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A  V ajdaságban  az  ö tv en es években  a 
városi népb izo ttság o k  négy h ivatásos m a
gyar sz ín ie g y ü tte s  m ű k ö d ésé t te t té k  le 
hetővé. A  szabadkai N a ro d n o  pozoriS te -  
N ép sz ín h áz  1945-ben, a to p o ly a i Já rá s i 
M agyar N épszínház 1949-ben, a  b ecskerck i 
és a  zom bori N épsz ínház  pedig  1953-ban 
kezdte m eg m u n k ájá t, tegyük hozzá: m eg
felelő anyagi h á tté rre l, nagyszám ú sz e re p 
lő g árd áv a l, s z a k k é p z e tt  re n d ez ő k k e l. A  
ta r to m á n y  m ag y a rlak ta  h e ly ség e ib en  az 
igen népszerű  tá rsu la to k  év ad o n k én t m in t
egy 80 b e m u ta tó t és 50 rcp riz t ta rto ttak . 
U gyanazok  a szervek  azo n b a n , am elyek 
m egalak íto tták , h am aro san  m egszü n te tték  
őket. A  becskerck i és a zo m b o ri együttest 
1955 tavaszán, a topo lyai sz ínházat 1959 
decem berében .

M inden  érv a m agyar sz ínházak  to v áb b 
fejlesztése m elle tt szólt. K lasszikus a lk o tá 
sok, o p e re tte k , népszínm űvek , avan tgárd  
szerzők darab jai m elle tt hazai és an y ao r
szági írók  drám ái is m ű so ro n  szerepeltek . 
A po litikai légkör azo n b an  bizonyos idő 
e lm últával m ár nem  kedvezett a m agyar 
sz ínházaknak. A  négyből h á rm a t c sak h a
m ar felszám oltak . A  szabadkai N épszínház 
m agyar tá rsu la ta  1985-ben beleo lvad t egy 
ú jjá szerv eze tt in tézm én y b e, a K P G T -be. 
A zóta  a városi ö n k o rm án y zat kezdem énye
zésére ú jbó l ö n á lló su lt k é t tago zatta l, m a
gyarral és szerbbel.



ÉLETJEL KÖNYVEK 65.



Megjelent a Magyar Köztársaság Művelődési és 
Közoktatási Minisztériumának támogatásával



BA RÁCIUS ZOLTÁN

MEGKÉSETT REKVIEM
A MEGSZÜNTETETT VAJDASÁGI 

MAGYAR SZÍNHÁZAK TÖRTÉNETE

1996





I. M A G Y A R  SZÍNH Á Z A  BEGA-PARTJÁN  

(ZRENJAN IN )





LEVÉLFÉLE A  M ÚLTBÓL

Elöljáróban hitünkről szeretnék szólni, mert művelődési dolgo
zóink egykoron tudtak és akartak hinni, s még csak meg sem kér
dezték, hogy meddig hihet az ember, kiben és miben. A társadalom
ban, önmagában, társaiban -  magyarságában? Hitének volt mélysé
ge is, elegendő ahhoz, hogy megtartsa az életben, ebben a megnyo
morított világban, amelyben élni kényszerültünk/kényszerülünk 
ma is. Színészek, rendezők, statiszták, műszaki személyzet, nézők 
nem akarták, hogy bármi is „úgy maradjon”, ahogyan mások, ellen
ségeink eltervezték. Dolgoztak: erkölcsi és etikai angazsáltsággal 
megérezvén, hogy mi a színház feladata, vállalt hivatása, s megpró
bálta megtartani auditóriumát, új nézőkre is szert akart tenni.

Nem a színházból -  mert valamennyien színtiszta amatőrök 
voltak - , hanem a színházért éltek azok a lelkes, áldozatkész, a 
munkát minden pillanatban igenlő színjátszók, akik már akkor, a 
régmúltban megérezték, hogy nálunk, ebben az országban, ahol oly 
sok embert hallgattattak el, sokkal többről van szó; lehet szó a 
művészet és a társadalom szempontjából egyaránt, mint egyszerű 
amatőr mozgalomról, egy-egy előadásról vagy rendezvényről. Ma 
azt mondjuk, hogy az amatőr mozgalomra (is) szükség mutatkozik, 
mert színészutánpótlást nevel(het), de a világháborút követő évek
ben, amikor a vajdasági magyarság elszakadt az anyaországtól, az 
anyanyelvűnket óvta, védte, adta át sértetlenül az újabb és újabb 
nemzedékeknek*.

Az amatőr művészeti tevékenységek tehát társadalmi szerepük
kel mindig túlmutattak közvetlen hatásukon. A szereplők társadal
mi szerepet vállaltak, megtalálták a színpadon vagy a próbaterem
ben a maguk közönségét. Ennek közvetlen és közvetett hatása 
akkor is jelentős, ha magában a művészi gyakorlatban egy-egy 
előadás, előadott mű esztétikailag nem volt, nem lehetett mindig 
magasrendű, ha a rendező/színész nem akarta vagy nem tudta újra



értelmezni a színházkultúrát s nem tagadta meg a hagyományos 
történési struktúrát, nem „bontott formát”.

A vajdasági magyar amatőr mozgalomnak voltak hanyatlási és 
virágzási szakaszai. A színháznak volt természetesen a legnagyobb 
vonzereje. A továbbhaladás útja mindenki előtt nyitott volt. „Fé
szekrakásnak” nevezhető mindaz, ami a múltban történt, mert az 
ötvenes évek magyar nyelvű színházait a második világháborút kö
vető években, a múltban alapozták meg Juhász Ferencék és Nyáray 
Rezsőék, valamint azok a szereplők, akik már a harmincas években 
-  értékgonddal vagy értékvesztéssel, mindegy - , akár egy kabarétré
fa szintjén, vállalták a missziót, igen, a missziót, mert nálunk nem 
öncélú nemzeti pántlikában tetszelegtek a művelődési dolgozók, 
de tudták, hogy most és akkor a magyarságért tenni kellett valamit. 
„Valami” született a színpadon, s ez a „valami” felhívta magára a 
recenzensek figyelmét. Az ötvenes években, amikor Zrenjaninban 
és Zomborban is megszületett a vajdasági magyar színház -  Sza
badkán 1945-től, Topolyán 1949-től már működött magyar tago
zat - ,  visszafogottabb volt a lelkesedés.

Nehéz volt az út odáig -  a lobogásig és az elhallgattatásig. 
Zrenjaninban és Zomborban azonos vérmérsékletű öregek persze 
nem teremthettek „arculatot”, modell, példakép nem létezett, de a 
régmúltból előkotort plakátok, fényképek, dokumentumok arról 
tanúskodnak, hogy múltunk eseményekben gazdagabb volt, mint a 
sivár jelen, sajnos. De akkor pénz helyett színházról beszéltek.

Habostorta-szemlélet

Az úgynevezett deklamáló stílus évtizedeiben, a habostorta- 
szemlélet hagyományát őrizve, a második világháborút követő 
években -  és még sokáig -  színművek, bohózatok, vígjátékok, ope
rettek, népszínművek, ritkábban drámák műsorra tűzésével a volt 
Torontál vármegyében a műkedvelők a nézők ovációjától kísérve 
mutatták be, valósították meg programjukat. A szerb színházak 
színpadain vagy a művelődési egyesületek rozoga pódiumán sokáig 
csak a dalitársulatok vendégszerepelhettek, ám sok helyütt a ma
gyarok az új hazában is rátaláltak a rivaldára, s az új országban nem 
akartak gyorsan, fájdalommentesen széttagozódni, elsüllyedni az



olvasztókohóban. Céltudatosan szervezték meg az első megmozdu
lásokat, előadásokat, s az önképzőköri estéken megteremtették a 
lehetőséget valami többre, szebbre. Az elődök vitális mozgalmat 
csiholtak életre. Számukra csak ár létezett, az apályról nem akar
tak tudni. Biztonságos utat választottak ugyan, de sok-sok kockáza
tot rejtőt, mert a hatalom nem nézte jó szemmel a magyarság 
mozgolódását, még akkor sem, ha a színpadon Hacsek és Sajó 
beszélgetett egymással. Művelődéspolitikai kérdések konkrét szín
házi problémák talaján nem vetődtek fel mégsem, egyetlenegy 
előadást sem tiltattak le, s a rendszer emberei azon a véleményen 
voltak, hogy egy bohózat bemutatása még nem jelenthet elszaka
dást vagy elszakadási óhajt.

Dr. Várady Imre, az akkori Petrovgrad magyarságának nagyra 
becsült vezetője, a város volt nemzetgyűlési képviselője, szenátora, 
Marton Andor, a Magyar Közművelődési Egyesület igazgatója, Ko- 
vách István prelátus, apostoli adminisztrátor, dr. Báthory Endre 
orvos, Szabó Zoltán református lelkész, Mara Jenő lapszerkesztő, 
Bajjer Lajos, dr. Borsodi Lajos, dr. Várady Imréné, Szalay Józsefné 
tiszteletes asszony, Szabó Zoltánné református tiszteletes asszony, 
özv. Bencze Miksáné, a Nőegylet elnöknője, özv. Hammeri Miklós- 
né és a többiek a bánáti és nemcsak a bánáti magyarság szociális 
problémáit, problémáinak egy részét sikerrel oldották meg s támo
gatói voltak a kulturális mozgalmaknak is. A szellemi élet rugói 
voltak, segítségük nélkül -  ahogyan mondani szokás -  egy deszkát 
sem lehetett odább helyezni. Lankadatlan lelkesedéssel irányítot
ták a műkedvelőket s érvényesítették a ma is időszerű jelszót: Egy 
mindenkiért, mindenki egyért!

Dr. Várady Imre szövegéből (1940):
„Minden nemzet szellemi életének nagy ható erőssége: hagyo

mányainak tisztelete. Az egybegyűjtött hagyományok egymásután
ja a haladás legbiztosabb fokmérője. A hagyományok szorgos gyűj
tése igaz kultúrcselekedet. A ma kifejtett kultúrmunkája a jövő 
nemzedéknél már kultúrhagyománnyá finomul.

Minden népcsoport, minden nemzet a legbüszkébb arra, amit 
külön egyéniségéből, külön sajátosságából az összemberi haladás
nak nyújthat.

Ily közönséges nemzeti büszkeség jogosult mindenkinél. Jogo
sult a magyarságnál is. Mert éreznünk kell, hogy a magyar faj géni



usza is az irodalom, zene, művészet s a kultúra minden irányú 
megnyilvánulásában az örök igaz, örök szép minden változatában 
szintén nyújtott maradandó értékeket a nagy világösszességnek..

(Ma is elhangozhatna valahol e programbeszéd.)

Diákos, vásári lendülettel

Juhász Ferenc árnyéka átnyúlt a holnapba, az 1953-as mából a 
múltba. Mindenütt jelen volt, s mindenütt -  ha nem is az erőszakos 
változtatás árán -  szembenézett a nehézségekkel, megpróbálta le
egyszerűsíteni a dolgokat. Mit vállalt, mit másított meg, nehéz ma 
megmondani, mert magánéletébe, titkos terveibe nem nézhettünk 
bele. Számára azonban mindig a SZÍNHÁZ volt a legfontosabb, a 
magyar színház persze.

Megteremtője volt a magyar színjátszásnak. Az államalakulás 
után azonnal munkához látott. Vezetője volt a Magyar Közmű
velődési Egyesület rendezőbizottságának, a Jótékony Nőegylet tit
kára. Az első években megalakította a Renaissance Kört, majd a 
híres Ady Társaságot, amely az első színjátszó együttest adta, aktí
van rész vett számos vidéki fiókegyesület megszervezésében. Felol
vasásokat, előadásokat tartott, és időben gondoskodott a visszavo
nuló műkedvelők helyébe lépő új tagokról. Ő volt a legképzettebb 
színházi rendező és szervező. Nagyon tehetséges embernek tartot
ták: a hatalom olyan egyénnek, akinek minden lépése, minden 
megmozdulása gyanús. (A továbbiakban még sok szó esik majd 
róla.)

Nem hallgathatjuk el Nyáray Rezső érdemeit sem. A színész és 
rendező a magyar műkedvelő mozgalom nagy, népszerű egyénisége 
volt. Hivatásos színészként Magyarország úgyszólván valamennyi 
színházában szerepelt, dalitársulatokban persze, de leginkább vidé
ki színpadokon aratott sikert, a leggyakrabban vígjátékokban és 
népszínművekben. 1923-ban hazatért Becskerekre, és azonnal át
vette a szerepkönyvet, amelyet a kezébe nyomtak. Gyakran gon
dozta az Ady Társaság előadásait, de nem utasította el a Műked
velők Színházának, a Magyar Közművelődési Egyesületnek és a 
Nőegyletnek a meghívását sem. A vérbeli komikus száznál több 
darabban szerepelt és ugyanennyit rendezett. Vidékre is ellátoga



tott, szívesen segítve azokon, akik először érezték magukat hiva
tottnak arra, hogy a színpadon bizonygassák tehetségüket. 1933- 
ban a MKE megemlékezett Nyáray Rezső színészi és rendezői tevé
kenységének harmincadik évfordulójáról, munkásságának érdemei
ről. 1954-ben hunyt el Zrenjaninban.

*

Becskereken több együttes működött. A Műkedvelő Ifjúság 
színjátszóinak műsorán -  a leggyakrabban Eck Károly rendezésé
ben -  legelsőnek Az utolsó kenet szerepelt, majd színre vitték a 
Toloncot, A régi szeretőt, a Kintornás családot és a Vereshajút. A  
Műkedvelő Asztaltársaság műsorából a Kis madaram című nép
színmű érdemel említést. Az Önkéntes Tűzoltótestület már ope
rettel is megpróbálkozott, a Tatárjárással, a Leányvásárxal, a Lu
xemburg grófjával, a Nebántsvirággal és az Egy csók és más semmi
vel. További darabok: Három testőr, Sasok, Lotti ezredesei. Az 1921- 
ben megalakult Ady Társaság műsorából: Ezüstpille, Cseregyerekek, 
Ördög, Kék róka, Játék a kastélyban. Tehát a húszas években Pet- 
rovgradban már Herczeg Ferencet és Molnár Ferencet mutatták be 
a műkedvelők. (A színvonalról három személy gondoskodott: Ju
hász Ferenc, Nyáray Rezső és Láng Imre karnagy.) A római katoli
kus Árvaház műsorából: Naftalin, Fruska, Torockói menyasszony. 
A z iparos műkedvelő fiatalság is aktív volt {Mágnás Miska, Pacsirta, 
Gróf Rinaldo), de gyakran hirdetett bemutatót a Vojvodina Sport 
Klub (Az ezred apja, Az utolsó Verebéty lány, Antónia). A  Magyar 
Közművelődési Egyesület műsorából: Tűzmadár, A szabin nők el
rablása, A vén gazember, Egy kis senki, Becsületes megtaláló. Néhány 
ősbemutatót is tartottak. Sikert aratott Borsodi Lajos, Borsodi 
Ferenc és Fischer Károly Szerelmi Rt. című operettje, Láng Imre és 
Láng Imréné Sárit elrabolják, dr. Heissler József és Ripka Imre 
Annié című műve, Szántó Anna Aranyhalacska című bohózata, K. 
Végh Vilma vígjátéka, a Lili hétéves.

