerült is nekik. Szilágyi László színész 
első rendezését, a Három szerelem és a többi című Csehov-összeállí- 
tást „elsikkasztották” , mindössze kétszer ment. (Több reprízt érdemelt 
volna!) Az előadások látványvilága szegényes volt, a szereplők nagy 
része akkor még elég „zajosan”, önkontroll nélkül játszott s hiányzott a 
könnyű műfajhoz oly szükséges szellemesség, tempó és elegancia.

Paula úgy érezte, hogy m indennek ellenére vérrel és kötéllel 
kötődik a színházhoz. Habár néha-néha azt tapasztalta, hogy a 
színész lassan-lassan statisztikai adattá válik.

Elvesztette a színház Ferenczi Ibit. Romhányi Ibivel nyert. 
M egszűnt a színészvándorlás. Az „alapító tagok” vannak többség
ben, mellettük ott vannak a „betolakodók” : elsősorban Heck Paula és 
persze a topolyaiak. Eltűntek az életből az apró dolgok. Senki sem 
kérdezte meg, hogy miért tartja a poharat így vagy úgy. Mindegy volt, 
hogy ki mit csinál és miért, csak legyen meg a mindennapi betevő falat.
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Színésznőnk m ellő- 
zöttnek érezte magát. A 
60-as évek kezdetén 
Szabó Cseh M ária, R. 
Fazekas Piroska, Rom- 
hányi Ibi, M ajoros Kati, 
Tóth Éva vitte leggyak
rabban a prímet. Szere
tett volna magának lega
lább egy kétéves m unka
tervet összeállítani, hi
szen m ásutt az opera
énekesek például évekre 
előre tudják, hol, mikor 
és mit fognak énekelni. 
A színház azonban nem 
akart gazdálkodni az 
idővel.

Török rózsaszál.
(Fali Leó: Sztam bul rózsája , 1960)

FELG YÚJTANI A V IL Á G O T

Heck Paula csak nézője volt Max Frisch Biedermann és a gyúj
togatok  című darabjának. Valami történt. A m agyar társulat 
„gyufához nyúlt” ezzel az előadással, hogy lángba borítsa a világot. 
Mondták akkor is sokan: „Ha jólétben fetrengenének az emberek és a 
béke sütne a hasukra, ha a gyomrukat megterhelhetnék mindenféle jóval, 
hogy elterpeszkedve nehezen lélegeznének, bágyadtan pislogva, elborult 
tekintettel, úgy illő és helyes volna komolyan szólni hozzájuk.” (Vaszary 
Gábor) De a színház lépni akart s ehhez „aranyat talált”, a Dévics -Virág 
program végre megvalósulni látszott. Olyan darabot tűztek műsorra, 
amelyhez Budapest és Belgrád sem mert hozzányúlni akkor.
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Ebben az előadásban minden stimmelt. Minimálisra szűkített szín
padkép (Peti ik Pálé), ruhák, amelyek vizuálisan beleolvadtak az alap
témába. Úgy rém lett, hogy a színház egy másik világba lépett. A város, 
persze, elhúzta az orrát. Igen, vannak olyan elvakult alkotók -- Virág 
Mihályra gondoltak - ,  akik vad vezérek (Dévics Imre) segédletével le 
akarják seperni az asztalról a múlt liliomillatú eredményeit.

Fellobbanó inspiráció, tehetség, egy megismételhetetlen produk
ció azokból az évekből, am ikor a színház vidéken maximálisra 
növelte a nézők számát -  kevésbé művészi produkciókkal a város
ban pedig hozzásegítette a máshoz szokottakat a színművészet jobb

Groteszk pózban, Fejes Györggyel az 
Anton Pavlovics Csehov-trilógia egyik 

darabjában, a M edvében (1961)
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Kiváló partnereim 
voltak -  emlékezik. -  
Elsősorban Fejes György 
K lanfár szerepében . 
Gerold László ezt írja 
róla: „Fejes nem karikí- 
rozza Klanfar kulturá- 
latlanságát, modortalan- 
ságát, fogpiszkálós stí
lusát, de testtartással, 
m ozdulatainak m erev
ségével érzékelteti ezt, 
ugyanakkor nem feled
kezik meg Klanfar érző, 
emberi vonásainak fel
mutatásáról sem” . Szi
lágyi László gondos
kodott arról, hogy a
dráma érzelmi hangula- 

Drámai szerepben  tokkal gazdagodjon.
(Miroslav Krleia: Léda, 1963) Szi,ágyi | acival öröm

volt szerepelni. Alakjainak mélységet tudott adni, a léleknek valósá
got. Megszenvedett színészi státusának elismeréséért. Ő volt a 
szabadkai színház „mesebeli királya”, aki mindig színpadi bölccsé 
tudott emelkedni. Színészmesterségből mindenkinél többet tudott. 
Csak csodálni lehetett. Ő volt az a színész, akinek minden m ozdu
latára, hangsúlyára figyelni kellett...

Paula a Lédában kissé groteszk volt. Fanyar szájelhúzással vette 
tudomásul mindazt, ami körülötte játszódott. Gyertya, amely lassan 
elég. Benne pillanatokra a szenvedés (is) eluralkodott, de úgy 
érezhette magát, mint az az ember, aki zárt, kolostori rendbe érkezett, 
ahol másfajta törvények uralkodnak. Előző este még A tóparti 
házban énekelt és táncolt, és most itt e /  az „úrinőszerep” . Az az 
érzésünk támadt a nézőtéren, hogy rárontanak és megfojtják, mert 
idegen földre lépett.

O volt a dráma hazajáró lelke.
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Valami visszatért a Véres menyegzőből -  talán a Pygtnalionbó\ is -  
valami, ami i g a z i  színház. Heck Paula otthon volt a Glembay 
család szalonjában. Észrevettük, hogy királynői a tartása, hogy 
milyen szép és kívánatos a rúzsa, a frizurája, a járása, a ruhája, hogy 
milyen egyszerűen és hatásosan „úrinő” . Most a Lédában olyan 
színes, karakterisztikus volt, hogy el sem akartam hinni: gyakorlati
lag csak blődlikban szerepeltetik, amikbe bele lehet pusztulni. 
M ármint abba, hogy színtelen-szagtalan előadásokba kényszerítik be 
a sz ínészt Igaz, nincs taps a Lédáért, nincs vastaps. A drámában 
nincs nyíltszíni siker. Paula számára egy-egy Léda-előadás maga volt 
a gyötrelem. Istenem - mondta magában - ,  ha én egy másmilyen 
színészi-emberi úton járhatnék. Csak a jám bor ostoba nem meri azt 
mondani: „Itt vagyok, számítsatok rám! Velem a színpadon még 
minden m egtörténhet...”

M ert Paula akkor még csak 38 éves volt.
Csúcsform ában a színház.

Eisemann Mihállyal a nevezetes műsor után. Jobbra Petz Marika
(1965)
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Heck Paula operettrepertoárja:

Johann S trauss-H affner-G enée: A denevér (1955), Rosalinda 
(beugrás), rendező: Sántha Sándor

Á brahám  P ál-Földes Imre: H aw aii rózsája  (1965), Lilian 
hercegnő, rendező: Sántha Sándor

Kálmán Im re-L. Stein és B. Jenbach: Csárdáskirálynő  (1957), 
Szilvia (altemációban K. Petz Marikával), rendező: Sántha Sándor 

Kálmán Imre-J. Brammer és A. Grünwald: A montmartre-i ibolya 
(1958), Ninon, rendező: Varga István

Fali Leo-J. Bram mer és A. Grünwald: Sztambul rózsája  (1960), 
Kondzsa Gül, rendező: Garay Béla

Ábrahám Pál-A . Grünwald és F. Löhler: Bál a Savoyban  (1966), 
Madeleine, rendező: Versényi Ida (Budapest)

Fényes Szabolcs-H arm ath Imre: Maya  (1967), M adeleine, ren
dező: Versényi Ida (Budapest)

Az orfeumban
(Kálmán Imre: Csárdáskirálynő -  G odányi Zoltán, Heck Paula, 

Bocskovics Rózsi, Vérségi Jó zse f 1957)
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Szívesen lépett fe l az Életjel 
rendezvényein (1965)

A szabadkai kabaré gyakorta „viccelt” . Az igazi kabaré pedig 
ennél sokkal több. Nehéz egy műfaj. Hiányt pótolhatott volna, de 
úgy tűnt, hogy senkinek sem kell. Fanyalgás, kézlegyintés, a legjobb 
esetben vállveregetés, vagyis a szabadkai kabaré gyorsan elmerült.