A  különböző jótékony és sportegyesületek néha-néha „összeáll
tak” s olyan darabokat mutattak be, mint a Nemtudomka, a 
Bölcsődal,, a Muzsikus Ferkó, a Hazudik a muzsikaszó. Szerveztek az 
egyesületek mesedélutánokat, bálákat, gyerekelőadásokat, kabaré
esteket is. Az egyesületek műsorpolitikája nem elemezhető. Kiala
kult egy olyan gyakorlat -  nem véletlenül -, amely csak a magyar



színpadokon egyszer már nagy sikert elért darabokat engedte érvé
nyesülni.

Legismertebb/legnépszerűbb műkecfrelők: Ágoston Károly, 
Ágoston Jolán, Balogh Sándor, Báthory Margit, Bojin Csöpi, Ceg- 
lédy János, T. Czinner Anikó, Buttel Domonkos, Flesch Lipót, 
Gussmann Tibor, Heuring Ferenc, Juhász Ferencné Magyar Piros
ka, T. Hajdú Aranka, Jakabfalvy Géza, Karátsonyiné Kovacsik Ir
ma, dr. Kálmán Ferencné Engel Margit, Kecskeméthyné Báthory 
Piroska, Kovacsik Aranka, Kullmanné Bárány Mária, Leiner Elly, 
Liptay Tibor, Nagy Lajos, Nyáray Rezsőné Oroszi Margit, Pesti 
Sándorné Süly Ágnes, Petrikovich József, Pinkert Ilonka, Rózsa 
Jenő, Schossberger Zsuzsa, dr. Schwererné Kugler Marika, Straub 
István, Szabó Bertalan, Takács Dusi, Takács János, Trebitsch Leó, 
Vas Zsuzsi, Vastag Mihály, Vajdáné Burgeth Rózsa, Végh Margit, 
Wetzl Rudolf.

Az 1953-ban alakult hivatásos magyar színház tagjai közül né- 
hányan -  Babinszki István, Vastag Mihály, Ormay Mária, Novotni 
Ferdinándi Ilonka, Máté Imre és Zádor Imre -  kisebb-nagyobb 
szerepekben már a harmincas évek végén és a negyvenes évek 
elején igen aktívan részt vettek a színjátszók mozgalmában.

Sokan megérték -  ha szabad így fogalmazni -  „színházi legendá
jukat”, sokan eltűntek a háborúban, a holocaust áldozatai lettek. 
Nincs olyan előadás persze, amelyet azok is emlegettek/emleget
nek, akik nem is látták. Az előadásokat a rendezők a kor képére 
formálták, nem is voltak nagyobb elvárások. De ha átböngésszük a 
műsort, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a becskereki magyarság 
módszeres megsemmisítésének a színház (is) gátat emelt.

Tartozunk-e valamivel Juhász Ferencéknek? Hálával. Megmu
tatták nekünk, hogy a legnehezebb időben is lehet óvni, védeni 
értékeinket. Az erőforrások a szereplőkben voltak. Nekünk is erre 
kellene építeni.

Ennyit a „habostorta-szemléletű” színházról.

A megadott lehetőség

1945-ben elsiratták, elparentálták a színházkultúrát -  a ma
gyart. Nem maradt hírmondónak senki. Sokan azt hitték -  nem



alaptalanul hogy az új rendszerben, a „szocializmusban” a ma
gyarságnak nem lesz szava -  még deklamáló stílusban sem! -  a 
színpadon. A múltban voltak reményteljes pillanatok, megmozdu
lások, és most vége, nincs tovább. „Magyarul beszélő” színháznak, 
műkedvelő egyesületnek se híre, se hamva. Egy új szellemi sziszte- 
matizálásban szellemi tágasságot a magyarság nem kaphat. Lanka
datlanul szították a gyanakvás és a félelem légkörét. A szellemi 
bulldózerek átirányultak ránk: a történelmiség eltűnik, s helyette a 
perc diktatúrája szerint működnek majd a dolgok. Szerencsére a 
borús jóslatok nem váltak be, minden másként történt. Még nem is 
vált kínzóan időszerűvé egy magyar nyelvű színielőadás, s az újon
nan megalakult Petőfi Művelődési Egyesület színjátszói színre vit
ték, pontosítsunk: színre vihették Fazekas Mihály Ludas Matyi cí
mű népi/népies színpadi művét.

Még dörögtek az ágyúk a szerémségi fronton, amikor hozzálát
tak az amatőr együttesek toborzásához. 1945. január 8-án be is 
mutatták az első magyar nyelvű műsort, egy tarka estet Marocsik 
György cukorgyári munkás rendezésében. Május 6-án megalakult a 
Magyar Művelődési Egyesület. Csaknem ezren gyűltek össze az 
alakuló közgyűlésen a néhai Dunderski-palota nagytermében, ahol 
a háborús években színielőadásokat is tartottak. Megint dr. Várady 
Imre vette kezébe a magyarság sorsát, az alelnöki tisztet töltötte be. 
A vezetőség további néhány tagja: Marocsik György, B. Szabó 
György tanár, Korom Tibor vegyész, Láng Imre karnagy (nevével 
már találkoztunk), Nagy Sándor festőművész. Ez az egyesület, a 
Petőfi volt hivatott arra, hogy a vajdasági magyar nemzetiség kultu
rális igényeit kielégítse. Az alkotókat az sem zavarta, hogy a megbí
zottak és a vezetőségi tagok, az elvtársak a színházhoz mit sem 
értettek. Az akció megkezdődött, a második életmentő, magyar- 
mentő akció. Ömlengések, a szocializmus dicsőítése, és a szigorú 
felügyelők megnyugodtak. Ez a magyarság jutalomra is érdemesül
het.

A színjátszók azonnal nekiláttak a munkának. Juhász Ferenc 
vállvonogatva fogadhatta az újabb „trükköt”, de engedett a „csábí
tásnak”. Újra munkába szólították, és az egykori nagyváradi újság
író -  lakkcipőben és nyakkendővel -  visszatért a próbaterembe. 
Megkövetelte, hogy „Juhász úrnak”, vagy csak röviden „Feri bácsi
nak” szólítsák. Csak a szereplőkben és a színházban hitt, s mivel



tudta, hogy a megváltozott világban mivégre van a színház, az újabb 
torz rendszerben -  a saját magatartását megfogalmazva, fölöttesci- 
nek kíséretében -  most már követelőzve vállalt munkafeladatokat. 
(Nem sokáig dolgozott a Petőfiben, munkásságának sokan gáncsot 
vetettek.)

A szerteágazó és gazdag színházi tevékenység nagyszámú szín
játszót segített dobogóra. Boros Mirjana, Boros István, Fa József, 
Jakabfalvy Géza, Kálmán Irénke, Kószó János, Álló Mátyás, Álló 
Sári, Babinszki István, Bajtai György, Farkas Zoltán, Horváth Ella, 
Zádor Imre, Máté Imre, Mihalkovits Ferenc, Nagy Jolán, Novotni 
Ferdinándi Ilonka, Ormay Mária, Véger Ferenc, Kovács István, 
Zsivánfi Emil, Cedomir Rosulj, Tűsnek Ottilia (keresztnevét két 
t-vel írja), Vastag Mihály élt is a lehetőséggel.

Megjegyzendő a dátum: 1945. július 21-én -  Nyáray Rezső ren
dezésében -  a színjátszók bemutatták a Ludas Matyii Jakabfalvy 
Gézával a címszerepben. További szereplők: Zádor Imre (Döbrögi 
földesúr), Tóth György (János), Szőnyi Hermina (Erzsók asszony), 
Szabó Bertalan (Kisbíró), Szőnyi Irén (Panni, a bíró lánya), Bá
thory Margit (Sára), Buford Etus (Borcsa), Deák Erzsébet (Mari
ka), Karácsonyi Zsuzsanna (Prológus), Mezei István (Pöttöm), Mi- 
csik Rózsi (Zsóka), Molnár János (Pista) és Nagy András (Marci 
csikós).

Nagy sikere volt A botcsinálta doktornak, a Vassza Zseleznová- 
nak, a Borsszem Jankónak, a Három a kislány című operettnek, a 
Duda Gyurinak, a Csárdáskirálynőnek, a Mágnás Miskának, a Ha
waii rózsájának stb. Az előadásokból -  megírták -  optimizmus és 
derű sugárzott, ami révén -  történelmi léptékkel mérve az időt -  a 
magyarság önkezébe vehette sorsa alakítását, persze „vállvetve az 
ország népeivel és nemzetiségeivel”.

Enyhe mámor

Leggyakrabban azt írtuk le a lobogás évében, hogy volt egyszer 
a kezdet. Most kétszer beszélhetünk valamiféle kezdetről, annak 
nehézségeiről, sikereiről és kudarcairól. Megállapíthatjuk, hogy 
ezek az előadások -  ha nem is vehették fel a versenyt nívókülönb
séggel a hivatásos társulatokkal -  1919-től 1945-ig, majd 1945-től



1952-ig megtanították a színé
szeket menni és beszélni a szín
padon. Kétségtelenül érdekes, 
izgalmas történelmi pillanat
ban született meg az ötlet, hogy 
a városnak magyar amatőrszín
házat adjanak. Nem éltünk ak
kor csöndes, vértelen világban. 
Határainkon lövöldöztek. A  
szovjetek által diktált szocialis
ta tábor felmutatta, hogy szá
munkra csak egy út létezik: mo
csokban, szutyokban, vérben 
menetelhetünk, ha akarunk. A  
szocializmus igazi arcától el
borzadtunk, működésének me
chanizmusától elrettentünk és 
megint összébb húzódtunk. 
Ebben a történelmi pillanat

ban tehát a városi népbizottság jóváhagyásával megalakulhatott 
Zrenjaninban a Madách Amatőrszínház (Juhász Ferenc -  ki más? -  
volt a „keresztapa”.) Az alapítók a Petőfi Művelődési Egyesület 
színjátszó szakosztályának a tagjai voltak, akik mögött már néhány, 
odaadó munkában eltelt esztendő állt, és akik számára a műkedve
lés már több volt, mint puszta kedvtelés.

Az újonnan megalakult egyesület társulata Bródy Sándor Taní
tónő című művével 1952. október 15-én mutatkozott be a közön
ségnek. Az előadással Belgrádban, Zágrábban, Újvidéken és Sza
badkán is vendégszerepeit. További produkciói: Somerset 
Maugham A szent láng, Molnár Ferenc Farkas, Drago Gervais Hat 
végzés keres egy szobát, Hermán Heijermans Remény, Anday Ernő 
Vadvirág, valamint egy magyarnóta- és műdalest. Az amatőrszínház 
negyvenszer hirdetett műsort, az előadásokat 11 625 néző látta.

Juhász Ferenc tudta, hogy a néző jámbor, sőt bárgyú. Megírta 
ezt már Hevesi Sándor is. Siker és bukás sohasem igazság kérdése. 
Tömérdek véletlen és hatás eredményez sikeres vagy sikertelen 
estet. Milyen darabokat szabad most prezentálni a nagyérdemű
nek? A „habostorta-szemlélet” már nem időszerű. Leleplezni az új



rend kisszerűségét, a demagógokat, az ambiciózus technokratákat? 
Nem tanácsos. Vonzalmat sejtetett azonban Heijermans iránt, 
Molnárra és Bródyra szavazott, s „külső nyomásra” műsorba iktatta 
a Hat végzés keres egy szobát című hazai vígjátékot. Anday is beke
rült, hírmondóként a régi világból. Mi lehet ma egy rendező? Cini
kus végrehajtója egy országos programnak vagy nagy formátumú 
művész, aki Shakespeare-rel tompítja világunk értelmetlen voltát? 
Ehhez nincs gárda, az előbbihez kedv. Válasszuk tehát a középutat. 
Ha a válsághelyzetből kilábolunk, akkor majd meglátjuk, hogy mire 
alkalmas a színházkultúra.

Műhelymunkáról persze szó sem lehetett. A szabadkai színház
hoz hasonlóan, a zrenjanini társulatba is szép számmal szerződtek 
dilettánsok. Meg aztán a recenzensek minduntalan „mondanivalót” 
kerestek a darabokban, előadásokban. Ha ez nem volt meg, akkor a 
produkció -  szerintük -  avíttan hatott. Mégis sikerült a Bega-parti 
színházban létrehozni egy modellt, amelyet a néző, elsősorban a 
néző szolgálatába lehetett állítani. Túl szép is lenne, ha egy csapás
ra megszülethetett volna az az „álomszínház”, amely valamennyi 
értékünket megóvja, megmenti, amely a pénzügyi présben is min
dig „nagyot” alkot. Akkortájt a hivatásos színházakban ugyancsak 
tarkabarka volt a műsorrend. Szabadkán olyan darabokat vittek 
színre, mint Indig Ottó Ember a híd alatt című színműve, Molnár 
Ferenc Játék a kastélyban című vígjátéka, Kálmán Imre Marica 
grófiiője, Hunyady Sándor Pusztai szél című drámája, melyben a 
Szabadkára szerződő Juhász Zsuzsa alakította a cigánylányt, Carlo 
Goldoniy4 legyező című műve, Csepreghy Ferenc Piros bugyellárisa, 
Zilahy Lajos Zenebohócok című tragikomédiája. Nem volt igénye
sebb a topolyai magyar együttes műsora sem (Fatornyok, Kisasz- 
szony, Illatszertár, 24 szál vörös rózsa, Csikós). Szóval a vajdasági 
magyar színházak 1951/52-ben még nem rendezték a soraikat. Hiá
nyoztak az erős kezű rendezők és a rendszerrel együtt lélegző mű
velődési dolgozók, mondták akkor hivatalos helyeken és persze a 
lapok szerkesztőségeiben.

Juhász Ferencnek igaza volt. A siker fogalma relatív. Telt házak 
-  olcsó műsorral, foghíjas házak -  szép színházi élménnyel. Régóta 
tudjuk, hogy a siker a színház legbizonytalanabb tényezője. A  város 
mindent Juhász Ferenc kezébe tett le, megbíztak benne, talán a 
szavát adta, amit kétlek, hogy megteremti a magyar szocialista mó



dellű színházat. Műsor? A naturalista és a stilizált dráma ideje 
lejárt. A poétikus dráma sem zavarhat sok vizet. Az új, szocialista 
drámairodalom üres, ezeknek a helyébe semmit sem tudott állítani. 
A színházak mindenütt reprízeket tartottak, mindenekelőtt a vígjáté
kokat játszották sorozatban. Megújhodás? Kivel? Kikkel? A drámák 
megújhodása révén minden lehetséges, de hol vannak az új művek?

A rendező műsorra tűzette Az ember tragédiáját, majd Kodolá- 
nyi János Földindulását, de ez már a következő évad eseménye. 
Maradjunk még néhány sor erejéig Bródy Tanítónőiénél. A lapok 
az előadás sikerét méltatva leszögezték, hogy Zrenjaninban „tör
tént valami”, valami történőben van. A 7 Nap képekben mutatta be 
a színházat, színészportrék láttak napvilágot a lapban. 1952. au
gusztus 31-én már „közhírré tétetett”, hogy hivatásos lett a Madách 
Amatőrszínház. A Tanítónő tehát „megtette a magáét”, mondták. 
Minden értéknövelő alkalmat óvni, pátyolgatni kell, nem vagyunk 
többé kíváncsiak másodrendű leckefelmondásra, lássuk, mire vihe
ti nálunk egy hivatásos magyar társulat!

A népbizottság szárnyai alatt

Az amatőrszínház fejlődésének elismeréseképpen a városi mű
velődési tanács előterjesztette a városi népbizottságnak, hogy 
együttese állandóvá váljon. A népbizottság -  Svetislav Simiének, a 
tanács elnökének javaslatára -  elfogadta az indítványt, és 1 380 100 
dinárt szavazott meg a színház szükségleteinek kielégítésére a még 
hátralevő négy hónapra, azzal, hogy az új, 1954. évben már a város 
rendes költségvetéséből fedezi majd kiadásait. Az új idényt a szín
ház már állandó színházként kezdi meg október elsején Heltai Jenő 
A tündérlaki lányok című darabjának bemutatásával. Ezzel a darab
bal egyidejűleg folynak a próbák Madách Imre^lz ember tragédiájá
ból, valamint Branislav Nuáié^4 megboldogult]ábó\ és Kacsóh Pong
rác János vitézéből (Akkor még senki sem ellenezte a János vitéz 
műsorra tűzését. Az évad végén éppen e daljáték ürügyén „robbant 
a bomba”, távolították el a színház éléről Juhász Ferencet, és húz
ták le a rolót azok, akik a magyar társulatot életre hívták!)

A magyar együttest azonnal a Toáa Jovanovié Népszínházhoz 
csatolták, vagyis a város színházának 1953 októberétől két társulata



volt: a szerb és a magyar nyelvű. Petar Volk belgrádi teatrológus 
erről így számolt be: „A szerb színház fejlődésének kronológiájába 
beletartozik az is, hogy egy döntés alapján a magyar amatőr együt
test hivatásos szintre emelték. A  problémát úgy oldották meg, hogy 
a legjobb amatőröket hivatásos színészekké léptették elő, tehát a 
szerb nyelvű előadások mellett a nézők magyar nyelvűeket is láto
gathattak. Az első előadások megnyugtató sikereket értek el, s a 
ToSa Jovanovié színház igazgatóságának bátorítása és önzetlen se
gítsége nem maradt el.”

Hivatásos színésze a szerb társulatnak sem volt, a színház tekin
télyét azonban évtizedekig sikerült megtartani. Gondos akcióterv
re akkoriban senki sem gondolt: a munkát még sokáig amatőrök is 
el tudták végezni. A Toáa Jovanovié színház igazgatóságának báto
rítása és önzetlen segítsége valóban nem maradt el. Az „átmeneti 
állapot” évében -  ahogyan Juhász Ferenc mondta -  sajnos csak a 
színház igazgatósága fáradozott a békesség megtartásán.



A Z ELSŐ ÉV A D

„Az élet fáj csak”

Előrebocsátom, hogy rendre törekedni ott, ahol a rend fenntar
tása lehetetlen, olyan feladat, amelynek elvégzése során szétforgá
csolja magát az ember. Ezt Kassák Lajos mondta. Szerencsénkre a 
zrenjanini magyar színház esetében rendről, szigorú fegyelemről 
beszélhetünk, senkit sem emésztett fel a munkatempó, vagyis lehe
tetlen feladatok megoldására nem kényszerítették a szerény tudású 
színjátszókat. Juhász Ferenc -  egyszer már említettem -  gondosan 
megválogatta a műsort. A színész lett a színház központja és talán 
egyetlen alkotóeleme. Ő old és jelenít meg mindent. Nem kell neki 
ehhez semmilyen segédeszköz, mert önmagában totalitás, s amit 
nem lehet leírni és előállítani, azt ő képes kifejezni. Mindez persze 
csak akkor érvényes, ha csakugyan színésszé vált. A tagoknak tehát 
gyorsan el kell felejteniük a dilettantizmus sztereotípiáit, fel kell 
hagyniuk a felszínes elemzéssel. Jól tudtuk, hogy hosszú és türel
mes munka vár ránk, de bíztunk Juhász Ferenc alaposságában.

A színház tehát megkezdhette munkáját, pontosabban az 
amatőrszínház tagjai -  némileg felerősödve -  most már hivatásos 
státust élvezve lapozgattak a szerepkönyvekben. A város megértés
sel fogadta a népbizottság határozatát, de nagyobb eufóriáról nem 
számolhatok be, mert természetesnek tartottuk. Csak Juhász Zsu
zsa lelkesedése csiholt szikrát, s ahol megjelent, széles gesztusok
kal, nagy-nagy hévvel számolt be a várható eseményekről: gyújtott, 
lázított, szenvedélyesen készítette elő a szereplőket az új feladatok
ra. „Ezentúl minden másképpen lesz -  mondta gyakran villogó 
szemmel. -  Mi vagyunk Bánát fellegvára, nem akármi ez, emberek! 
Erre érdemes nagymisét celebrálni. Védtelenül állunk az időben, 
de mi majd megmutatjuk, hogy mire vagyunk képesek.”



Dorde Damjanov-Dekáa, a népszínház és most már a magyar 
társulat igazgatója is, váltig azt hangoztatta az együttes üléseken, 
hogy az egész évad a jugoszláv színházi élet jelentős eseménye lesz, 
persze kemény munka vár ránk, de az ország most minket figyel. 
(Ördögöt! Még Szabadkát és Topolyát sem érdekelte, mi történik a 
Bega-parti városban.) Hangsúlyozta azt is, hogy a színház az új, 
szocialista társadalomban születhetett csak meg, egy olyan ország
ban, amelyben a magyarság új hazára talált. Végh Sándor tanár, a 
magyar társulat vezetője egyetértett vele s azt mondta, hogy most 
elég a „süket dumából”, munkára fel, bizonyítsuk be, hogy rászol
gáltunk a népbizottság, az ország bizalmára. Ne magyarázzuk a 
művészetet, hanem csináljuk! Juhász Ferenc Nagy Endrét idézte: 
„A színház ma nem más, mint gondűző, és a publikum azt kívánja, 
hogy a színpad mögül kinyúljék egy energikus szellemi kéz, és 
megcsiklandozza a hónalját.” Természetesen sok minden másra is 
szükségünk lesz -  tette hozzá -, nemcsak a hónaljcsiklandozó szín
ház sikere biztos, de lesz erőnk Millert és Madách Imrét is bemu
tatni. Mindenki sűrűn bólogatott. Mi, színészek, igazat adtunk ne
ki. Végh Sándor „végszava”: „Nem vitás, hogy a néző választja ki 
magának a műsort, de azért a színdarab nem portéka, amelyet 
piacra dobunk. Ne feledjük: a szocialista világ...”

*

A színház munkásságával elsőként a 7 Nap foglalkozott hosz- 
szabb cikkben. Kolozsi Tibor írta a szabadkai hetilap 1953. szep
tember 13-i számában:

„Le roi est mórt, vive le roi!” A király meghalt, éljen a király! 
Valahogy ez a klasszikus francia királytemetés és királyköszöntő 
mondás jutott eszemben, amikor D. Juhász Zsuzsa híradása alap
ján átrándultam Zrenjaninba, hogy az új lépcsőfok előtt álló zre- 
njanini magyar színház létrejöttéről és az ezzel kapcsolatban felme
rülő problémákról írjak. Nem mintha egy pillanatra is eszembe 
jutna, hogy a lelkes zrenjanini szereplőgárdát halottak csinálják, 
hasonlítanám össze a királlyal, de egy kicsikét ennek a mondásnak 
furcsa megmosolyogtató ízét éreztem J. Zsuzsa leveléből is, amikor 
megírta, hogy mától kezdve a jó öreg Madách megszűnt létezni, 
ellenben új formában -  mint Városi Népszínház fog tündökölni. 
Részvétnyilatkozatok mellőzendők, mert hát ezt akartuk...



Nos, mindenféle részvétnyilatkozat szigorú mellőzésével top
pantunk be Zrenjaninba. Éppen jókor. A társulat A tündérlaki 
lányokat próbálta. És azután?... Azután következik Madách Az em
ber tragédiájából a 4. szín, a Pillangókisasszony -  no nem az opera, 
hanem a dráma, Nuáié Megboldogultja, egy énekes-táncos színpadi 
mű Lilla címmel, mint már a címéből is látszik, Csokonai verseiből 
és Lavotta zenéjéből összevegyítve, amelyben nem annyira a tarta
lom egysége a fontos, hanem inkább csak a régi magyar zene és 
költészet egy csokra.”

A cikk szerzője a továbbiakban aláhúzza, hogy a társulat 
egyelőre nem rendelkezik énekes színészekkel, s azt is, hogy nem a 
legszerencsésebb pillanatban lett a Madách hivatásossá, az után
pótlás is nagy gond, de az audíción, amelyet szeptember 20-án 
bonyolítanak le, talán összejönnek a tehetségek, s akkor a gondok 
eltörpülnek a lelkesedés mindent elsöprő hullámverése előtt. Meg
említette Kolozsi Tibor azt is, hogy egy szabadkai színész, Sántha 
Sándor, szívesen segítene a zrenjaniniakon. Ezt olvasva -  mondták 
a többiek -  Juhász Zsuzsa elhúzta a száját. Hogy miért, sohasem 
tudtuk meg.

Verébbel ágyúra

A próbák már szeptemberben megkezdődtek. A tündérlaki lá
nyokból már áprilisban, amikor még szó sem volt hivatásos magyar 
színház létrejöttéről. Az ember tragédiája, a Pillangókisasszony és a 
Lilla szövegkönyvét tehát már a nyár végi hónapban megkaptuk. 
Nagyjából összeállt a társulat. Juhász Zsuzsa bátorított minket s 
azt mondta, hogy azok, akik a fent említett darabokban szerepet 
kaptak, már hivatásos színészeknek vallhatják, érezhetik magukat. 
Van még néhány üres hely, várjuk a tehetségeket a tartományból. 
Mindössze három-négy új tagra számít a vezetőség.

Laták István cikkéből (7 Nap, 1953. október 4.):
„Az a nap a kiindulópont. Bánát szívében harminc-egynéhány 

ünnepi hangulatú ember állt a százszemű bizottság elé. Úgy látszik, 
nem minden jelentkező mert pódiumra állni. Kis falvakból és né
pes városokból valók. Egyesek nagyszerű képességeket árultak el 
az első pillanatban, míg többeknél csak az igyekezet volt meg, az



Dürrigl Juhász Zsuzsa civilben és a színpadon (Magdics-ügy)

adottság hiányzik. Ötletes monológok, színes szavalatok, eleven 
párjelenetek, rögtönzött cselekmények. Ebből áll a vizsga. Aztán a 
valóban ügyeseknél ártatlannak tűnő beszélgetések, cselfogó kér
dések, raccsoló és sziszegő hangpróba, az emlékezetet, találékony
ságot, hallást próbálgatják -  és később tisztán áll a bizottság előtt, 
hogy kik nem léphetnek föl egyelőre vagy talán soha a jelentkezők 
közül a világot jelentő deszkákra.”

Eddig a lényeg. A továbbiakban Laták István arról tudósít, hogy 
mindezt, a színházi lehetőséget a népbizottságnak köszönhetik a 
becskerekiek. Örömmel állapítja meg azt is, hogy A tündérlaki lá
nyok próbáján azt tapasztalta: néhány tagot a hivatásosak is megiri
gyelhetnének. (Szabadkán sem volt akkor csupa öröm az élet. La
ták István a szabadkai magyar társulat vezető embere volt sokáig.)

Első nekifutásra az új magyar színház tagja természetesen Dür- 
rigl Juhász Zsuzsa lett, aztán a Boros házaspár, István és Mirjana, 
Tűsnek Ottilia, Ormay Mária, Novotni Ferdinándi Ilonka, Ba- 
binszki István, Máté Imre, Vastag Mihály, Fa József, Zádor Imre -  
valamennyien már szerepeltek a Madách Színház előadásaiban -  és 
a fiatalok: Véger Ferenc, Farkas Zoltán, Barácius Zoltán, Zádor



Edit. A sikeres audíció alapján bevették a társulatba a Gyapjas 
házaspárt a baranyai Batináról -  néhány hónapig a szabadkai szín
ház tagjai is voltak -  és a zentai Nagy Júliát. Műszaki személyzet: 
Kószó Irén (súgó) és Stojkovits Mária (ügyelő). Az egyéb műszaki 
szolgáltatásokat a Toáa Jovanovié Színház személyzete végezte. A  
díszletekről, ruhákról a színház műhelyében gondoskodtak lelki- 
ismeretesen.

Nincs más hátra, mint előre -  mondta Juhász Ferenc a magyar 
tagozat első, munka jellegű ülésén. Gondoljunk arra, hogy a világ- 
történelem és a művészettörténet legnagyobb ripacsa Nero római 
császár volt, aki lefizette az embereit azért, hogy tapsoljanak neki. 
Mi nem leszünk Nérók. Mi a tehetségünkkel akarjuk kiérdemelni a 
nézők és a társadalom megbecsülését, rangot szerezni színésze
tünknek. Ezután egy anekdotát mesélt el.

-  Valamikor régen én is színész akartam lenni, mint önök mind 
a tizennyolcán. Meg is tettem az első lépéseket a színpadon, de 
valahogy nem ment a dolog. Éppen Hamlet monológjával birkóz
tam a pódiumon, amikor a rendező hátulról a vállamra tette a kezét 
és azt mondta: „Ez nem neked való, fiam. Csinálj valami mást.” 
Miért meséltem el önöknek ezt a történetet? Mert megeshet, hogy 
majd én is valakinek a vállára teszem a kezem és azt mondom neki: 
„Csinálj, fiam, valami mást.”

Megértettük a rendezőt és megijedtünk. Szerencsénkre Juhász 
Ferenc nem tette a kezét senkinek a vállára. Esetleg akkor, amikor 
megveregette azt. A cinikus öregúrnak akkora szíve volt, mint az 
égbolt. Megbetegedett színészeit maga látogatta meg, de ha valaki 
azt mondta, hogy szívesen eljátszaná Rómeót vagy Desdemonát, 
akkor újra elbújt szemüvege mögé és csöndesen megjegyezte: „Ha 
te Rómeót akarsz játszani, fiam, akkor eredj Veronába vagy Lon
donba. Ott találsz partnert rangodhoz képest. Nálunk csak Heltai 
Jenőig vagy Nuáiéig viheted...” Mi nem lövünk verébbel ágyúra.