Heck Paula ezekben a m űsorokban nem nyújthatott sokat. 
Énekelt, ha kellett, „színészkedett” , ha kellett. Nem lehetett azon a 
színpadon a bohóctréfáról a legmélyebb tragikumba átváltani. A 
sajtó is levette napirendről. De azért Heck Paula a színpadon is fris
sen tudta tartani a játékkedvét.

A pályatárs írta:
„1953. október 15-én színházavató előadásnak tapsolt a zombori 

közönség. Pearl Buck: Kwei-lan vergődése című m űvét (amelyet
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Weigand József alkalmazott színpadra) mutatta be az akkor alakult 
kis magyar társulat. A címszerepet, Kwei-lan nagyon is összetett fi
guráját Heck Paula formálta ragyogóvá, már egy érett színésznő 
felkészültségével. A korabeli krónikás, a bemutató után meg is 
jegyezte: ...Heck Paula egy hivatásos színész eszköztárával játszott.” 

A zombori magyar színház jelentette számára az indulást, az első 
lépéseket a pályán. A tiszavirág-életű színházban nem fukarkodtak a 
színészi feladatokkal, sőt azok sokszínűségével szolgálták a színész
nevelést, a továbbképzés nemes ügyét. A Kwei-lan  után sorozatban 
kapja a különböző szerepeket. Pela (Sterija: A gonosz asszony), 
Olympia (M olnár Ferenc: Olympia), Maria, a fiatalabb lány (René 
Fauchois: Szegény M avrier), Nagy Zsuzsi (Fodor László: A templom  
egere), Zengné (Bónyi Adorján: Az elcserélt ember), Loulou (Jean 
de Letraz: Mackó), Mary (Dickens: H ázitücsök), Sárkányné (M olnár 
Ferenc: Doktor úr), Ilonka (M olnár Ferenc: Delila) és Draga (Nušić: 
Dr.) című müvében.

Babay József Három szegény szabólegyény cím ű vígjátékában  
Szilágyai Lászlóval (1956)
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A salemi boszorkányok szabadkai bemutatója után a színházi 
krónikás Heck Paula teljesítményét méltatva megjegyezte: „ ...a z  
elismerés hangján kell szólnunk Heck Paula igen aprólékosan kidol
gozott játékáról. A hiszékeny cselédlány vergődését erős színekkel, 
hitelesen hozta.”

Korán, nagyon korán nyugdíjaztatta magát. Váratlanul, egyik 
napról a másikra csendben búcsút mondott a színpadnak, és véglege
sen behúzta maga mögött a színház művészbejáratának ajtaját. A 
közelmúltban, egy rövid kis interjúban, így kommentálta akkori dön
tését: „Negyvennyolc éves voltam akkor. Hiszékeny alkat vagyok, 
gyakran becsaptak, és önbizalmam sem volt nagy, így am ikor a ren
dezők statisztaszerepeket adtak nekem, valami m egtölt bennem. Az 
elveimet nem tudtam feladni, ezért inkább úgy döntöttem, hogy nem 
folytatom tovább. Nincs már harag a szívemben, em últ.”

Bessenyei Ferenc szavai jutnak eszembe, aki egyszer így fogal
mazott: „A mi szakmánk önmagában, belülről nézve egyáltalán nem 
hűséges típus. Nekünk csak annyi marad még a múltunkból, ameny- 
nyit a közönség szeretetéből meg tudunk őrizni.'’ Igen, a közönség 
szeretete, ragaszkodása melegíti még az elfelejtett arcok, emberek 
mindennapjait.

Csűr iné maszkjában  
(Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marcijában, 1964)
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Szabad eg\> táncra? Albert Jánossal és Nagy> Istvánnal 
(Piero Barrillet Jeun Pierre Grédy: A kaktusz virága, 1966)

Kvazimodo Braun István Lukács evangéliuma, A risztophanész 
Lüszisztraté (Lumpi to), Slavko Kolar Magam ura vagyok Marc 
Camoletti Leszállás Párizsban, Brendan Behan A túsz, Piero 
Barillet-Jean Pierre Grédy A kaktusz virága (Stephanie), Fényes 
Szabolcs Maya (M adeleine), John Boynton Priestley Veszélyes for
duló, Marcel Mithois Férjvadászat (Feleség), Alekszej Nyikola- 
jevics Arbuzov Eg\> szerelem története, Franz és Paul Schönthan A 
szabin nők elrablása (Retteginé), Nádassy László Feleség férj 
nélkül, Háy Gyula Isten, császár, paraszt, Róbert Thomas Nyolc nő  
(Gaby), Örkény István Tóték, Michel Andre Lulu, Brandon Thomas 
Charley nénje {Donna Rita Rosanna), Török Rezső A gyereket a 
gólya hozza. Marin Držić Maró bácsi, Murray Schisgal Szerelem , ó, 
Giulio Scarnicci - Renzo Tarabusi Kaviár és lencse (Anya), M olnár 
Ferenc Doktor úr (Sárkányné), Heltai Jenő Nafta!in, Katona József 
Bánk bán . Ábrahám Pál Viktória (Viktória), Alfonso Paso Ön is lehet
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Konok Beatrix ként William Shakespeare 
Sok hűhó semm iért cím ű vígjátékában (1964)

gyilkos, Deák Ferenc Áfonyák, Raffai Sarolta Egy szál magam, Albert 
Camus Caligula, Csiky Gergely A nagymama  (Szerémy grófnő ), 
Claude M agnier Eg\> bőrönd boldogság , Bertolt Brecht Kurázsi 
mama, Róbert Thom as Szegény D ániel (Az ápolónő , beugrás), 
Pietro Garinei- Sandro G iovannini Tigris a garázsban, Eugen 
O 'N eill Utazás az éjszakába, Zilahy Lajos Az imbroszi boszorkány, 
Lehár Ferenc A mosoly országa (Liza), Claude Magnier M onna  
Marié m osolya, Szakonyi Károly Adáshiba, Háy Gyula M ohács, 
Gogol Egy őrült naplója , Rade Pa veik ić Napfoltok, Jean Paul S art re 
Piszkos kezek, Jean Anouilh Női zenekar ( Trombitás), Anthony 
Scháffer M esterdetektív , Deák Ferenc Légszomj, Som m erset 
Maugham Imádok férjhez m enni, Agatha Christie Tíz kicsi néger, 
Tóth Miklós Elcserélt vőlegény; Vörösmarty Mihály Csongor és 
Tünde, Tamási Áron Énekes madár (Eszter), William Shakespeare 
//. Richard (Anya), Georges Feydeau Bolha a fülbe, Méhes György 
Férfihűség, Jacques Audiberti Becsapott menyasszony, Friedrich 
Dürrenmatt A nagy Romulus, Hermann Gesicker Vili. Henrik hat 
felesége (Feleség), Dalé W assermann-Mitch Leigh La M ancha  
lovagja, Fehér Klára -Nemes László Honolulu , Peter Scháffer Játék
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a sötétben, Tóth Ferenc 
Jób, N ata lia  G insburg 
Jókedvem ben vettelek el, 
Moliére Scapin furfang- 
jai, Tennessee Williams 
Az iguána éjszakája, 
Branislav Nušić. A gyá
szoló  csa lád , M ichail 
Bulgakov Iván, a rettentő 
(Öreg parasztasszony), 
Leonard G ershe A p il
langók szabadok, Görgey 
Gábor Handabasa {Katica).