Vivát, szocializmus!

Özvegy Bergné történetét a társulat 1953. október 17-én mutat
ta be a kapunyitás alkalmából. A nézőtéren ünnepélyes volt a han
gulat: estélyi ruhás hölgyek az első sorokban, szmokingos urak



kíséretében. Az „elit” bérletet vásárolt. 19.30-kor Juhász Ferenc -  a 
nyakkendőjét gondosan megkötötték, a nadrágja vasalt volt, mint 
mindig -  a színpadra lépett, és elmaradhatatlan cinikus mosolyfélé
vel az ajkán rövid beszédet tartott az egybegyűlteknek, leginkább 
talán a páholyban helyet foglaló elvtársaknak, akik -  legyünk igaz
ságosak -  lehetővé tették a magyar színház működtetését. Juhász 
Ferenc népművelős színházat emlegetett. Szebben, magasabban 
szárnyalt a szövege, amikor arról beszélt, hogy Becskereken meg
alakult a magyar színház, majd aláhúzta, hogy a társulatot a népbi
zottság hívta életre, köszön is neki mindent, s nemcsak a népbizott
ságnak tartozunk hálával, hanem a szocialista rendszernek is.

A díszpáholy felől dübörgő tapsvihar. A nézőtéren ülők össze
néztek, hümmögtek. Juhász Ferenc szájából valami mást vártak. Az 
öregúr a színfalak mögött adta a tudtunkra, hogy az utolsó monda
tot a legszívesebben lenyelte volna, de ha meg akarunk maradni, 
akkor meg kell hunyászkodnunk, vagyis „juhászkodnunk”. (Volt 
egy színész, aki a rendező szavaira összehúzta a szemöldökét, s 
valószínűleg már másnap beszámolt az illetékeseknek a hallottak
ról.)

*

A tündérlaki lányokat, Heltai Jenő nem túl értékes színművét a 
nézők tartózkodóan fogadták. A társulat nagykorú lett, többet vár
tak a színészektől. Már a szünetben feltűnő véleménykülönbségek 
voltak tapasztalhatók. A józanabbja azt hangsúlyozta, hogy egyik 
napról a másikra nem születhet színvonalasabb előadás, legyünk 
türelmesek. A kritika fanyalgott. Korom Tibor -  akkor már a 7 Nap 
és az Újvidéki Rádió tudósítója -  a szabadkai hetilap november 
elsejei számában azt írta, hogy a Heltai-darabot a társulat legjobb 
erőivel vitte színre, ezzel vált a színház hivatásossá. Hozzátette azt 
is, hogy Juhász Ferenc alapjában véve elfogadhatóan, de megle
hetősen hiányos koncepcióval rendezte a művet. E hiányosság mi
att nem sikerült kellőképpen kidomborítania a szerző mondaniva
lóját, a színmű eszmei tartalmát. Ez különösen a család romlottsá
gát, semmittevő életét jellemző vonások kiemelésének hiányában 
jutott kifejezésre. Keveset tett annak érdekében, hogy érzékeltesse 
a poshadt pesti levegőt. A szereplők mozgatása szintén invenció 
hiányára vallott. Hiányoztak belőlük a negatív vonások, de játékuk



nagyjából elfogadható. D. Juhász Zsuzsa aprólékosan kidolgozta és 
őszinte átéléssel elevenítette meg Sárika alakját, a magát naivan 
mutogató, de az érett nő ravaszságával operáló legfiatalabb tündér- 
laki lányt. Helyenként azonban közelebb állt Péterpusztához, mint 
Pesthez. Boros Mirjana merev, Fa József bankára vidéki tisztvi
selőre hasonlított. Vagyis a színészek mást is nyújthattak volna a 
bemutatón.

Juhász Zsuzsa a próbán felolvasta Korom Tibor méltatását. 
Mindenki hallgatott, csak Zsuzsa dühöngött a maga megszokott 
stílusában: „Ez a Korom egy hülye!” Ezzel az „ügy” el volt intézve. 
Juhász Ferenc nem nyilatkozott, de a próba aznap akadozott. Senki 
sem volt „csúcsformában”.

A tündérlaki lányokról a Magyar Szó is megemlékezett 1953. 
október 28-án: „A szereplők mindent megtettek, hogy a tompított 
élű és agyonhumorizált szövegből komoly mondanivalót hámozza
nak ki. S ha ez nem sikerült mindig, az nem a színészek hibája.” A  
cikkíró, N. I. szóvá tette, hogy a színpadi mozgás terén még sok a 
tennivaló. Nem lehet ülve végigjátszani egy előadást. Még egy meg
jegyzése: „A'zrenjanini Népszínház vezetőségének, ha már ezt a 
darabot műsorra tűzte, gondoskodnia kellett volna arról, hogy A  
tündérlaki lányok című vígjáték komoly dramaturgiai változtatások
kal kerüljön színpadra.”

Szóval eveztünk a romantika szép, csöndes vizein. Szólhatok 
most a kritika -  elsősorban Korom Tibor -  szubjektív indulatokra 
hagyatkozó minősítéseiről, önérzetes tagadásról, mert a tudósító -  
mindenki tudta -  szívesen foglalta volna el a színházban a drama
turg székét, sőt az igazgatói posztot is, de erről Juhász Ferenc 
hallani sem akart. Koromnak megvolt a kellő politikai háttere 
mindehhez, s valószínűleg egy életre elátkozta a Juhász családot, 
mert nem engedte érvényesülni a színházban. Első találkozása a 
hivatásos magyar színházzal tehát nem volt szerencsés. Csak akkor 
lágyult meg a szíve, amikor elvesztettünk mindent, ekkor felülkere
kedett benne az az ember, aki akár térdet is hajt, de maradjon meg 
a portája.

*

A társulat második bemutatóját is Korom Tibor méltatta a 
7 Nap 1953. november 15-i számában: „A zrenjanini Népszínház



magyar drámája, mint kezdő színház, nincs még abban a helyzet
ben, hogy úttörő kísérletezéssel foglalkozzon, kitaposott utakat 
választott.” Megemlítette azt is, hogy a rendező, Juhász Ferenc 
Nu$i6 Megboldogultjának színre állítása esetében megközelítette 
a megoldást. A színészek teljesítményétől nem volt elragadtatva.

Mondjuk meg őszintén: NuSiéot mindenki unta.

Valami másról, másként

Gondosabban, körültekintőbben emlékeztek meg a bírálók a 
magyar színház harmadik bemutatójáról. Az úgynevezett művész
est műsorába Juhász Ferenc beválogatta Dávid Belasco Pillangó- 
kisasszony című egyfelvonásosát -  a Puccini-opera librettóját - , Az 
ember tragédiájának negyedik képét, az egyiptomi epizódot és Cso
konai Lí/táját, egy zenés összeállítást.

Miért éppen az egyiptomi képre esett a választása? Sohasem 
tudtuk meg. Nem beszélt sokat, nem magyarázta agyon a dolgokat, 
mindig azon fáradozott, hogy megtalálja a színész számára a szín
padra állítás egyetlen lehetőségét. Egy kissé talán lenézte a társu
latát. Történelemszemléletről a nagy többség semmit sem tu
dott. A színészek ösztönösen szerepeltek, elkopott ötleteket 
hasznosítottak, soha nem látottat lehetetlen volt velük elővará
zsolni. Hozott anyagból dolgoztunk, s ebből nem lehetett XXI. 
századi ruhát szabni.

frAz ember tragédiája hősies vállalkozása volt a magyar színtár
sulatnak” -  írta Todor Manojlovié a Zrenjanin című helyi hetilap
ban, aki őszintén lelkesedett együttesünkért s ritkán talált „bárdo- 
latlanságot” előadásainkban.

Hát miért is az egyiptomi kép? „Ez az epizód magában olyan 
juhászos” -  próbálta megfejteni a talányt Tűsnek Ottilia, Éva tol- 
mácsolója. Ebben az epizódban még nem érvényes a mondás: „Em
ber, küzdj és bízva bízzál!” Ebben is Lucifer a hangadó: „Felséges 
úr! aggódva kérdi néped, / Mely elvérezni boldog lenne érted, / 
Vajon mi az, mi a nagy fáraót / Nem hagyja trónja vánkosán pihen
ni?” Igen, igen. A fáraó tudja, hogy a világon minden dicsőség, 
uralom az övé, az emberek sorsa egy szeszélyétől függ... és mégis.



A z ember tragédiájának egyiptomi képe Luciferrel (Barácius Zoltán), 
Adám m al (Boros István) és Évával (Tűsnek Ottilia). Allnak/ül: 

Fa József Gyapjas Mária, Vastag Mihály és Zádor Edit

Juhász Ferenc az első olvasópróbák után elmondta, hogy „behí- 
vatták” és megkérdezték, mi a célja, elgondolása az egyiptomi kép
pel. Kit ábrázol vajon a rabszolga, aki azt mondja a színen: „Az élet 
fáj csak, már nem fáj soká.” Mire Éva: „Nem úgy, nem úgy, mért 
éltél volna eddig, / Ha most halnál meg, amint föllelél.”

(Az egyiptomi kép titkát sohasem fejtettük meg. Bemutattuk, 
siker volt -  és vége. A színész dolga csupán ennyi a világon?)

Újabb Korom Tibor-írás a 7 Napban 1953. novembert 29-én 
3 egyfelvonásos színpadi játék a zrenjanini magyar dráma előadásában 
címmel. A szerző leszögezi, hogy a színház kétségtelenül helyesen 
járt el, amikor éppen az egyiptomi színt választotta a bemutatásra. 
Napjainkban ez a jelenet többet mond, mint eddig bármikor. A  
továbbiakban Korom azon a véleményen van, hogy az egyiptomi 
jelenet színrevitele meglehetősen nehéz feladat elé állította a ren
dezőt és a színészeket egyaránt. De amit nyújtottak, kísérletnek, 
kezdetnek kielégítő. Az előadás gondos rendezői munkára vall. 
Juhász Ferenc itt hozzáértő kézzel és stílusosan komponált, ko
moly és talán legnagyobb sikere, hogy a szöveg a versdráma terén



Tűsnek Ottilia mindig élvezetes alakítást nyújtott

még kezdő színészek ajkáról tisztán és -  helyenkénti kivétellel -  
deklamálási zörejek nélkül csengett. Tűsnek Ottilia Évája volt a 
legtökéletesebb. Érezni lehetett az alkotó művész szívének dobo
gását. Évája legjobb alakításainak egyike.

A másik két egyfelvonásosra Korom Tibor csak néhány szót 
veszteget. A Pillangókisasszonyból hiányolja a drámai magot. A  
Lillához -  szerinte -  adhatott volna a színház nyomtatott magyará
zó szöveget.

A művészestről a Magyar Szó 1953. november 28-i számában is 
olvashattunk. S. P. egyebek között a következőket írta: „Mielőtt 
bármit is mondanánk az együttes művészi teljesítményéről, ki kell 
térnünk egy másik igen fontos kérdésre -  a műsor megválasztására. 
Hivatásos színház ilyen műsort rendszerint akkor tűz ki, ha valami
lyen okból nem bírja színre hozni az eredetileg tervezett, egész 
estét betöltő művet. A zrenjanini magyar dráma pedig most már 
hivatásos színház és ezzel számolnia kellene.”

A cikkíró elismerően szól a színészekről, de aláhúzza, hogy az 
egyiptomi, a súlyos egyiptomi kép nehezen illik a Lilla és a Pillan



gókisasszony lenge környezetéhez. Szépnek találja az egyszerű szín
padképet, majd következik a legfontosabb: a társulatot többre is 
képesnek tartja. (Végre valami biztató!)

Az előadást a diákság kötelezően látogatta.

A rendező elfáradt

Juhász Ferencet a rendezői pulpituson ezután a leánya, Zsuzsa 
váltotta fel, aki szerint a színházban véget kell vetni a dilettantiz
musnak, s a szereposztásnál csak azokra gondolt, akikkel a jövő 
színházát, a jövő színházeszményét meg lehet teremteni. Erre a 
célra Dario Nicodemi olasz szerző Vakarcs (Scampolo) című vígjá
téka mutatkozott alkalmasnak. Erről az eléggé színtelen darabról 
Korom Tibor a következőket jegyezte le a 7 Nap 1953. december 
20-i számában: „A darab nem nyújt élményt, de az előadásból nem 
hiányzott a fiatalos lendület.” Véger Ferenc újabb lépést tett előre, 
Barácius Zoltán is biztatóan mozog, Tűsnek Ottilia finom eszkö
zökkel dolgozik, Gyapjas Mária rutinnal, Zádor Edit első szerepé
ben nem vallott szégyent stb. Szóval a Vakarcs bátor, melegszívű 
színészek diplomavizsgája volt. Nagy nekibuzdulás, hiányérzettel. 
(Ez a Nicodemi mégsem az igazi.)

A bemutató után a Magyar Szóban Juhász Zsuzsa megírta:
„Lezajlott a Vakarcs bemutatója. A közönség hálásan fogadta 

és estéről estére végigtapsolja Vakarcs őnagysága kedves történe
tét. A sajtót, talán mondanom sem kell, csupán egy helybeli újság
író képviselte, a többiek, mint ahogyan már szokás, a fülük botját 
sem mozgatták. A Vakarcs azt bizonyítja, hogy 120-as tempóval 
adjunk helyet az ifjúságnak...”

Zsuzsa írása -  érthető okokból -  nem tetszett mindenkinek.

Nyeregbe, magyar!

A Vakarcs után megvalósult sok színészünk álma, titkos vágya. 
A színház népszínművet tűzött műsorára. Miért? Juhász Ferenc a 
sebeit nyaldosta. Sokan megérezték, hogy a „behívás” után az öreg- 
úr sokat vesztett ázsiójából, talán el is vesztette a talajt a lába alól. 
Most lehet „nyitni”, tehát mi, „népszínműpártiak” fogjunk össze és
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mutassuk meg, mire megy be a magyar a színházba. (A látogatott
ságra egyébként nem volt panasz. Hetenként kétszer szerepelt a 
színpadon a magyar tagozat, néha háromszor-négyszer is.)

Juhász Zsuzsa előzetese (Magyar Szó, 1954. február 16-án): 
„Mostanában indul neki a pusztának, a remélhető tapsviharoknak 
a Sárga csikó című, Csepreghytől megírt és Sulhóf József által 
szalonképessé tett, pofozott háromfelvonásos népszínmű, melynek 
szerintem annyi köze van a magyar néphez, mint nekem a dalai 
láma legszentebb köldökéhez.,,

Nehéz persze kifürkészni a közönség ízlését. Zrenjaninban so
hasem próbálkoztak meg a szondázással, de megtudtuk, hogy a 
Sárga csikó nagy élmény a néző számára. Meglepődtem. Szóval 
minél rosszabb egy előadás, annál jobb? Annál látogatottabb? Túl
habzó dilettantizmus újra a zrenjanini színpadon. Ne is veszteges
sünk több szót rá. Mindenesetre a publikum újabb népszínműveket 
sürgetett, tehát a cél, hogy a színház előbb vagy utóbb eszmei-mű
vészi igényességgel előremutasson, kudarcba fulladt. Nagyot lép
tünk vissza. Viszont a közönség a szívébe zárta Gyapjas Máriát -  
Marikának becézte - , a „tiszta szívű” magyar lányt Tordáról. Helyét 
a színházban ezzel a szereppel megerősítette.

A ma a tegnapnak dolgozott, sajnos.
*

Ezután vittük színre Arthur Miller Fiaim című drámáját Juhász 
Ferenc rendezésében. S. P. „hozzászólása” a Magyar Szó 1954. 
február 17-i számában: „A Fiaim komoly problémát tárgyal. Sajnos 
a zrenjanini színpadon nem jutott teljesen kifejezésre a színműben 
rejlő, ha nem is következetes, de mindenesetre éles társadalmi 
bírálat. Ennek okát kétségtelenül a kifejezetten rossz, művészietlen 
fordításban kell keresnünk.”

S. P. úgy véli, hogy a bemutató intő jel. Elérkezett az ideje 
annak, hogy komolyan beszéljünk színművészeink és színpadunk 
nyelvezetéről, de mindenekelőtt a fordításirodalomról. Ezután rá
tér a Fiaim szereplőinek méltatására. Leszögezi: „A dráma megha
ladta a színészek képességeit, habár megtettek minden tőlük tel
hetőt. Az volt a benyomásunk, hogy a színészek bizonyos kedvet
lenségtől és lelkesedéshiánytól eltekintve, ami a körülmények foly
tán érezhető volt, megtettek tőlük telhetőén mindent, hogy a drá



mát sikerre vigyék. Mindent összevetve: Zrenjaninban közepes 
előadást láttunk. A Sárga csikó három teltházas bemutatója után 
ezek a fanyalgó félházas előadások a komoly színművek hitelét 
rontják a közönség szemében, és szinte lökik, tolják az embereket a 
népszínművek sallangos, hamis álomvilága felé. Felvetődik a kér
dés: Mi, vagy helyesebben ki ennek az oka? A fordítás, a rendező, a 
szereposztás?”

Juhász Ferenc már nem érzett magában annyi erőt, hogy a 
dilettánsok nagy rohamát elhárítsa. Egyre gyakrabban „hívták be”. 
Népszerűsége megcsappant. „Beengedtük a tótot a házunkba -  
mondta Tűsnek Ottilia - , a dilettantizmus fénykora közeleg.” Mi
nél hangosabb a Sárga csikó sikere, annál inkább elhalkul Madách 
és Miller. De -  megmondták -  a közönség maga is alakítója, formá
lója a színházkultúrának. Hol az a bizonyos „alakító” néző?

Vitéz-státusban

Már ásták a színház deszkakoporsóját, amikor színre vittük a 
János vitézi Tűsnek Ottiliával (Iluska), Boros Istvánnal (Kukorica 
Jancsi), Boros Mirjanával (Francia királykisasszony), Farkas Zol
tánnal (Bagó) és a falu népével, huszárokkal, tündérekkel és nagy- 
nagy örömmel, lelkesedéssel. Főhajtás, tisztelgés, rátérés a siker 
csillagútjára. A szerzőket nem érheti sérelem. A János vitéz -  mint 
forrásmű színházi csodákhoz -  örökre részévé vált a nemzeti mito
lógiának. Színházunk eddigi munkásságát ezzel a darabbal koro
názzuk meg -  gondoltuk, mert azért a János vitéz nagy megvalósí
tás.

Daloltunk, énekeltünk, szerepeltünk -  nagy szívvel és még na
gyobb, valóban eufórikus közönségsikerrel. 1954. március 12-én 
mutattuk be a nemes daljátékot. A Városi Filharmóniát Láng Imre 
karnagy vezényelte. Ment is minden a maga útján, amíg a városi 
elöljáróknak nem borult el a szeme. A vasárnap délutáni előadá
sokra a környező magyarok által lakott falvakból -  Muzslyáról, 
Tordáról, Szentmihályról, Lukácsfalváról, Udvarnokról, sőt még a 
távolabbra eső Ittebéről és Csernyéről is -  szekéren érkeztek a 
nézők, mert mindenki, az egész Bánát látni, hallani akarta a János 
vitézi. János vitéz volt a színház. A színház, a magyar társulat most



megmutathatta, hogy noha a műkedvelésből nőtt ki, megszabadult 
annak minden rossz gyökerétől -  és mégis. Sok mindent másként 
értelmeztek az elvtársak. Még az is elhangzott egy ülésen, hogy a 
társulat a János vitézi, ezt az arcátlanul magyarkodó hőskölteményt 
március 12-én mutatta be, néhány nappal március 15-e előtt, mint
egy hangosan beharangozva a magyarok nemzeti ünnepét. Meg 
aztán az a zászló a második felvonásban! Több helyütt még ma is 
csökönyösen azt hajtogatják, hogy Boros István alias János vitéz a 
huszárjaival nemzetiszínű, piros-fehér-zöld lobogóval vonult be a 
nézők ütemes vastapsa közepette -  még az üdvrivalgás sem maradt 
el -  a színpadra.

Mint részese az előadásnak elmondhatom, hogy a mi lobogónk 
sárgára, lilára és barnára sikeredett a műhelyben, s a huszárok 
inkább hasonlítottak botcsinálta ulánusokra, mint díszmagyarba 
bújtatott hetyke magyar daliákra. Ekkor hangzott el először: „Mi
ért magyarkodik ez a színház, amikor a jugoszláv állam pénzén él?”

*

Milyen volt, milyen lehetett az előadás? Színházi krónika 
(7 Nap, 1954. április 4-én): „A darab csaknem teljes zenei szöveg
gel került közönség elé, ami ritkaság vidéki színpadokon. Figye
lembe véve a kivitelezés minőségét is, ez túlzás nélkül azt jelenti, 
hogy a János vitéz színrehozatala a maga nemében eddig a legna
gyobb teljesítmény Zrenjaninban.”

Megdicsérték a szereplőket, különösen a finom eszközöket al
kalmazó Tűsnek Ottiliát, a gonosz mostohát alakító Ormay Máriát 
és a Boros házaspárt. A recenzens biztosra vette, hogy a darab 
sokáig műsoron marad. Ebben nem tévedett. A János vitézi a társu
lat 25-ször mutatta be, s mindig táblás ház előtt.

A nézők a szó szoros értelmében ünnepelték a színházat. Magá
nyos erőfeszítés volt a János vitéz, mások nemigen vállalkoztak 
ilyesmire.

Nem volt több a zrenjanini János vitéz, mint egy szép, romanti
kus mese. Alig volt színész, aki ne nézett volna bele abba a félelme
tes tükörbe: mit is ért az előadás a színházművészet szemszögéből? 
Értelmes-e, érdemes-e a színházi létünk? Ha nincs értelem és ér
dem, akkor mindenért kár volt; ha pedig van, akkor gyorsan adjunk



még valamit a nézőknek, hogy hasznosíthassuk a megszerzett ta
pasztalatot.

Gyilkos falupolitika

Juhász Ferenc is hozzányúlt a tollhoz. A zrenjanini Népszínház a 
nyolcadik bemutató előtt -  olvashattuk a Magyar Szó március 24-i 
számában. „A zrenjanini Népszínház drámája ebben az évadban 
két bemutatót tartott. Ez jelentős dolog egy ilyen kis együttestől, 
különösen ha azt is tekintetbe vesszük, hogy közben a falvakat 
járta. Bizony a János vitéz nagy sikere után nem tettük ölbe a 
kezünket, hanem nekifogtunk egy olyan feladatnak, amelyért egy
formán lelkendezik a rendező és a szereplő is. A Földindulás című 
parasztdrámáról van szó, amely úgy hiszem, hogy idei műsorunk 
legszebb és legértékesebb darabja lesz. Egy csomó komoly problé
mát vet fel. A mű rettenetes vádirat egy olyan társadalom ellen, 
amely egy egészséges falut a vegetálás szélére juttat. Csodálom, 
hogy ezt a darabot eddig olyan ritkán játszották, mert kevés ennél 
lesújtóbb dokumentumot találhatunk a régi társadalom vezetőinek 
gyilkos falupolitikájáról..

Minden hiába. A színháznak mindenki hátat fordított. A Föld
indulást 1954. április 27-én vittük színre, több héttel a keresztény 
húsvét után, hogy elkerüljük a további gyanúsítgatásokat. (Emlé
kezzünk csak március 15-ére!) Mi nem sokat tudtunk akkor Kodo- 
lányi Jánosról. Még azt sem, hogy a Földindulást 1937-ben mutatta 
be a Nemzeti Színház. Kodolányi sokat bíbelődött az évszázados 
„magyar átokkal”, németellenességével sokakat magára haragított. 
A szerző ebben a művében is -  mint a többiben -  a naturalista 
hagyományokhoz ragaszkodott, a népből érkezett író másként nem 
érezhetett, írhatott. Vészharangot és harci riadót hallott ebből a 
drámából a legegyszerűbb néző is, fájdalmat és vádat sugárzott a 
mű, az elnéptelenedő magyar porták tragédiáját. Az egykéző szek
ták világa ez. A történet az ormánsági faluból messze túlmutatott a 
drámán. A darab aztán a háború viharában eltűnt. Juhász Ferenc 
„megtalálta” és eljátszatta velünk. Nagyszerű előadás született, de a 
közönség nem nagyon akart tapsolni. Korom Tibor szomorú arccal 
közölte velünk, hogy a szerkesztőségek nem hajlandók közölni



méltatását -  még az Újvidéki Rádió is csendre intette - , vagyis a 
Földindulás volt a „néma hattyúdal” s egyben a magyar társulat 
legszínvonalasabb, legművészibb produkciója, legemberibb szín
háza.

Megkapó, művészi volt még a díszlet is -  Togyerás József diplo
mamunkája - , s még Boros István is élvezhető volt a színen. A szerb 
társulat tagjai a bemutatót követő társasesten rámutattak egy fe
nyegető veszélyre. Nehogy a dráma az előadások során népszínmű
vé szimplifikálódjon, de vigyázni kell arra is, hogy a történet ne 
„cifrázódjon operává”. Ez a dráma maga az élet -  mondta Milan 
Tutorov rendező és drámaíró, a magyar társulat nagy barátja és 
tisztelője.

A mű önértéke és az előadás sikere alapján hihettük, hogy a 
Földindulás hamarosan bejárja a tartományt s színre vihetjük Sza
badkán, Zomborban és Topolyán is. Meghívás sehonnan sem érke
zett, s egyáltalán: a magyar társulatokkal semmilyen összeköttetést 
sem sikerült teremtenünk. Mindenki féltőn óvta, őrizte a maga 
vackát, együttműködésről senki sem akart hallani.

A borúlátó darab után még nagyobb borúlátás. Juhász Ferencet 
egyszerűen eltávolították a társulat éléről. A rendező átadta az 
iroda kulcsait az ügyelőnek. Nekünk csak ennyit üzent: „Folytassá
tok, talán érdemes!” Nagy-nagy erőfeszítések árán még felújított 
néhány régebbi Madách-előadást, Molière Képzelt betegéi, Bródy 
Sándor Tanítónőjét és Somerset Maugham A szent láng című drá
máját. A színházi tapasztalatátadás elmaradt. Senki sem pályázott a 
rendező posztjára. Nemsokára megtudtuk, hogy a Boros házaspár, 
Nagy Júlia és Zádor Edit elhagyja a társulatot, mert nem látják 
biztosítottnak a jövőjüket abban a színházban, amely nem élvezi a 
népbizottság bizalmát. Szóval a szakadék szélén álltunk.

A magyar társulat élére Szalma Ferenc került, egy gyárigazgató, 
aki az első naptól kezdve azon munkálkodott, hogy az együttest 
szélnek eressze. Ez lehetett a pártfeladata. Igen, akkor szűntünk 
meg, amikor fellendülés volt tapasztalható, egyenletesebb lett a 
művészi színvonal, a mesterségbeli tudás majdnem általánossá vált, 
növekedett a bemutatók és a nézők száma. A problémák nem 
konkrét színházi talajon vetődtek fel. Útban volt a rendszert negáló 
Juhász Ferenc s a színház is, amely János vitézt és Kodolányi-drá- 
mát mutat be. A társulatot tehát fájdalommentesen le kellett vá



lasztani a ToSa Jovanovié Színházról. Boldoguljon aztán, ahogyan 
tud -  gondolhatták.

A szerb tagozat tagjai nem értették, mi történik a házban. Hiva
talosan nem tárgyalták meg az ügyet. Felsőbb utasításra történt a 
szakadás. Dorde Damjanov igazgató őszinte szavakkal fejezte ki 
nemtetszését és megjegyezte: „A magyar elvtársak semmit sem tet
tek, hogy elkerüljék a legrosszabbat. Milyen emberek ezek?”

(Megkérdezem: milyen emberek voltak azok?)
Nem akart a színház sündisznóállásba vonulni. Dolgozunk to

vább -  mondta Juhász Zsuzsa kevélyen Szalma Ferencnek, aki 
tudtunkra adta, hogy a népbizottság támogatása megmarad ugyan, 
de nagy pénzekre ne számítsunk. Maradhat, aki akar. Mehet, aki
nek mehetnékje van. Több a hátránya, mint az előnye az új színház
nak, de mit lehet tenni? Újra Madách Színháza van a városnak, de 
a színészek hivatásos státusban maradhatnak -  egyelőre. A havi 
személyi járandóság biztosított.

Szalma Ferenc durva célzással még azt is elmondta első alakuló 
gyűlésünkön, hogy nem lehet ma „csárdástempóban” színházat csi
nálni, hátrább az agarakkal. Ha nem tudjuk megvalósítani, ami a 
célunk, ne torzítsuk el a valóságot.

Nem értettük pontosan, hova akar kilyukadni. Nyáron a Va
karccsal Baranyában turnéztunk és vártuk az új évadot. Egy gondo
san tervezett színházi rendszer keretei között elképzelhető a mun
ka, nem lesz éles szelekció, mert kevesebben vagyunk, de az adott 
koncepcióba nem illő műveket tudatosan „kihullatjuk” a műsorból. 
Nem lesz Shakespeare, nem lesz Ibsen és Molière, s majd meglát
juk, hogy merre megy, merre mehet a hajónk -  mondta Juhász 
Zsuzsa, akinek egy emberként valamennyien hűségesküt tettünk.