Jean Anouilh: Női zenekarának 
trombitása (1971)

Színésznőnknek a 
következő évek során 
„felnőttigazságokra” kel
tett rájönnie. Ebbe bele
nyugodva kellett tovább 
élnie. Heck Paula soha
sem volt lázadó típus. 
Hiába alakított józanul, 

mértéktartóan és mégis kitűnőre vizsgázva a Lédábán, majd a 
Koldusoperában , hiába volt úgyszólván minden előadásban ura vala
mennyi gesztusának, hangjának, a magyar társulat aranykorszakában 
már keveset mondhatott szerepeivel a világról. Ha most évtizedeket 
ugrunk vissza és látjuk a sárguló fotókon fiatalos, szép arcát, 
emlékeinkből előkeressük szemének villanását, ha újra megfürdetjük 
a kivételes művészi sikerekben, a hiánytalan színpadi beteljesülé
seiben, nem lehet nem rákérdezni a színház művészeti vezetőire: 
vajon miért távolították el a színpadról Heck Paulát? Igaz, ígértek 
neki szerepeket: a Boldogtalan holdban , a Sirályban , a m usical
darabokban valószínűleg ízlésük, kedélyük szerint - ,  a figyelmük 
aztán másfelé irányult.
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Ábrahám Pál Bál a Savoyban című, 
nagy sikerű operettjének M adele in je 

(1966)

M egtört a színészi lendület.
Fájdalmas élet, elviselhetetlen.
Dunai Ferenc A nadrág című szatírájában Berta szerepében 

nehéz volt egyéni színt felvillantani. Igaz, a ragyogó tehetségű Fejes 
Györggyel élmény volt a munka. Meg aztán 53 repríz, s lehetett az 
előadásban a vörös elvtársak számlájára ironizálni. De jellemötvözetek 
nem készülhettek el.

Eugene O 'N eill Boldogtalan hold  című művét Virág Mihály ren
dezte. Szereplehetőség! A rendező Heck Paulának ígérte Josie 
Hogan szerepét, színésznőnk ujjongott. Végre egy előadás, am ely
ben nem kell majd karikírozni, gondolta. De az egész egy jól sikerült
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rabul ejtette a játék varázsa a disztingváltnak vélt prem ierközön
séget, hogy a legtöbben önfeledten beletem etkeziek még a mai néző 
számára is elég szellem es cselekm énybe” -  írja Dévavári Zoltán a 
7 /Vadban. Romhányi Ibi, Czehe Gusztáv, Nagy István, Fejes 
György, Barácius Zoltán és Heck Paula színészi alakítását dicséri. 
Paula most m ár érett színésznő, érett nő. Természetessége, árnyaltsá
ga folytán Beatricéja újabb sikeres alak a galériában. De már Gyárfás 
Miklós Férfiúknak tilos című vígjátékában -  amelyben minden 
tökéletlenül működik - ,  Zsófiaként képtelen volt drámai akcentu
sokat felmutatni. Az előadástól senki sem nendült meg. De a vígjáték 
54-szer futott.
Életkép élet nélkül.

*

1964. december 15-én 
mutatta be a m agyar tár
sulat Tabi László Most 
m ajd elválik című vígjá
tékát a szegedi Komor 
István rendezésében. A 
magyarországi rendezők 
és színészek szerződ
tetése Dévics Imre ötlete 
volt. A vendégek a 
klasszikus m egfogalm a
zásban állították színre a 
darabokat, oldották meg 
a színészi feladatokat. 
De a n éz ő t;ii taps ele- 
mentáiisabb lett. Szinház- 
szerűbbek lettek az 
estek. Ijj műfajú előadá
sokkal gazdagodott a 
repertoár. Nem valami 
iudatos irányváltás ered
ménye volt ez.

A primadonna  
(Fényes Szabolcs' Maya, 1967)
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A vendégek egyszerűen 
magukkal hozták a pesti 
m anírokat, valam eny- 
nyien betarto tták  a 
klasszikus értelem ben 
vett színpadi törvénye
ket s igyekeztek minél 
attraktívabb, minél közön- 
ségcsalogatóbb alakítást 
nyújtani. Minden gesz
tust az átlagnézőnek 
címeztek. Nagy enged
m ényt tettek  a nép
szerűségnek, ennek ered
m ényeként a nézők 
száma megnövekedett. 

K om or Istvánnak
volt még egy munkája 
Szabadkán, em lékezik 
Heck Paula: „M egren
dezte A szabin  nők 
elrablását. Ebben újra 

A szegedi Sárosi Gáborral Ábrahám Pál Retteginé szerepét osz-
Viktória című nagyoperettjében (1968) tották rám. A szegedi

Szász Károly a Jegy
gyűrű a mellényzsebben c. rfiüvet, az Egérutal, a Leszállás Párizsbant 
éí a FérjvadászatoX állította színpadra. Versényi Ida is gyakori vendége 
volt a szabadkai színháznak -  a Bál a Savoyban, a M aya  és a Mosoly 
országa  című nagyoperetteket vitte sikerre, majd Szakonyi Károly 
Adáshibáját. Alapos munkát végzett a budapesti Kerényi Imre 
(Kaviár és lencse, Női zenekar Mesterdetektív, Pajzán históriák) is. 
A szolnoki Bor József a Viktoriával, Ábrahám Pál operettjével és az 
Ön is lehet gyilkos című krimiparódiával szerzett magának és szín
házunknak hervadhatatlan érdemeket: a szegedi Lendvai Ferenc a 
Csongor és Tündével, Udvaros Béla (Békéscsaba) Csiky Gergely 
K aviáréval, Pethes György Heltai Naftal//íjával, Balog István A 
hölgy* fecseg és nyomoz (a darabot nálunk A papagáj és a zsaru  cím
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mel hirdették) című bűnügyi történetével. M eghatározó volt a 
budapesti Seregi László és Sík Ferenc, valamint a szegedi Sándor 
János szabadkai munkaszakasza. Seregi László előadások egész 
sorával (Charley nénje, A gyereket a gólya hozza, A doktor úr, A 
nagymama, Egy bőrönd boldogság, La M ancha lovagja, Ez fan
tasztikus, Liliomfi 117 reprízzel, Két úr szolgája) m utatkozott be. Sík 
Ferenc, majd a többiek -  ekkor már megváltam a társulattól 
Szinetár M iklós, Gosztonyi János... mindig azt hangoztatták, hogy 
egy színház sorsa a nézőtől függ. Kerényi Imre a színpadnak és a 
színésznek egyaránt ele
ganciát, művészi többletet 
próbált kölcsönözni. (Nem 
rajta múlott, hogy ez nem 
mindig sikerült.)

„A m agyar színészek 
közül a legismertebb, leg
népszerűbb sztárok is meg
fordultak a szabadkai szín
padon. A m ár m eglevő 
előadásokban vállaltak sze
repet. Sinkovits Imre M a
dách Imre Az ember tra
gédiá ja  cím ű m üvében 
Á dám ot alak íto tta (Fejes 
György helyett), Latinovits 
Zoltán Örkény István Tóték 
című tragikom édiájában az 
Őrnagyot játszotta. Tolnay 
Klári, Kiss Manyi és Pécsi 
Sándor a Kaviár és lencse 
című „nápolyi” vígjátékban 
léptek fel. Dayka Margit és 
H acser Józsa a Kcikitk

M arciban, Bodrogi Gyula Szerén,i grófnő okiul Csiky Gergely
és Voith Ági A kaktusz Nagymama című népszínművében,
virágában és a M ona M arié , , eck Pmda p a m e re  Bada ,rén (]969)
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m osolyában , Honthy 
Hanna és Lehoczky 
Zsuzsa A nagym am á
ban , Bilicsi Tivadar A 
szabin  nők elrablá
sában, Gobbi Hilda az 
Egérútban, Psota Irén 
és H orváth Tivadar 
Brecht K oldusoperá
iéiban és az Irma, te 
édes című musicalben, 
Mezei M ária a Férjva
dászatban, Kabos Lász
ló a Leszállás Párizsban 
című bohózatban.