A „palackposta” elment a világba: a zrenjanini magyar színház 
nem halt meg, tovább él, nem pusztulunk el. Ha kell, kaszát raga
dunk, de megvédj ük a színházunkat. Marginális színházocska le
szünk a „vörös establishment” rendszerében, az sem tragédia, ha 
nem kapunk sajtóvisszhangot, legalábbis a magyar tömegtájékozta
tó sajtó nagy részében. De a „sáncokon” leszünk, biz’ isten, ott 
leszünk!”
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A  M ÁSODIK ÉV A D

Az a „másik” társulat

A létszámban megfogyatkozott, vezéregyéniségétől megfosztott 
szereplőgárda biztatást várt, remélt egy meleg hangú levelet, táv
iratot Szabadkáról, Topolyáról vagy Zomborból -  a zrenjanini 
színház sorstársa volt a többi itteni magyar színháznak - , de úgy 
látszott, hogy a Bega-parti együttesnek nincs se barátja, se védel
mezője. A színház ebben a városban magánügy: Juhász Ferenc, 
Juhász Zsuzsa és Tűsnek Ottilia magánügye; nem hozott megúju
lást, nem játszik sorozatban népszínműveket, ideológiai szempont
ból is erősen bírálható -  csupán egyetlen színész lépett be a kom
munista pártba - , tagjai nem hallgatják meg az elvtársak magyará
zatait, nem „népi”, nem „városi”, semmilyen ez a színház.

A színész nem tudta, hogy mi a vétke, bűne, mert valamiben 
vétkes, bűnös lehetett. Az üléseken ugyanis Szalma Ferenc „aspek
tusról”, „szektorokról” meg arról beszélt, hogy a szocialista színház
nak megvannak a maga imperativusai, le kell dönteni a cselekvés 
korlátait stb. Juhász Zsuzsa természetesen már az első ülésen 
összerúgta a port az elnök elvtárssal.

-  Mit csináljunk, elnök elvtárs? -  kérdezte szikrázó szemmel. -  
Essünk térdre, mert megkapjuk a népbizottságtól azt a nyavalyás 
dotációt?

-  Ne legyen a színház elszigetelt...
-  Kitől? Mitől?
-  A társadalomtól, amely szubvenciót ad neki.
-  Este meghirdetjük a műsort. A néző betér a színházba, meg

tapsolja a színészeket...
-  Nem erről van szó.
-  Hát akkor miről, könyörgöm?



-  Több... több tiszteletet... őszintébb tiszteletet. Önök valami 
más értelmű levezetés céljából szerveződnek, politikai tudatosság 
nélkül, s ártanak azoknak, akik... szóval... értjük egymást?

-Nem !!!
Ilyen és ehhez hasonló dialógusok hangzottak el a társulati 

üléseken. Egyébként a tagság már szeptemberben munkához látott. 
Sok közös akcióra kerül majd sor, gondoltuk, s valamennyien mér
sékelten bíztunk a színház holnapjában. Mert színház volt az még 
mindig: Madách Színház, csak így egyszerűen: Madách Színház -  
„amatőr” nélkül. A korlátozó normáknak ez a „cím” felelhetett meg 
a legjobban. Harcos színház leszünk -  fogadkozott az együttes.

Letették az asztalra a goromba diktátumot is. Működjön együtt 
a zrenjanini színház a szabadkaival -  meghívták Garay Bélát - , és a 
műsorba iktassanak be több, egyre iöbb jugoszláv és vajdasági ma
gyar szerzőt. Egy színvonalas mű bármikor utat törhet a társulat
hoz, és sok reprízt érhet meg. Nem várt a mi nézőnk tökélyt és 
virtuozitást, de meg tudja ítélni, hogy az, amit lát, értékes-e, tehát 
bízzunk mindent a közönségre.

Juhász Zsuzsa vállalkozott az új előadás rendezésére. Miroslav 
Feldman zágrábi szerző Sötét idők című drámája ürügyén a ren
dezőnek újra volt egy eszményi találkozása az új nemzedékkel, 
azokkal a szereplőkkel, akikkel a Vakarcsod színre állította.

B. T. tollából jelent meg a kritika a Magyar Szó 1954. szeptem
ber 30-i számában. A recenzens aláhúzta, hogy a darab egy régi, 
embertelen világot mutat be. Dicséri a szereplőket: Tűsnek Ottili- 
át, Barácius Zoltánt. Nem feledkezik meg Juhász Zsuzsa érdeme
iről sem, akinek rendezése szomorú miliőrajz. A rövid írás a napi
lap utolsó oldalán, az apróhirdetések mellett jelent meg. Ennyit 
érdemelt a magyar színház 1954 nyárutóján, őszének elején, ahogy 
tetszik.

Szabadkai recept szerint

Október 15-én a társulat színre vitte Zilahy Lajos tragikomé
diáját, a Zenebohócokal -  nem éppen kirobbanó sikerrel. A „sza
badkai recep”-tet a zrenjaniniak csendben visszautasították. Juhász 
Zsuzsa és Tűsnek Ottilia nyúlfarknyi szerepben. Valami krakéle-



Sötét időkben az együttes színre vitte a Sötét időket 
(Tűsnek Ottilia, Gyapjas János, Ormai Mária)

reskedés szűrődött a színpadról a nézőtérre. Garay Béla kisebb 
engedményt tett a közönség egy bizonyos rétegének -  lelkiismere
tesen dolgozott, de szemmel láthatóan nem találta meg a helyét s 
a nagyon hosszú előadás -  sajnos -  nem igazolta a rendező hírne
vét. Ugyanakkor azonban megpróbálta hitében megerősíteni az 
együttest. Mesélt topolyai, szabadkai és zombori élményeiről, mun
kafeladatairól, megemlítette a „menő” színészek nevét, s a vendég
látók számára úgy rémlett, hogy idegen nyelvterületre tévedtek. A  
népbizottság döntésével bizony megtörte a lendületet.

(A Zilahy-dráma gyorsan lekerült a műsorról.)
Október 29-én újabb bemutató előadás. A társulat színre vitte 

Molnár Ferenc Delila című vígjátékát. A rendezés munkájával Nyá- 
ray Rezsőt, Rudi bácsit bízták meg, de a veterán rendező és színész 
már az első olvasópróbán sem jelenhetett meg. Nagybetegen azt 
üzente a szereplőknek, hogy bátran fogjanak hozzá a munkához, 
mert Molnár Ferenc nem egy fenevad, nem Shakespeare ugyan, de 
legalább annyi nyelvre lefordították, mint az angol klasszikust. Ju-



Egy vértelen Zilahy-színjáték jelenete és a szereplőgárda

hász Zsuzsa persze megint tarthatta a hátát. Zilahy Lajos után 
Molnár Ferenc: újabb kacsintás a Tiszán túlra, Magyarország felé. 
Molnár burzsoá szerző, érdemeit senki sem méltányolja ma, min
denki lekicsinyli, polgári családból származik. Zsuzsa megjegyezte, 
hogy éppen Molnár juttatta nemzetközi ranghoz a magyar dráma- 
írást: minden hiába. Molnárhoz úgy nyúltunk hozzá, mint egy siva



tagi tarantellához, mert Szalma elvtárs valószínűleg még a Pál utcai 
fiúkban is beépített közellenséget látott. Juhász Zsuzsa makacssága 
azonban nem ismert határt -  a Delilát mégis bemutathattuk. A 
rendezés munkáját Gyapjas János és Barácius Zoltán vette át. Vitá
kat nem kavart a produkció, de ebben az előadásban Tűsnek Ottilia 
újra kiváló teljesítményt nyújtott. Meg is mondta egy újvidéki ven
dég (a nevére nem emlékszem): „Maga kitűnő színésznő, csak egy 
másik színház kellene maga köré!”

Az előadás recenzense, M. J. a Magyar Szó 1954. november 4-i 
számában ezt írta: „Fontos az is, hogy a szereplők a jövőben jobban 
ügyeljenek a kiejtésre, mert bizony nem egyszer előfordult, hogy 
tájszólással beszéltek.”

*

Becsúszott aztán a repertoárba még egy népszínmű, állítólag a 
nézők egyenes követelésére. Címe: Amit az erdő mesél. Szerzője: 
Géczy István. Bemutató: 1954. november 24-én.

Néhányan összedugtuk a fejünket. Hát mi vagyunk a népszín
műország? Ha már nem rukkolhatunk elő újdonságokkal, akkor 
miért nyúlunk vissza a múltba, csillagösvénynyi távolságra? Ezzel a 
bemutatóval azonban már senki sem foglalkozott. Néhány néző 
megjegyezte, hogy nem volna szabad ilyen olcsó portékával beár
nyékolni a színház munkáját, s ha a színházban tudnak arról, hogy 
ez a produkció silány, akkor annál kétségbeejtőbb a helyzet.

Még a szerb társulat tagjai is távol tartották magukat tőlünk. 
Már nem voltunk egyenrangú partnerek: a célunk már nem volt 
közös. Ettől eltekintve a szerb igazgatóság a magyar társulat mű
ködtetését továbbra is segítette, ám érezhető volt, hogy a távolság a 
profizmus és a dilettantizmus között aggasztóan nő.

Mivel menthető a helyzet? Vajdasági szerző művével.

Magdics-ügy

Kvazimodo Braun István szabadkai szerző Magdics-ügy című 
művét a topolyaiak is 1954-ben mutatták be. Látta az előadást -  
Újvidéken -  Juhász Zsuzsa, és azt tanácsolta Szalma elvtársnak, 
hogy vigyük színre mi is a drámát: ha nem is lesz maximálisan



Molnár Ferenc Delilája mint biztos tipp. Képünkön a vígjáték szereplői

hatékony, kiegyenlíthetjük a számlát, mert vajdasági magyar szerző 
darabja még nem szerepelt a színház műsorán. Még nem tartunk 
ott, hogy röpiratokat osztogassunk -  mondta Juhász Zsuzsa - , egy 
szocialista művet fogunk bemutatni, lássuk tehát a medvét!

*

A színház a második évadban kollektiven hatott. Mégsem hall
gatható el a tény, hogy Juhász Zsuzsa irányította a társulatot. Gyak
ran mondta a fiataloknak, a kezdőknek: igazán az a színház érdemli 
meg, hogy színháznak nevezzék, amely nem csapja be a nézőt, ám 
ugyanakkor tagjai révén sok mindent meg akar változtatni. Kunkin 
Zsuzsannának, a szabadkai Városi Könyvtár munkatársának szí
nészportréjából: „Dürrigl Juhász Zsuzsa pályafutását az 1950-es 
évek elején kezdte a vajdasági magyar színészet öregjei, Nyáray 
Rezső és Garay Béla mellett. Juhász Zsuzsa 1928-ban született 
Becskereken, színházrajongó értelmiségi családban...”

A továbbiakban arról olvashatunk, hogy Juhász Zsuzsa a zágrá
bi egyetem német tanszékén három évig tanult. Párhuzamosan a



német nyelvvel és irodalommal angolt és filozófiát is hallgatott, 
tanulmányait azonban nem fejezte be, hanem -  szülei nyomdokain 
haladva -  elindult a világot jelentő deszkákon. Első sikerét Bródy 
Sándor Tanítónő című darabjában aratta. 1952-ben rövid ideig a 
szabadkai Népszínház tagja volt. Szerepet vállalt Indig Ottó Ember 
a híd alatt című művében, Machiavelli Mandragorájában, Hunyady 
Sándor Pusztai szél című alkotásában és az Aladár nem szamár című 
gyermekoperettben.

Szabadkáról az „alapító tagok” elűzték. Örömmel tért haza 
szülővárosába. A hivatásos színház megszűnésével Zágrábba költö
zött, ahonnan huzamosabb időn át írt magvas jegyzeteket a Magyar 
Szó Jó reggelt! című rovatába. Ötvenéves sem volt még, amikor -  
1976-ban -  meghalt.

*

A színésznő alázatos tudott maradni az előadott mű és szerepe 
iránt. A Magdics-ügyben újabb szép alakítással lepte meg rajongóit 
és a műbírálókat. A Magyar Szó 1955. január 13-i számában b. t. 
egyebek között a következőket írta: „Minden újabb bemutató kö
zelebb hozza hozzánk Quasimodo Braun Istvánnak ezt az értékes 
drámáját. Korszakunk drámája ez, egy átmeneti korszaké, amely
ben a problémákat nem lehet egyszerűen megoldani, amelyben régi 
emberek vonulnak fel emberi értékek és emberi sorsok ellen. A  
fejlődésben az új győz, a fejlődés útja azonban egyéni tragédiákon 
át vezet. -  A bemutatón elsikkadt a drámai feszültség, amelyet 
például a topolyaiaknak sikerült kihozniuk a darabból, a 3. felvo
nás pedig egyenesen gyenge volt. Valóban sikeres alakítást csak 
Dürrigl Juhász Zsuzsa nyújtott.”

Megírta a bíráló azt is, hogy a bemutatón megérződött a Ma
dách Színház legfőbb problémája: a rendezőhiány. A darabot Tűs
nek Ottilia rendezte, és ezzel a színház elvesztett egy jó színészt. 
Pedig még egy jó színésszel és a rendezői hibák lefaragásával sike
res bemutató lett volna.

Ment a színház, nem is, de a színházi vezetők legnagyobb meg
lepetésére -  jóllehet a repertoáron nem szerepeltek bohózatok és 
operettek -  a nézők száma emelkedett. A szakszervezet a gyárak
ban, üzemekben toborozta, szervezte a nézőket, s a diákság is rend
szeresen látogatta az előadásokat.



Színházközeiben a Pygmalionnal

Mi, színészek különböző intenzitással követtük színházi vilá
gunk hihetetlen ellentmondásait. Természetesnek vettük, hogy 
mindenki úgy igazodik el az életben, ahogyan adottságai megenge
dik. Nem annyira a műsor mint inkább a szereposztás érdekelt 
bennünket, s amikor megtudtuk, hogy a színház műsorra tűzte 
Carlo GoldonM hazug című vígjátékát, mindannyian a hirdetőtáb
lához rohantunk.

1955. január 28-án bemutató előadás. A Toáa Jovanovié Szín
házban nemesen fognak szórakozni a nézők -  jósolta Gyapjas Já
nos, az előadás rendezője, s nem tévedett. A színészek egyike-mási- 
ka a komédiái alaphangoltságú szituációk mélyén rejlő groteszk 
mozzanatokat is érzékeltette. A finoman stilizált produkció sokáig 
műsoron maradt -  a diákok ujjongtak - , de a sajtó már magára 
hagyta a társulatot. Szabadka messze esik Zrenjanintól, az újvidé
kiek nem rokonszenveznek a Bega-parti város színházával -  adta 
tudtunkra Juhász Zsuzsa, aki akkor már Bemard Shaw Pygmalion 
című vígjátékának szövegkönyvében lapozgatott.