A vendégek többet 
tudtak adni a szakmá
ból, mint mi. Néhány 
színészünk rossz, elvi
selhetetlen dikciója fül
sértőbb volt a jól be
szélő vendégek mellett, 
mint bármikor. A prófé
taként pöflfeszkedők tör

pékké alacsonyodtak. Vendégeink, persze nem tartózkodtak az ol
csóbb hatásoktól sem, de a bölcsen szemlélődő észrevehette, hogy 
ezek a színészek félelmetesen sokra képesek, ha önmagukat és a 
színházat komolyan veszik. Mi a szakmából vajmi keveset tudtunk -  
eszköz voltunk a rendezők kezében. Vonatkozik ez a megállapítás 
valam ennyi színészünkre. Nem tudtunk bánni a nézővel. 
Elhidegiiltünk tőle. Mindent a operettre bíztunk. Majd az, a 
„púderes világ” megold mindent, a pénzügyi gondjainkat is.

Még egy magyar, de nem magyarországi, hanem romániai ren
dezőről szeretnék szólni. Harag György, a kiváló művészember 
kezdetben Szabadkával is együttműködött. Elfelejthető darabjai:

Marcel Mithoits: A Férjvadászat című  
színművének főszerelője (1967)

»
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Körülrajongva Majoros Katival, Vérségi Józseffel és A lbert Jánossal 
a Bál a Savoyban cím ű nagyoperettben (1966)

Némi gyógyír a sebre: M adeleine szerepe Ábrahám Pál Bál a 
Savoyban  cím ű operettjében. L am pitóként A risztophanész 
Liiszisztraté]ában életösztönétől áthatva újra egyéni színeket mutat 
fel, kilátszott a lázadó hölgyek koszorújából. Stephanieként A kak
tusz virágában  lenyűgöző, boldogságkereső  szerep, lenézett 
asszisztens, aki a doktor úrba szerelmes. Csábos és örök, mint m in
den nő; 78 repríz -  sok-sok tapssal, Nádas Gábor szerzeményeivel, 
tánccal, humorral. A M aya című operettben rutinmegoldások, másra 
nem is késztette a rendező, Versényi Ida. A Férjvaclászatban árnyék
ban m arad. Ekkor -  az előadás szünetében -  ism erkedett meg 
Jean-Louis Barrault igazságával:

„A színház kezdettől fogva az egyidejűség művészete, amely 
ugyanabban a pillanatban, a jelenben hat, valamennyi érzékünkre: a 
hallásra, a látásra, a tapintásra, minden idegszálunkra, minden jelző- 
berendezésünkre, minden ösztönünkre. Lényegénél fogva az érzékelés 
művészete ez. A jelen művészete, tehát a valóságé, de egyben a valóság 
valamennyi rétegéé is: a pokoltól egészen a m ennyekig/’
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Vérségi Józseffel 
M olnár Ferenc: Doktor úr című vígjátékában (1968)

1969-et írunk már.
Beugrással menti Róbert Thomas Szegény Dánieljét -  és a belső

külső tűz végképp lelohad. Szerepel még a Női zenekarban , Tamási 
Áron Énekes madár)ában, William Shakespeare II. Richárdjában, a 
VIII. Henrik hat felesége  című drámában és végül Bulgakov Iván, a 
rettentő  című művében. Utoljára Görgey Gábor Handabasa  című 
darabjában láttuk -  és a kivételes tehetségű színésznő nyugdíjba 
ment. Betegen, megalázottan, összetörve.

Mi bántotta? Mi bántja?
Szerepek suhantak el mellette. Meg sem érintve őt és tehet

ségének határait. Nem szerepelhetett a Biedermann és a gyújtogatok  
című Max Frisch-szatírában, az Ilyen nagy szerelem  című Pavel 
Kohout-drámában, Eugen O ’Neill Boldogtalan holcf)ában, az Irma, 
te édesben, A nyugati világ bajnokában , a Glóriában, Az ember 
tragédiájában, a Hekusokban , Mrožek rendőrkomédiájában, Háy 
Gyula Isten, császár, paraszt című müvében, a Bánk bánban , az 
Áfonyákban , a Caligulában , a Kurázsi mamában, az Utazás az éjsza
kába  című színjátékban, a Scapin furfangjaiban...
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Hűséges vagy hozzám?
Vérségi Józseffel Hermann Gesicker:

VIII. Henrik és hat felesége cím ű  
drámájában

Már nem fájnak a sebek.
De a hegek még láthatók.
S közben a színházban sok minden m egváltozott. Dévics Imre 

időközben elhunyt. A szakmabeliek tülekedni kezdtek az igazgatói 
székért. Tehetségüket a színpadon sokszor bizonyított rendezők és 
színészek (Virág Mihály, Pataki László, ifj. Szabó István) -  híján 
minden vezetői ügyességnek, találékonyságnak -  lassan-lassan a 
lejtőre görgették a magyar társulat szekerét.

Már nem a magyar színházért történtek dolgok.
Milyen volt a színház Dévics Imre után?
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Az FJetjel előadásán Albert Jánossal és A lbert Máriával. 
A zongoránál Eisemann Mihály (1965)

Végül újra az ecsethez nyúlt.
Egy alkalommal vissza akarták rendelni a színházba. M űsorra 

tűzték Federico García Lorca Bernarda Álba háza  című drámáját. A 
társulat aranyszívű dramaturgját, Lévay Endrét küldték el Paulához, 
hogy meggyőzze: szükség van rá, térjen vissza a színpadra. Igazoltan 
van távol a színháztól, mondta akkor Paula. A visszaem lékezés 
akkor még dermesztő volt.

Nem a színésznő dobta el magától a színházat.
A színház dobta el Heck Paulát.
A sajtó nyomon követte a színházi eseményeket. Beszámolt a 

történésekről, igazgatók lemondásáról és székfoglalójáról. Heck 
Paula már nem látta belülről a Népszínházát. De a színpadra, pon
tosabban: színpadokra gyakran visszatért. A nagy érték nem vész el. 
Ünnepelték az Életjel rendezvényein, a Népkörben, mindenütt, 
ahova csak meghívták. Egy lady maradt a M ayfair negyedből s 
onnan már csak egy lépés kellett ahhoz, hogy a közönség My Fair 
Lady’jévé váljon. A színházművészet nagykövete maradt. Végig.
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Ismerik ma is: Szabadkán, Újvidéken, a bánáti falvakban, a 
televízió képernyőjéről, a rádió műsoraiból és festményei révén is. 
Képeit szétvitték a szélrózsa minden irányába: Mexikóba, Svájcba, 
N ém etországba, A usztriába, Franciaországba, C sehszlovákiába, 
Belgiumba, M agyarországra, Ausztráliába. Mintha megjelölte volna 
őt a láthatatlan kéz: mintha a földi hatalmak vissza akarnának adni 
neki valamit a szépnek, a művészinek a ragyogásából. Kell a 
nézőnek Heck Paula. Azt mondják, a színházak felett eljárt az idő, a 
bemutatott darabok szerkezete csikorog, a meseszövés egykor csil- 
logó-villogó anyagába bevette magát a moly. S egy szerény 
színésznő, ha színpadra lép, mégis képes megmozgatni a világot.

Jaj, de jó a habos sütem ény! -  Az Élet
jel Eisemann-estje (1965)
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Lehár Ferenc A mosoly országa c. 
operettjében (1970)

Éveken át kavart kisebb-nagyobb vihart egy-egy fesztivál ered
ményhirdetése. Latolgattuk aztán a díjak súlyát-rangját, azokét, akik 
megkapták, és talán még inkább azokét, akik nem kapták meg. Heck 
Paulát háromszor díjazták: egyszer a színházban (Kakuk M arci, 
Csuriné) kétszer az Újvidéki Rádióban, pontosítva: a jugoszláv 
rádióhálózat újvidéki (M iroslav Krleža Farkasverem , Éva) és szkopjei 
(Kopeczky László Segítség, lopok , Marci) fesztiválján.