Goldoni Hazugjában mindenki hazudik 
(Barácius Zoltán és Gyapjas Mária)



Szemelvények a kritikákból:
V. G. (Magyar Szó, 1955. március 20.): „Lányi István a darab 

elevenségére tapintott, amikor óvatos, néha túlmérsékletes kézzel 
a humort a bíráló szatíra szolgálatába állította, és kihámozta a 
darab igazi magvát, lényegét s a társadalmi bírálatot. Elgondolásai
nak megvalósításában a színészek jó segítőtársai voltak. Az Elisát, 
a virágárus kislányt alakító Dürrigl Juhász Zsuzsa szinte szemünk 
láttára alakult át kis vadócból dámává. Igazi elemében volt, elmé
lyült alakítást nyújtott, s felfelé ívelő játéka csak az utolsó pillanat
ban vesztett eredetiségéből.”

V. G. aláhúzta, hogy meglepően színvonalas alakítást nyújtott a 
veterán Babinszki István Elisa apjának szerepében. Fa Józsefet 
tartózkodónak, Véger Ferencet és Tűsnek Ottiliát merevnek talál
ta a kritikus, de mindent egybevetve szép színházi élménnyel távoz
hatott a színházból, még akkor is, ha a díszletek feltűnően szeré
nyek voltak. (A társulat állandó díszlettervezője, Josip Vinarié ak
kor éppen betegeskedett. Emiatt a díszletképet a műszak a meg
levő kulisszákból tákolta össze egy nappal a bemutató előtt.)

(L) (7 Nap, 1955. március 27.): „Elmondhatjuk, hogy a zrenjani- 
ni Madách színház ebben a nehéz darabban kipróbálta az erejét s 
mint fiatal együttes elég szépen meg is állta a helyét. Juhász Zsuzsa 
kvalitása Elisa szerepében olyan művészi színvonalat ért el, amely
ben valóban meglátszik Shaw szelleme. Könnyed, természetes, köz
vetlenül emberi volt, még apróbb túlzásait is szívesen elnézte neki 
azember.”

A recenzens azt is megemlíti, hogy a vígjáték megnevettette a 
nézőket. Lányi István rendező bebizonyította, hogy tud hangulatot 
teremteni, de sokat épített a vígjátéki elemekre.

Sikeres bemutató volt a Pygmalion. Mi okból, nem tudtuk meg, 
a rendező nem bízott Shaw ötletében. Megmásította a darab címét 
(A tanár urat megleckéztetik). A PygmalionnaX vásári, népszínházi 
profil felé sodorta az együttest. „Egészségesen” bolondoztak a szí
nészek. Lányi István „szellemi keze” -  emlékezzünk Nagy Endre 
sziporkájára -  megcsiklandozta a néző hónalját. Mi akkor még nem 
tudtuk, hogy ez a „kezdet” volt a vég. Hiába érezte a néző, hogy a 
társulat valami újat, valami mást hozott, nagykorú lett a Shaw-víg- 
játékkal, hiába álltak a diákok még a karzaton is, az elvtársak már 
elhatározták, hogy a színházat szélnek eresztik, vagyis megvonják



A Pygmalion szereplőgárdája a rendezővel, Lányi Istvánnal

tőle az amúgy sem túl magas szubvenciót. Mégis a meglepetés 
erejével hatott, amikor Szalma Ferenc az egyik ülésen arról szóno
kolt, hogy szükség volna több bánáti vendégszereplésre. Hozzátette 
azt is, hogy a népbizottság a lehetőségeihez mérten támogatja az 
együttest, s rendelkezésére bocsát egy autóbuszt. Némi átszervezés
re is szükség mutatkozik.

Juhász Zsuzsa azonnal lecsapott:
-  Milyen átszervezésre? -  kérdezte. -  Visszacsatolnak minket a 

ToSa Jovanovié Népszínházhoz?
Szalma Ferenc nem válaszolt.
Az együttes Juhász Zsuzsa rendezésében 1955. április 20-án 

színre vitte Ljubinka Bobié Bio család című vígjátékát. Ebben a 
darabocskában a színésznő szerző szerb környezetbe próbál átül
tetni egy gall szabású bohózatot. Érdekes ringlispíl. Volt az 
előadásnak némi humora, tempója, de a társulat nem ambicionálta 
különösképpen a színművet. Mindenki a várható nagy eseményre 
összpontosított: a Leányvásár című nagyoperettre, az évadzáró 
előadásra.

1955. május 27-én bemutató előadás Németh Rudolf újvidéki 
operaénekes vendégjátékával. A színészek még egyszer -  utoljára -



A Bio család a szerb mentalitás képviseletében

ki akartak tenni magukért. Az előadásról Törköly István számolt be 
a Magyar Szóban június 2-án: „Sokan voltak kíváncsiak Jacoby 
Viktor zenéjére a Madách fiatal együttesének előadásában. Az 
operettről röviden annyit jegyzünk meg, hogy meseszövése, szöve
ge szokványos, könnyed, gyakran semmitmondó és csak a behí
zelgő, tetszetős muzsikája teszi indokolttá előadását.”

A kritikus alaposan megbírálta Láng Imre karnagyot, mert le
halkította a nyitányt és megengedte, hogy a kórus elnyomja a zene
kart. Ugyanakkor viszont megdicsérte Németh Rudolfot, aki min
den tudását belevitte az énekbe. Bársonyos, mély zengésű hangjával 
sokszor nyíltszíni tapsot váltott ki. Hutyka Ilonka Tűsnek Ottilia 
helyébe ugrott be és nem vallott szégyent, sőt. Ügyesen mozgott 
Barácius Zoltán és Gyapjas Mária. A többiek szokványos alakítást 
nyújtottak.

(Egy halk megjegyzés: ekkor szerepeltem először és utoljára 
operettben. Magánvélemény: rossz voltam, mint a bűn. Botlábaim
mal még táncra is bírtak. A nézők véleménye: Barácius Zoltán 
végre megmutathatta igazi arcát.)

Juhász Zsuzsa és Tűsnek Ottilia már menőfélben volt. A Leány
vásár premierje előtt egy cseppet sem kíméletesen közölték velünk,



A Leányvásár című nagyoperett szereplőgárdája a: uj\ uicki s^ iarw nacgg  «. 

Németh Rudolffal (jobbról a harmadik)

hogy a népbizottság megvonja a további támogatást a társulattól. 
Valaki megkérdezte:

-  Hát akkor miért bocsátottak rendelkezésünkre egy autó
buszt?

A tömör és félreérthetetlen válasz:
-  Az amatőr együttes megkapja a kellő támogatást. Önök mától 

valamennyien amatőrök.
Emlékszem, Juhász Zsuzsa előkotort a táskájából egy könyvecs

két. Abból idézett:
„Új élet indul. -  Az átfogó és szervező kultúrmunkát közvetle

nül a harcok befejezése után, 1945 nyarán az akkor megalakult 
Jugoszláviai Magyar Kultúrszövetség kezdte meg. (...)

Amikor a moszkvai diktátorok eszköze, a Kominform 1948 jú
niusában hátba támadta Jugoszlávia népeit és ehhez az aljas gaz
tetthez elsőként csatlakoztak a romlottságukban tobzódó budapes
ti csatlósok, népeink harca a szocializmusért egy olyan új szakaszá
ba lépett, amely jelentőségében fölér a fasiszta megszállók ellen 
vívott népfelszabadító háborúval. Noha Rákosiék arra építettek, 
hogy majd a jugoszláviai magyarság útján kikezdik hazánk népei



nek egységét, noha akadt is sorainkban egy-két áruló, aki szembe
fordult népünk forradalmi harcával, elmondhatjuk, hogy a jugo
szláviai magyarság nemcsak hogy nem ült fel és ellenállt a Buda
pestről jövő uszításnak, hanem még szorosabban fölzárkózott Ju
goszlávia Kommunista Pártja és Tito elvtárs mögött, még szoro
sabbra fűzte sorsközösségét hazánk többi népével, még nagyobb 
tömegei tömörültek a Népfrontba. Ennek megfelelően a magyar 
kultúrmunkát sem lazította meg a kominformista orvtámadás. Kul- 
túregyesületeink nem estek vissza, sőt azóta még nagyobb tömeget 
gyűjtöttek magukba, még jobban kifejlesztették munkájukat.

Ma bátran állíthatjuk, hogy a jugoszláviai magyar kultúrélet 
színvonalasabb, szervezettebb, mint bármikor volt. Számos olyan 
kérdést megoldott, amelyet a régi Jugoszlávia 23 évében fölvetni 
sem lehetett. Jelentős a könyvkiadása, sajtóorgánumai vannak, szé
les körű anyanyelvű iskolahálózata van, úgyszólván minden magyar 
településen kultúregyesület is alakult. Vajdaságban 120 magyar 
kultúregyesület működik, bár 1948-ban még csak 62 egyesületről 
tudott a nyilvántartás.”

Eddig jutott el színésznőnk az olvasásban. Szalma Ferenc dur
ván félbeszakította:

-  Mit akar ezzel mondani?
Juhász Zsuzsa visszaült a helyére. Többet nem szólt egy szót 

sem. Az ülés után a kezembe nyomta a könyvecskét. Okulni lehet 
belőle -  mondta. A kiadványt {Magyar Ünnepi Játékok, Palics 1952) 
ma is őrzöm.

*

A kapuzárás nem kapott sajtóvisszhangot. Senki sem tiltako
zott, senki sem próbálta megmagyarázni a zrenjanini elvtársaknak, 
hogy nem a színház politikai elhivatottsága a döntő, hanem művé
szi munkája, eredménye és eredményessége. A hatalom nem ad 
pénzt azoknak, akik bukását kívánják. Szerintük a Juhász család 
tagjai azt akarták, hogy megfulladjon a vörös rendszer, amely két 
évig olyan sokat tett a magyar színházkultúráért. Kitűnik, hogy 
„kirakatszínház” voltunk Kelet és talán Nyugat felé is.

A társulat szétesett. Garay Béla és Nagygellért János hívására 
Topolyára szerződtem. Juhász Zsuzsa Zágrábba költözött. Tűsnek 
Ottilia egyetemi tanulmányait folytatta, majd az Újvidéki Rádió



színészegyüttesének a tagja lett. A Gyapjas házaspár is Újvidéken, 
a rádiónál folytatta pályafutását. Az „öregek” búcsút mondtak a 
színpadnak: Babinszki István, Zádor Imre, Máté Imre levonult a 
színről. Ormay Mária, Novotni Ferdinándi Ilonka, Fa József, né
hány évig még Farkas Zoltán is (ma Ausztráliában él), Véger Fe
renc az amatőr státust vállalta tudván, hogy a műkedvelő színész is 
a színházművészetbe vetett hitet képviseli.

A  város közönyösen temette el színházát. Néhány vélemény, 
hozzászólás azért elhangzott. A  „legvéresebb”: „A városban élő 
nemzetek és nemzetiségek valamennyien beszélik a szerb nyelvet. 
Minek akkor működtetni magyar színházat is?”

♦

Nehéz volt az üzleti törvények és a politikai konformizmus 
körébe zárt vezető emberek dolga. De a színház lélegzett, dolgo
zott, cselekedni akart. Talán nem akart túllépni a hagyományos 
színházon, talán csak tetszelegni akart, de a színészek az anyanyel
vükön szólhattak le a színpadról, amely számukra -  mint tudjuk -  
az életet és a halált is jelentette.



Komédia 3 felvonásban

Irta: Lyubinka Bobics Rendező: D. Juhász Zsuzsa

Személyek:
Bló . . ...

Nató, a felesége 

Koko, a leányuk 
Nagyanyó

Cája néni . . .
Sz vető zár llics, mérnök 

Gyorgyevlfy .
Diplomata .
Milán bácsi r 
Szobalány p*

Gyapjas János 

N. Ferdinándi Ilona 
Tűsnek Ottilia 

Gyapjas Mária  

Orm ai Mária 
Farkas Zoltán 
Máté Imre 
Baráciús Zoltán 
Zádor Imre

Sftbjárr A nna—

A  darab Beográdban játszódik le

Súgó: K ó szó lrén  ügyeié: Sztojkovits Mária
Szinpadmester: Blázsin Krszto Világositó: Dotterman Mihály

Fodrász: Kécity Lujza Szabók: Tiesz Anna és Pintér Mihály



ZRENYANIN

H e lyá rak

Földsz. páholy 80-70

I emelél S. 70-60

II emelet . . ' !  50

Diálc-hejy . 50

Karzat . 40

• ■ r 
Jegyek  elővételben kaphatók  
naponta a sz in h fí. irotlájábán 
(az em eleten b a lra ). délelőtt 
10-12-ig. Az előadás.napján  
délután is 4 -8 -ig  a pénztárnál.

T e l .  2 2 - 5 2 .

Irláh: üródu Miksa és Martos rerenc Zenéjét szerzete: JocoDq Viktor

Rendező: Gyapjas János 
K arn ag y : L án g  Im re

S z e m é ly e k :
lln r r iso n  Ja ck , l>őr/c- 

k irá ly  . . , .
A íH ősége . . , .

L ucy, a le án y u k  . | 

G róf H o llc n b erg  
Frilz, a  fia . . .  
T ó m  M igless . . .

Bessv, s z o lu l á ny  
K o rcsm áros . . .
S am  . . .

Fa József 
O rm ai M ária 
T u sn c k  O llilía  
I. 11 iilyka Ilonka  
M aliié Im re  
B arác iu s Z oltán 
Németh Botlott ■. r. 
F a rk as  Zoliim  
G yapjas M ária 
Z ád o r Im re  
K ovács Islván

K ap ilán v  . . .
L e lk ész '. . . . 
Ind ián  nő  , .
In d ián  . . . .  
M exikói nő  
M exikói . . .
F óh .ká j . . . .
I n a s ........................
F ra k k o s  ú r  . . 
F ra k k o s  fiu . .
'l á n c o s  k is le á n y .

V éger l-erene  
Bahinsz.kv Islván 
Szen t i K lá ra  
K ovács O szk á r 
J a k a b  B rig illa  
S zán tó  J á n o s  
K ovács Islván 
Sza lm a  F e ren c  
C sorba M átyás 
K ovács Z o lién  
G yapjas liv ikc

F a rm e re k , m a tró zo k , co w -boyok, 
fü tö k :

G utli O lló, M iokovils O szkár 
Szillí J á n o s , M észáros G yörgy  
Budai József. F isc licr  llu d o lf  
Szántó  Já n o s. K ovács O szká r 
Kószó Fái. K ószó Csalin 
Tisz. József. K ovács István  
Á lló M átyás, Csorba  M átyás

Farm erlányok, m otrózlónyok, 

estélyi ruhás nők:

( ió tlc l S a ro lta , G iillm an n  V era 
•lun" Ilona, M adarász  ltoz.ália 
V arjas Kvu, Bú jto rn é lia , 
F c k c lirs  A n n a, Sza lm a  Krzscl)cl 
Szenti K lára , J a k a b  B rig itta  
H alász  M ária, T isz  C rc lte

A z I. felvonás a vadnyugaton, Beggerdalcban, a II. felvonás H arrison  Jachtjának 
fedélzetén, a III. felvonás llnrrison san-franciskói palotájában Játszódik le

A táncokat betanította: Gyapjas Mária 

Közreműködnek a Városi filharmónia tagjai

Korrepetitor: Ny. O roszl M argit 

Súgó: Kószó Irén 
Szlnpadmester: B lá u ln  Krsxlo  

Fodrász: Kécily Lujza

Körvezető: Méli Islván 

□gyeié: Szlojkovllf M ária  
Világosiló: Doltermen Mihály  

Szabók: Tlosz Anna és Pintér Mihály

K e z d e t e  20  ó r a k o r
A z  jeg y e k e t e z  t l ó t l l b  nzpjA n déli 1 2  A r i ig  t■ r íju k  fenn |



A D A TTÁ R

A zrenjanini társulat

Színésznők: Boros Mirjana, Dürrigl Juhász Zsuzsa, Gyapjas 
Mária, Nagy Júlia, Novotni Ferdinándi Ilonka, Ormay Mária, Tűs
nek Ottilia, Zádor Edit.