Tündérország?
Az volt-e Heck Paula színháza?
Bezdán, Baja, Pécs, Zombor, Szabadka -  egy élet állomásai. Az 

élet éltető vize megmosdatta. A színház dohos világában majdnem
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EMLÉKSOROK D. JUHÁSZ ZSUZSÁRÓL, 
A BEGA-PARTI SIRÁLYRÓL

Komika Carlo UolJoni A hazug című vígjúiúkában (1954)
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Vadvirágai. A társulat járta a vidéket is. A tagság úgyszólván bent 
élt a színházban, a Toša Jovanović Színház termeiben. Voltak jó és 
voltak rossz előadások. Tanulságok nélkül. Mert már régen m eg
mondták, hogy a jó előadásból azért nem lehet tanulni, mert jó, a 
rosszból azért nem, mert rossz. A színház tehát olyan, m int a 
szerelem: csinálni kell, és az a legjobb iskola.

S Z A B A D K A , A  R O SSZ  Á LO M

A becskereki lányt 
elvitték Szabadkára.

Szerződést írattak 
alá vele. Ez egy közepes 
színésznő, gondolhatták 
sokan. A „közepes” -  
hála istennek -  semmit 
sem akar, csak lenni, 
létezni. Olyan színész
nő, akit az előadás után 
egy-két m ondattal el 
lehet intézni, hát majd 
meglesz valahogy Sza
badkán, itt lehet élni, 
éldegélni.

Mások többnek lát
ták Juhász Zsuzsát.

Színésznőnk túl nagy 
és túl hideg oroszlánbar
langnak érezte a szabad
kai színházat. Voltak itt 
már akkor olyan m ar
káns színészegyénisé
gek, m int Ferenczi 
ibolya, Szabó Cseh

Cigóri Komor Gyula  
Aladár nem szamár című művében  

(1952)

112



emberek érvényesülhetnek. Még akkor is, ha a műsorrend eléggé 
halovány. Az ötvenes években a kötelességtudat, a klasszikusok iránti 
kegyelet diktálta a műsortervet, s „biztos tipp”-ként megtűrték az 
operettet, a népszínművet és az egyértelműen szórakoztató vígjá
tékokat. A színház munkájával azonban egyre gyakrabban foglalkoz

tak azok, akik valami 
módon formálni szeret
ték volna a műsorpoli
tikát. Válságról még nem 
esett szó. Születtek si
kertelen vagy esztétikai
dram aturgiai kom pro
m isszumokkal színre állí
tott előadások. S leke
rültek a műsorról a dics
telen szovjet darabok. 
Gondoskodni kellett az 
új közönség  színházi 
kultúrájának m egalapo
zásáról.

De ehhez a színház
nak nem volt ereje. 

Vezéregyénisége sem. 
Csökkent a nézőszám. 

K om or G yula-S tefan i- 
desz Károly Aladár nem  
szam ár című gyermeko- 

Nézz a szemembe! Szilágyi Lászlóval perettje 17-szer került be- 
Nicolo M achiavelli M andragora mutatásra, Nicolo Machia-

címií drám ájában (1952) v e lli  M a n d ra g o rá ]a
7-szer, Indig Ottó Ember 

a híd  alatt című színmüve 13-szor, Molnár Ferenc Játék a kastélyban  
című vígjátéka 29-szer, Kálmán Imre M arica grófnő je 25-ször, 
Hunyady Sándor Pusztai szél]e 10-szer, Carlo Goldoni A legyező  című 
müve 9-szer, Csepreghy Ferenc A piros bugyellárisa 8-szor, Zilahy 
Lajos Zenebohócok című darabja 12-szer, G. B. Shaw Candidája 6- 
szor. Lesújtó statisztika.

115



Pillangókisasszony előadásában különösen Juhász Zsuzsának magas 
színvonalú művészi játékát kell megemlíteni. Juhász Zsuzsának si
került Cso-cso-szán érzékeny po lgárk isasszonyokat m eg n k ató  
giccses figurájába életet lehelni.”

A színfalak mögött - „belépőm ”-re várva - lestem Zsuzsa m in
den m ozdulatát. Szám os em beri érzést ábrázolt m élységes
szenvedéllyel. Óriási színésznő, szögeztem le akkor magamban.
Igen, a színház csak akkor maradhat meg, ha az előadásait sokrétűvé, 
izgalmassá, érdekessé tudja tenni.

Például egy D. Juhász Zsuzsa szerepeltetésével.

*

Nem já tszo tt Bra- 
nislav N ušić M egbol
dogultjában. M egren
dezte D ario N icodem i: 
Vakarcs (Scam polo) cí
mű vígjátékát. „Elm ent” 
m ellette a Sárga csikó 
című népszínm ű és 
A rthur M iller Édes fiaim  

a darabot K ét nem 
zedék címmel adták -  c. 
drámája, de nem oszto
zott a János vitéz s i
kerében sem a kollégáival. 
Végül a nagybecskereki 
m agyar társulat legran
gosabb, legőszintébb elő
adásában, Kodolányi János 
Földindulásában, paraszt
drám ájában Julit hozta 

Sántha Sándorral e lénk. Erről a kiváló
hídig Ottó Ember a híd  alatt előadásról a vajdasági

címíí darabjában (1952)
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ROMHÁNYI IBIRŐL,
A MÍTOSZTEREMTŐRŐL

Az Úrhoz szólok (Ranko Marinkovié: Glória, 1965)



Harminchét-harmincnyolc esztendeje is van annak, hogy a 
törökkanizsai madárka berepült a színházba, és odaadták Virág 
Mihálynak, hogy színre léptesse a Dühöngő ifjúságban. Zsengesége, 
törékenysége megmaradt. Mekkora szerencse, hogy a zsenialitás 
sosem őszül. Látja, tudja ezt valaki?

Ez legyen az előszó.
Az újságokból idézett 

sorok csak arra kellettek, 
hogy m enet közben kije
lölhessem  a m űvészi

Az első jelentős szerep (John Osborne: 
Dühöngő ifjúságában Szilágyi Lászlóval 

és Fejes Györggyel, 1959)

m ásítottam  m eg a kri
tikusok sorait. Szubjek
tív vagyok, mert mindig 
elfogultan  csodáltam  
legkedvesebb színésznő
met, ám ezt a csöppnyi 
szubjek tiv itást a nagy 
művészek megérdemlik.

(É letének bizonyos 
epizódjairól mégis hall
gatok az érthető emberi 
érzékenység miatt. Mű
vészi-emberi arcképe így 
sem lesz egyoldalú, szürke.)

pálya k ilom éterköveit. 
Nem provokálok, nem 
hívok ki ellenvélem é
nyeket, ezt Romhányi Ibi 
sem te tte soha. Nem
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A Dühöngő ifjúság nagy’jelenetében Szilágyi Lászlóval (1959)

JAVULÓ KÖZÉRZET

Nem állíthatjuk, hogy a szabadkai közönség hálásan köszönte 
meg a kiváló előadást. Mert eléggé ritkán láthatott az öreg színház 
deszkáin ilyen jól megkomponált, korszerű produkciót. A sajtó azon
ban igaz, visszafogottan lelkesedett, sikeres volt a rendezés is. 
Virág Mihály olyan csapatot szervezett, amely egységes stílusával, 
term észetes közvetlenségével a m egfelelő hangulato t tudta 
megteremteni a színpadon.

„Senki sem gondolkodik, senki sem törődik semmivel. Se hitünk, 
se meggyőződésünk, se egy szikra lelkesedés nincs. Csak telnek a 
vasárnap délutánok fakadt ki Osborne méltatlankodó Jimmyje,
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nem zúgott fel a vastaps. A közönség - ahogyan Dér Zoltán megírta 
estéről estére vegyes érzelmekkel távozott a színházból.

Romhányi Ibi szám ára az O sborne-e lőadás ugródeszkának 
megfelelt, a vártnál, reméltnél sokkal többet nyújtott, ám ezt csak a 
kritikusok, a nézők és Virág Mihály akarta tudom ásul venni. Ray 
Lawler színtelen-szagtalan színjátékában, A tizenhetedik baba  
nyarában színésznőnk M ajoros Katival felváltva játszotta egy 
nagylány, Búbba szerepét. Raul Praxy A milliárdos című bohóza

tában -  vajúdás. Odette 
szerepe sem m itm ondó. 
Virág M ihály 1960-ban 
Alexandra-Kiritescu Szar
ka fészek  cím ű vígj á- 
tékában foglalkoztatja , 
de az előadásnak Ibi sze
repével együtt nincs ha
tósugara. Udvarhölgy Leó 
Fali Sztam bul rózsája  
című operettjében, majd 
újabb altem áció, ezúttal 
Nagygellértné Kiss Júliá
val Örsi Ferenc ostoba 
darabjában, a F ekete  
ventillátorban. Táncos
lány John Osbome Komé
diásában. Egy csúfosan 
m egbukott előadásban, 
León K ruczkow ski A 
szabadság  e lső  napja  
cím ű színm üvében -  

Törökösen Garay Béja rendezésében
(Leó Fali: Sztambul rózsája (1960) ~ Ingét alakítja, amolyan

„rossz passzban” . 1961- 
ben Ottó Fischer Kimenőjében Veraként színes, magával ragadó, 
őszinte. Marcel Ayme Nem az én fejem  című szatirikus vígjátékában 
agyonsminkelt titkárnő...
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Romhányi Ibi lassan-lassan megszerette a magányát. A biztató 
kezdet után azonban úgy tűnt, hogy ez a fiatal, nagyon tehetséges 
színésznő -  aki sohasem lázadt, még csak szerepet sem követelt 
magának -  eltűnik a süllyesztőben, hogy nagy formátumú színész
nővé Szabadkán aligha lesz. Igaz -  vigasztalta magát -  ezek azok a 
bizonyos „inasévek”, a szakmát még tanulni kell. „B ohócként” a 
vígjátékokban nem vált be. Adva volt m egannyi lehetőség a ripacs- 
kodásra. Vagy ne túlozzunk: a karikírozásra. De Rom hányi Ibi ide
genkedett egy kissé ettől a műfajtól. Ő volt Alison Poiter, aki m in
dent eltűr. Ő precízen, figyelmezetten akarta a közönség elé állítani 
azt az erribert, aki hisz valamiben, vagy ha nem is hisz -  legalább 
reménykedik. Igaztalanul mellőzik, igen, de hát -  még olyan fiatal.

Évek próbatételek nélkül.

ILYEN N A G Y  
SZERELEM

1962. január 20-án a 
Népszínház magyar tár
sulata bem utatta Pavel 
Kohout Ilyen nagy szere
lem  cím ű színm űvét 
Virág M ihály rendezé
sében s itt vannak a „dü
höngök”, Szilágyi László 
és Romhányi Ibi főszerep
lésével. Egy tanársegéd, 
Peter Petrus meg egy 
egyetem ista lány (Lyda) 
nagy-nagy, tragédiába 
torkolló szerelme.

Sajtóvisszhang:
Szabadkai 7 Nap (Dér 

Zoltán): „Régen kísérte 
a Suboticai Népszínház

Cserfes és hódító  
(Leó Fali: Sztam bal rózsája, 1960)
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közönsége olyan feszült 
figyelem m el egy szín
darab cselekményét, mint 
a szom bati esti bem u
tatón. Nem csupán azért, 
m ert a rendező és a 
színészek közös erőfe
szítése nyomán felejthe
tetlen élm ényben volt 
részünk, hanem elsősor
ban azért, mert a szín
padon megelevenedő nagy 
szerelem  történetének 
újszerű földolgozása le
nyűgözte m ég a legi
gényesebb nézőket is . . .” 

A továbbiakban Rom- 
hányi Ibiről:

„Romhányi Ibi rend
kívül finom  árnyala
tokkal és mozdulatokkal 
érzékeltette a m inden
kitől távol került leány 
tragikus sorsát és hivatot- 
tan tolm ácsolta végtelen 
fájdalmát.”

Vukovics Géza a Magyar »Szóban em lékezett meg a sikeres 
bemutatóról. Többek között leírta, hogy a szerzőt, a csehszlovák 
Pavel Kohoutot kétszeres bátorság dicséri. Nem ijedt meg egy ilyen 
könnyen banálissá válható és pusztán a könnyzacskókat ingerlésre 
csábító történettől. Kohout bírál is -  így Vukovics Géza - ,  bírálja tár
sadalmát.

Az események filmszerűen peregnek -  írja kritikusunk Virág 
Mihály rendező nagy lépést tett előre. A nézőtérről irányította a 
szereplőket, néha díszletmunkásokká is avatva őket. Romhányi Ibi 
pedig szembe találta magát egy ilyen nagy szerelemmel.

Minden szerelem elmúlik egyszer... 
(Pavel Kohout Ilyen nagy szerelem című  

darabjában Szilágyi Lászlóval és 
Remete Károllyal, 1962)
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csodálatosan vonzó Marcela Lope de Vega A kertész kutyája  című 
vígjátékában, Márta az agyonbírált vígjátékban, Kvazimodo Braun 
István A tóparti házéban. Szobalány (!) Miroslav Krleža Léciájában, 
Utcalány (!) Bertolt Brecht Koldusoperájában, szeszélyes vénkis
asszony (Lujza) az én blödlimben, a Finom kis társaságban s aztán
-  Az ostoba lányban - Josefa Lanthenay.

Sikeres müfajváltás.

Vénlány nem öreglány.
(Barácius Zoltán Finom kis társaság című bohózatában Remete 
Károllyal Kelemen Lászlóval, Nagy Istvánnal, Nagy Józseffel, 

Majoros Katival, Szabó Ferenccel, 1963)

Színházainkban a siker m indig csak utólag volt szem 
revételezhető. Mi lehet az oka Romhányi Ibi kiugró sikerének a 
Marcel Achard-vígjátékban? A mű tisztes szórakozást kínált csupán,
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semmi többet. De a szabadkai szereplőgárda -  Virág M ihály értő 
irányításával -  jobbat nyújtott a reméltnél, elegánsan m egcsinált 
előadást láthatott a közönség s Romhányi Ibi ezúttal is élénk érdek
lődést keltett. Nem állíthatjuk, hogy színésznőnk szerencsésen 
találkozott az alkatával összecsengő szereppel. Ibitől távol volt 
Josefa gesztusrendszere, minden m ozdulata, hangsúlya, ahogy 
elővillantja az alsónem űjét, ahogyan kacsint az ügyészre, Szilágyi 
Lászlóra. Játékot vitt a nézők elé, felhőtlen játékot, egy kis val- 
lóságillúziót egy könnyűvérü francia lányról.

Színésznőnk Szilágyi Lászlóval -  legkedvesebb partnerével -  
egymás szemébe, gondolkodásába-érzelem világába kapcsolódóan 
játszotta el a darabot, ahogyan tette azt Budapesten Dómján Edit és 
Márkus László.

Új arc -  tanulságul.

B O L D O G 
T A L A N S Á G

Nem tudhatjuk most -  
több évtized távlatából - ,  
hogy ki „fedezte fel” 
Eugene O 'Neill Boldog
talan hold  című drámáját, 
és tűzette a színház mű
sorára 1964-ben. (Bemu
tató előadás: január 9-én.) 
Meglehet, hogy előítélet
tel közeledtek a műhöz. 
De amikor a közönség 
szeretettel, odaadással fo
gad el egy előadást, min
dig kell lennie valaminek, 
ami válaszol saját életére.

Kopeczky László kabaréjában ; 
a Carmen és a bikákban (1963)
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Dévics Imre és Virág Mihály ellen hadakoztak, akik nem akarták 
elfogadni azt a „hevesebb” színházat, akik az évek során olcsóbb 
darabokban keverhették ki je llem ük színeit: a gyávaságot, a 
kényelmességet, de mindenekelőtt a hiúságot. S elfeledték, hogy 
ebben az új színházban már csak az „áthal lásos” szövegek tudtak 
érvényt szerezni a művészetnek, s azt is szem elől tévesztették, hogy 
Romhányi Ibi már nem kezdő. Vitatható ugyan, hogy mennyire 
tehetséges, de vitathatatlanul számolni kell vele, mert partnert váltva
-  Szilágyi László helyett Pataki László van az oldalán -  em elkedett 
tud lenni a színen.

A jóslatok nem váltak be.
A színház m egm aradt és R om hányi Ibi is m egm aradt. 

M egmaradt albérleti lakásában a M oša Pijade úton, nem messze a
központtól. Még nem volt 
a fiatal fiúk ölelésétől 
megnyugvást remélő, öre
gedő színésznő. Fiatal 
volt, nagyon fiatal s mit 
sem tudott/sejtett az irigy
ség lelket és jellem et 
torzító erejéről.

D íjakat is kapott már, 
nem is egyet.

De a Boldogtalan  
hold  után újabb egy évig 
kellett várni jelentősebb 
szerepre. Élfényt ritkán 
vetítettek rá. A kevésszer 
előadott Pirrandello-víg- 
játékban, Az ember, állat 
és erényben hódító, érett 
asszony, telve szexuális 
vágyakozással: Duško

Barácius Zoltánnal Roksandić Andrea  című
Shakespeare remekében, a Sok hűhó  drámai akkordjában köny-
semmiért cím ű vígjátékban (1964) nyen felejthető. William
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Shakespeare Sok hűhó sem m iért című vígjátékában -  újbóli 
találkozás Virág Mihályal - gyönyörű, mint Hero. Szikrázik a szép
sége. Oskar Davičo Költeményében  is villant egyet, Tabi László 
Most m ajd elválik című eseménytelen, humortalan vígjátékában 
Boglár Zsuzsaként rokonszenves, mint ahogyan Jevgenyij Svarc A 
meztelen királv című szatirikus mesejátékában is. Nyugtalanító és 
szeszélyes leányalakot hoz elénk John Millington Synge A nyugati 
világ bajnoka  című vígjátékában, fennkölt és szenvedélyes Ranko 
M arinković G lóriádban. Ez időben tanulta meg, hogy egy 
színésznőnek is lehetnek mélypontjai, hozzá kell szokni ahhoz, hogy 
nincs tartós siker, hol fent, hol lent van a kerék. Hol színházi csodát 
teremt, hol elszürkül s a pályán több lesz a bánat, mint az öröm.

Oskar Davičo Költeményében a halottnézök: Salamon Sándor, Szabó 
Ferenc, Fejes György, Barácius Zoltán (1964)
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Nyúlfarknyi szerep egy operettben, Ábrahám Pál Bál a Savoyban  
című művében, de aztán egyéni színekkel tolm ácsolja Ariszto- 
phanész Lüszisztraté]ában M ürrhinét. Ám a szerep nem kárpótolja 
hiányérzetét, mert az egyébként érdekes, jól megcsinált előadás 
mindössze 13 reprízt ér meg. M ég egy eléggé rossz emlékű előadás: 
Slavko Kolar M agam ura vagyok című drámája -  tíz reprízzel. 
Romhányi Ibi úgy érezte magát, mint akit téves csatornára kap
csoltak, amit senki sem 
néz. De aztán a színház 
egy vérbő vígjátékkal 
adózott a nevetés múzsá
jának. Marc C am oletti 
L eszállás P árizsban  
című bohózatában szí
nésznőnk bűbájos, eroti
kus, ezerarcú. M egkez
dődhetett egy újabb 
széria, vígjátéki arccal.
J. B. Priestley Veszélyes 
fordulójában  O lw een 
Peelként ő menti meg az 
előadást az ásító una
lomtól. Ekkor vette észre 
a pályatárs talán először, 
hogy Rom hányi Ibi 
„lekörözte” színésztár
sait, még akkor is, ha 
játéka megmaradt a ha
gyományos keretek kö
zött. Míg a többiek ala
kítása rendszerint egye
netlen, ő magabiztosan, 
tiszta eszközökkel, szug- 
gesztíven és term észete
sen ölti magára az eljátszandó figura külső és belső jellemvonásait. 
Válja alakja Arbuzov Egy szerelem története című, halovány szín-

Egy pohár kával nem árthat meg... 
(Barácius Zoltánnal John B. Priestley: 

Veszélyes forduló című bűnügyi 
játékában, 1966)
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művében amolyan laza ujjgyakorlat. Arra szolgált a szerep, hogy egy 
kiemelkedő tehetségű színésznő jövőbeli munkásságának fokozott 
figyelemmel kísérésére serkentsen.

Mert Ibit várta a nagy szerep.

Dialógus az apagyilkossal (Synge: A nyugati világ bajnoka. 
Partnere Barácius Zoltán, 1965)

*

A Népszínház vezetői szinte „titokban” készültek egy újabb pró
batételre, Háy Gyula, az emigrációban dolgozó magyar szerző törté
nelmi drámájának a bemutatójára. Létrejöhetett egy nagy találkozás: 
Romhányi Ibi megkapta Borbálának, Zsigm ond magyar király 
feleségének a szerepét. Mindenki vacogott egy kissé. Félt a feladat 
nagyságától.
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Újvidéktől Versecig, hogy Romhányi Ibi szerepform álása lehet 
ugyan csak „korrekt” , ám sohasem sablonos. Általában egyénítésre 
törekedett.

*

A lazítás hónapjai követ
keztek.

Nem szerepeltetik  
sem Róbert Thom as 
Nyolc nő  c. bűnügyi játé
kában, sem pedig Ö r
kény István tragikom é
diájában, a T ó tékbm . 
E ltáncolnak m ellette a 
Lulu és a Charley nénje 
szereplői. A gyereket a 
gólya hozza  című Török 
R ezső-vígjátékban „lu
bickol”, görcsöt old já té
kával a nézőtéren -  46 
repríz a hálapénz. „Dé
m oni” kurtizán M arin 
Držić Dundo M arojé- 
jában s aztán újra egy 
„gyöngyszem ”, de mind
össze hét félházas rep- 
rízzel, Murray Schisgal 
Szerelem, ó! című szín

müve - és megint Virág Mihály rendezésében. Mély lélegzetvétel -  
és: találjuk meg az életben a szépet! Az előadásban félreérthetetlen 
nyomok arra utaltak, hogy a rendező leghűségesebb tanítványának -  
annak nevezhettük-e már akkor? szándékában állt nagyot tágítani 
a darab idő- és térbeli határain. Erre utalt néhány gesztus: ahogyan 
elsírta magát, ahogyan elemi erővel támadt szerelmesére. Hinni akart

Groteszk és abszurd. Murray Schisgal 
Szerelem, ó című színművében Bata 

Ferenccel (1968)
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kezdetben a szerelem 
ben, jobban talán, mint 
az Ilyen nagy szerelem 
ben , de aztán az élet, ez a 
fránya élet ránehezedik a 
vállára s ettől elveszti 
életkedvét. Ez is Rom
hányi Ibi volt. Ilyennek 
láttam a magánéletben.
Világmegváltási tervek
kel és csöndes lemondás
sal, beletörődéssel a meg- 
változtathatatlanba.

Ilyennek láttam a szí
nésznőt 1968-ban. Egy 
nemzedék hősnője lett.

A szerelem nélkülöz
hetetlensége és elvisel- 
hetetlensége m egváltoz
tatta. Fél szemmel már 
Újvidékre lesett, fél láb
bal a szabadkai színpa
don egyensúlyozott. í r  • l 'J ' 1 / 1 r \ s - 7 \

Nem osztanak rá dramajaban Vérségi Józseffel (1967)

szerepet a K aviár és
lencsében , a Doktor úrban és a Naftalinban. S aztán „gonosszá” 
válik. Katona József Bánk bánjában ő a gyűlölni, megvetni való 
Gertrudis. Tragika a régi fényben, habár ellenszegül a szerepnek, 
nem tudja teljesen magáévá tenni. Túlságosan „szim plára” sikeredett 
a szabadkai Bánk bán. De színre lépése alkalm ával mindig nála volt 
a labda s játékával enyhítette rosszkedvűnk telét.

Az íratlan recept szerint: nagy szerep után néhány szavas epizód 
A lfonso Paso Ön is lehet gyilkos cím ű szatírájában. Cserfes 
nagylány a szomszédból, a múzsa neveletlen gyermeke.

Hay Gyula Isten, császár, paraszt cím ű
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Gertruclis és M elinda  
(Katona Jó zse f Bánk bánjában Albert Máriával, 1968)

ÉLETRE KELT ÉS TÖ K ÉLETES

Érthetően nagy várakozás előzte meg Deák Ferenc Áfonyák című 
müvének szabadkai (ős)bemutatóját. Stílusváltás várható -  nyi
latkozta Virág Mihály rendező. Izgalmas mű -  színhelye egy 
menedékhely az elhulltak számára. Benkő Ákos a magyarországi 
Színház című szaklapban megállapította, hogy a vajdasági magyar 
dráma az Áfonyák bemutatásával vált „nagykorúvá” . Egy kolostor: 
lakói szerzeteseknek álcázott gonosztevők, akik szúrós szemmel
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szakaszát” marasztalták el olykor-olykor, mert hát Dévics Imre szín
házában a fentebb említett „alacsonyabb rendű” előadásokban (A 
tóparti ház) volt kénytelen szerepelni s az utca koldusainak szórni 
szét a tehetségét.

Ibit nemcsak Harag György találta meg, rátalált Csehov is. A 
Cseresznyéskertben is különleges feladatot szántak neki. Harag 
György újabb bravúrja A romániai vendég -  akárcsak a Három 
nővér esetében pontosan m eghatározta a darab tartalm i és 
szerkezeti összetevőit. Cseresznyés kert-elem zése  term észetesen 
hasonló a Három nővéré hez, habár Rom hány i Ibinek Ljubov 
Andrejevna szerepében, színésznőként pillanatok alatt maszkokat 
kellett váltania.

Vidéki románc. (Fejes (hörgővel Anton Pavlovics Csehov: 
C "se rész m \ ’éskertjében, 1979)
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Magány... Miroslav Krleža Agóniájában (Újvidék, I9~’8)

M ár-már összeállt az „életm ű” , az újvidéki: Claudonné a Sosem  
lehet tudnibaxx, a Play Strindberg  Alice-a, a Három nővér Olgája, az 
Agónia  Laurája és a Cseresznyéskert Ljubov Andrejevnája. S közben 
eljátszotta a M ockinpott úr kínjai és m eggyógyít tatás a című műben 
a Feleséget, a M esél a bécsi erdő Valériáját -  és semmi több. 
Mindössze hét szereplési alkalom az Újvidéki Színház első öt évében. 
De még nem vált „öreg hölggyé” .

Nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy Romhányi Ibi otthon vagy a 
sokat emlegetett „sötét zug”-ban, a színpadon, a próbateremben 
önelégülten zárta-e ezt a korszakot. Erről sohasem beszélt sem 
nekem, sem másoknak. Vérébe még nem ivódott be a megalkuvás. 
Közben a filmet is megszerette, ám ez a vonzalom nem tartott 
sokáig. „Engem a kam era nem szeretett” -  mondogatta, ezért nem is
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A N A G Y A S S Z O N Y

Egy tizenöt évvel ezelőtti élményemről beszélnék, és egy m últ 
éviről, melyek a Romhányi Ibivel való m unkámból tartósan élnek 
bennem, és ezek a legkellemesebb élményeim is vele kapcsolatban 
az elmúlt tizenöt év alatt.

Ljubov Andrejevna a Cseresznyéskertben  és Helena A lving a 
Kísértetekben. -  Két azonos típusú nőszerep. Romhányi értelm ezé
sében talán egy külön tanulm ányt is megérdemelne, de m ost te
kintsünk el a részletezés igényétől, és csupán villanásokat idézzünk 
fel ezekből a szerepépítésekből.

Mi az, ami különösen 
je llem ző R om hányira 
ezekben a szerepekben 
és egész színészi opusára 
ezek tükrében?

A gazdag színészi 
eszköztár és érzésvilág 
kettősségének állandó 
szimbiózisa a jellemző: az 
életérzésnek a pontos köz
vetítése, a jelenetek ke
mény és éles váltásokkal 
árnyalt építése, a zaklatott 
és a megcsillapodott lel
kiállapot cseréjének lát- 
tatásai a jellemzők.

M o n d a th a n g sú ly o k  
élnek bennem elevenen, 
amelyek arról tanúskod
nak, hogy mélyen bevé
sődtek ezek a mondatok, 
és azért vésődtek be, 
mert elevenen érintettek, 
annak köszönhetően, mert 
Romhányi Ibi úgy mondta

A Diiško Radović forgatókönyve nyomán  
készült Lepa paracla cím ű jugoszláv  

filmben
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Drámai hangulatban... (Veljko Pelrović: Bunja, tévéjáték)

Említettem, Romhányi Ibi másik szerepvonulata a kiszolgálta
tottságukért bosszúval fizető gonosz nők voltak.

Ilyen a Play Sfrindbergbö\ Alice (rendező Radoslav Dórié). 
Romhányi Ibi első szerepe az Újvidéki Színházban, am elyért a 
legjobb alakításért járó Arany Babérkoszorút kapott a szarajevói fesz
tiválon. A Play Strindberg  a férj és feleség véne  menő küzdelme, két 
egymást gyűlölő em ber évek óta tartó harca, amit ők élveznek is. 
Romhányi Ibi tökéletesen ábrázolja Alice-t, a közömbösségtől a 
cinizmuson át a viperagyűlöletig m indent megmutat, azt is, hogy 
amikor győz, ez a győzelem már nem jelent semmit, számára is 
inkább vereség, m int élvezhető  diadal, hiszen legkedvesebb 
szórakozásától fosztották meg. Hangulatvilágításai kitűnőek, ügye
sen taktikázik, szívósan harcol.

A Cseresznyéskert (rendező Harag György) Ranyeszkajája, az 
Agónia Laurája, s az Édes Anna  (rendező Harag György) Vízynéja 
mellett a Play Strindberg  Alice-a Romhányi Ibi művészetének csúcsa. 
Romhányi Ibi drámai színésznő, aki m indent tud, és minden felada
tot magas művészi fokon old meg.
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Elegendő megjelennie a színen, érezzük, valami fontos fog 
történni. A Kurázsi mamában is csak ült szótlanul portékás kocsijá
nak lépcsőjén, s mégis éreztük jelenlétének súlyát, éreztük a drámát, 
ami elkerülhetetlenül be is következett.

Ha Romhányi Ibi színpadon ül, akkor ott lényeges dolog fog 
lejátszódni.

G erold László

Nem feledkeztek meg Romhányi Ibiről nyugdíjba vonulása után 
sem. Nem feledkeztek meg a rendezők, a közírók, a kritikusok, a kol
légák. A színházak vezető emberei gyorsan sem m isnek nyílvánítot
ták a művésznő színpadon és színházban eltöltött sikeres éveit.

A Vajdasági Színházi Múzeum Színészportrék  című sorozata 
keretében 1993. december 8-án Rom hányi-estet tartottak. Ezen 
Káich Katalin teatrológus, Franyó Zsuzsanna, az Újvidéki Színház 
dramaturgja, Radoslav Dorić rendező, Faragó Árpád, az Újvidéki 
Színház igazgatója, Ferenczi Jenő színművész, Virág Mihály rendező 
és Gerold László színikritikus méltatta Romhányi Ibi művészetét. Az 
én válogatásom ennek az estének az anyagából készült.

(Megjelentek a Híd 1993. decem beri számában)

Otthon , Törökkanizsán
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