Színészek: Babinszki István, Barácius Zoltán, Boros István, Fa 
József, Farkas Zoltán, Gyapjas János, Máté Imre, Vastag Mihály, 
Véger Ferenc, Zádor Imre.

Művészeti vezető: Juhász Ferenc.
Súgó: Kószó Irén.
Ügyelő: Sztojkovits Mária.
A zenés darabok munkatársai: Láng Imre karnagy, Mály István 

karvezető, Nyárayné Oroszi Margit korrepetitor, Mihajlo Sipos 
karnagy, Tajti József karnagy.

Felléptek még

Álló Mátyás, Bajtai György, Bartolovics György, Bellér Erzsiké, 
Budai József, Bú István, Bú Kornélia, Csorba Mátyás, Dobrovolsz- 
ki József, Drágán Mária, Draxler Eszter, Eck Borbála, Engszt Ede, 
Feketics Anna, Fésűs Imre, Fischer Rozmaring, Fischer Rudolf, 
Gerlovics Stojan Anna, Göttel Sarolta, Gracol Mária, Grolsham- 
mer Erzsébet, Guth Ottó, Guttmann Vera, Gyapjas Évike, Gyöm
bér Márton, Halász Mária, Hartig Bertalan, Hauber Frigyes, Horti 
Piroska, Horváth Ella, Huszka Ilona, Jakab Brigitta, Jung Ilona, 
Kazi János, Kecskeméthy Endre, Korom Erzsiké, Kovács György, 
Kovács István, Kovács Lacika, Kovács Oszkár, Kószó János, Kószó 
Pál, Ládi Sándor, Madarász Rozália, Mihalkovits Búza Ferenc, 
Mihalkovits Ica, Miokovits Oszkár, Nagy Árpád, Nagy Károly,



Napholcz Sándor, Németh Dianna, Németh Rudolf, Papp József, 
Papp Miklós, Papp Zsuzsanna, Stefkovits Endre, Stefkovits Kál
mán, Szalma Erzsébet, Szalma Ferenc, Szántó János, Szejc Lajos, 
Szekeres Gyula, Szeles Zoltán, Szemerédi Sarolta, Szenti Klára, 
Szilli János, Sztojkovits Mária, Tisz József, Tisz Grette, Varjas Éva, 
Vencel Aranka, Vikette Anny, Zolnai Albert.

Rendezők

Barácius Zoltán (Molnár Ferenc: Delila), Dürrigl Juhász Zsuzsa 
(Dario Nicodemi: Vakarcs -  Scampolo, Miroslav Feldman: Sötét 
idők, Ljubinka Bobié: A Bio család), Garay Béla (Zilahy Lajos: 
Zenebohócok), Gyapjas János (Csepreghy Ferenc-Sulhóf József: 
Sárga csikó, Molnár Ferenc: Delila, Géczy István: Amit az erdő 
mesél, Carlo Goldoni: A hazug, Jacoby-Bródy-Martos: Leányvá
sár), Juhász Ferenc (Heltai Jenő: A tündérlaki lányok, Branislav 
NuSié:>4 megboldogult, David Belasco: Pillangókisasszony, Madách 
Imre: Az ember tragédiája, Csokonai Vitéz Mihály: Lilla, Arthur 
Miller: Két nemzedék -  Fiaim, Kacsóh Pongrác-Bakonyi Károly: 
János vitéz, Kodolányi János: Földindulás, Bródy Sándor: A taní
tónő, Molière: Képzelt beteg, Sommerset Maugham: A szent láng, 
Anday Ernő: Vadvirág), Lányi István (Bemard Shaw: A tanár urat 
megleckéztetik -  Pygmalion), Nyáray Rezső (Bródy Sándor: A taní
tónő), Tűsnek Ottilia (Braun István: Magdics-ügy).

A társulat műsora 

1953/1954

1. Heltai Jenő:^4 tündérlaki lányok (színjáték). Bemutató: 1953. 
október 17. Rendező: Juhász Ferenc. Szereplők: N. Ferdinándi 
Ilonka (Özvegy Bergné), Boros Mirjana (Boriska), Tűsnek Ottilia 
(Olga), Ormay Mária (Manci), D. Juhász Zsuzsa (Sári), Fa József 
(Báró), Boros István (Pázmán Sándor), Véger Ferenc (Petrenczey 
Gáspár), Gracol Mária (Malvin), Gyapjas Mária (Róza), Vastag 
Mihály (Pista).

2. Branislav Nuáié:y4 megboldogult (színjáték). Bemutató: 1953. 
október 29. Rendező: Juhász Ferenc. Szereplők: Boros István (Pav-



le Marié), Máté Imre (Milán Novakovié), Babinszki István (Spaso- 
je Blagojevié), Vastag Mihály (Durié), Véger Ferenc (Protié), Fa 
József (Ante), Zádor Imre (Mladen Dakovié), Barácius Zoltán 
(Mile), Farkas Zoltán (Schwartz Adolf), Tűsnek Ottilia (Rina), 
Ormay Mária (Vukica), Boros Mirjana (Agnija), Gyapjas János 
(Detektív), Zádor Edit (Ana), Gyapjas Mária (Sofija).

3. Művészest. I. Dávid Belasco: Pillangókisasszony (dráma). Be
mutató: 1953. november 19. Rendező: Juhász Ferenc. Szereplők: 
D. Juhász Zsuzsa (Cso-cso-szán), Ormay Mária (Suzuki), Barácius 
Zoltán (Nikodo), Fa József (Yamadori), Máté Imre (Sharpless), 
Boros István (Pinkerton), Boros Mirjana (Kathe), Korom Erzsiké 
(Bánat), Véger Ferenc (Szolga). Díszlettervező: Josip Vinarié.
II. Madách Imre: Az ember tragédiája (dráma -  egyiptomi szín). Be
mutató: 1953. november 19. Rendező: Juhász Ferenc. Szereplők: 
Boros István (Ádám), Tűsnek Ottilia (Éva), Barácius Zoltán (Luci
fer), Véger Ferenc (Rabszolga). Díszlettervező: Josip Vinarié.
III. Csokonai Vitéz Mihály: Lilla (zenés játék). Bemutató: 1953. 
november 19. Rendező: Juhász Ferenc. Szereplők: Boros István 
(Csokonai), Boros Mirjana (Lilla), Fa József (Vajda János), N. 
Ferdinándi Ilonka (Vajdáné), Engszt Ede (Ámor). Díszlettervező: 
Josip Vinarié. A Pillangókisasszony című opera és Az ember tragé
dia közzenéjét a Városi Filharmónia játszotta. Vezényelt: Tajti 
József. A  Lilla jeleneteit zongorán Nyárayné Oroszi Margit kísérte.

4. Dario Nicodemi: Vakarcs (Scampolo -  vígjáték). Bemutató:
1953. december 11. Rendező: D. Juhász Zsuzsa. Szereplők: Véger 
Ferenc (Mario Sechi), Barácius Zoltán (Guilio Bernini), Tűsnek 
Ottilia (Emília), Ormay Mária (Franka), Gyapjas János (Egisto), 
Zádor Imre (Fausto), Fa József (Gioglioli), Gyapjas Mária, Zádor 
Edit (Vakarcs). Díszlettervező: Josip Vinarié

5. Csepreghy Ferenc-Sulhóf József: Sárga csikó (népszínmű). 
Bemutató: 1954. január 22. Rendező: Gyapjas János. Szereplők: 
Babinszki István (Bakai András), Gyapjas Mária (Erzsiké), Vastag 
Mihály (Csorba Márton), Nagy Júlia (Csorbáné), Boros István (La
ci), Véger Ferenc (Pista), Zádor Imre (Gelecseri), Barácius Zoltán 
(Peti), Zádor Edit (Böske), Máté Imre (Gazsi), Fa József (Bagó), 
Ormay Mária (Keresztesiné), Szalma Ferenc (Prímás), Kovács Ist
ván (BÖgős). A darabban szereplő cigányzenekar tagjai: Hartig



Bertalan, Dobrovolszki József, Papp József, Stefkovits Endre és 
Napholcz Sándor. Díszlettervező: Josip Vinarié.

6. Arthur Miller: Két nemzedék (Fiaim -  dráma). Bemutató: 
1954. február 4. Rendező: Juhász Ferenc. Szereplők: Fa József (Joe 
Keller), N. Ferdinándi Ilonka (Kathe Keller), Farkas Zoltán (Chris 
Keller), Boros Mirjana (Ann Deever), Boros István (George Dee- 
ver), Zádor Imre (Frank Lubey).

7. Kacsóh Pongrác-Bakonyi Károly: János vitéz (daljáték). Be
mutató: 1954. március 12. Rendező: Juhász Ferenc. Szereplők: 
Boros István (Kukorica Jancsi), Tűsnek Ottilia (Iluska), Ormay 
Mária Gonosz mostoha), Vastag Mihály (Strázsamester), Máté Im
re (I. gazda), Véger Ferenc (II. gazda), Farkas Zoltán (Bagó), 
Gyapjas János (A falu csősze), Fa József (Francia király), Boros 
Mirjana (Királykisasszony), Máté Imre (Bartolo), Barácius Zoltán 
(Kamarás), Zádor Imre (I. tábornok), Babinszki István (II. tábor
nok), Zádor Edit (Egy lány), N. Ferdinándi Ilonka (I. udvari dáma), 
Nagy Júlia (II. udvari dáma). Falu népe, huszárok, tündérek, udvar- 
hölgyek, udvaroncok: Bú Kornélia, Drágán Mária, Grolshammer 
Erzsébet, Németh Dianna, Fischer Rozmaring, Varjas Éva, Jakab 
Brigitta, Papp Zsuzsanna, Szemerédi Sarolta, Vencel Aranka, Jung 
Ilona, Szenti Klára, Draxler Eszter, Horti Piroska, Eck Borbála, 
Bellér Erzsébet, Kószó János, Nagy Károly, Fésűs Imre, Mészáros 
György, Szántó János, Ládi Sándor, Hauber Frigyes, Zolnai Albert, 
Szilli János, Kovács Oszkár, Guth Ottó, Szalma Ferenc, Kovács 
György, Kovács István, Szekeres Gyula, Bartolovics György, Mi- 
okovits Oszkár, Gyömbér Márton. Díszlettervező: Josip Vinarié. 
Közreműködött a Városi Filharmónia. Vezényelt: Láng Imre. Kar- 
vezető: Mály István.

8. Kodolányi János: Földindulás (dráma). Bemutató: 1954. ápri
lis 27. Rendező: Juhász Ferenc. Szereplők: Boros István (Kántor 
János), D. Juhász Zsuzsa (Juli), Gyapjas János (Böbék Samu), 
Nagy Júlia (Böbékné), Kovács Lacika (Józsika), N. Ferdinándi 
Ilonka (Mari néni), Ormay Mária (Fekete Zsuzsi), Boros Mirjana 
(Piókás szüle), Véger Ferenc (Orvos), Farkas Zoltán (Református 
pap), Barácius Zoltán (Simon Péter), Zádor Edit (Szektás asz- 
szony), Gyapjas Mária (Szektás öregasszony), Fa József (I. bűnval
ló), Máté Imre (II. bűnvalló), Babinszki István (Weintraub), Tus-



nek Ottilia (Weintraubné), Zádor Imre (Bíró), Vastag Mihály 
(Kisbíró), Farkas Zoltán (Kistót). Díszlettervező: Togyerás József.

9. Bródy Sándor: A tanítónő (színjáték). Bemutató (felújítás):
1954. május 11. Rendező: Juhász Ferenc és Nyáray Rezső. Sze
replők: D. Juhász Zsuzsa (Tóth Flóra), Vastag Mihály (Nagy Ist
ván), Boros István (ifj. Nagy István), N. Ferdinándi Ilonka (Nagy
asszony), Fa József (Kántor), Boros Mirjana (Kató), Ormay Mária 
(Kray Ida), Véger Ferenc (Tanító), Babinszki István (Főúr), Bará- 
cius Zoltán (Káplán), Zádor Imre (Szolgabíró), Kazi János (Bíró), 
Nagy Árpád (Bérlő), Máté Imre (Gyógyszerész), Gyapjas János 
(Postás), Mihalkovits Búza Ferenc (Cigányprímás), Farkas Zoltán 
(John), Zádor Edit (Cseléd), Nagy Júlia (Egy asszony), Gyapjas 
Mária (Kürbis Anna).

10. Molière: Képzelt beteg (vígjáték). Bemutató (felújítás): 1954. 
május 22. Rendező: Juhász Ferenc. Szereplők: Fa József (Argan), 
Ormay Mária (Beline), Tűsnek Ottilia (Angelica), Gyapjas Mária 
(Louison), Máté Imre (Beralde), Véger Ferenc (Cleante), Babinsz
ki István (Diafoirus), Farkas Zoltán (Tamás), Vastag Mihály (Pur- 
gon), Barácius Zoltán (Fleurant), Gyapjas János (Bonnefoi), 
D. Juhász Zsuzsa (Toinette).

11. Somerset Maugham: A szent láng (színjáték). Bemutató (fel
újítás): 1954. június 8. Rendező: Juhász Ferenc. Szereplők: N. Fer
dinándi Ilonka (Tabretné), Boros István (Maurice), Máté Imre 
(Colin), Tűsnek Ottilia (Stella), Fa József (Liconda), Babinszki 
István (Harwester), Boros Mirjana (Ápolónő), Ormay Mária (Szo
balány).

Az előadások száma: 83, a nézők száma: 27 370.

1954/1955

1. Miroslav Feldman: Sötét idők (színmű). Bemutató: 1954. 
szeptember 25. Rendező: D. Juhász Zsuzsa. Szereplők: Tűsnek 
Ottilia (Dr. Maria Valentin), Ormay Mária (Dr. Jasna Kraljié), 
Véger Ferenc (Dr. Ivan Belinié), Barácius Zoltán (Dr. Nikola Cvi- 
tan), Gyapjas János (Petar Vereáanin).

2. Zilahy Lajos: Zenebohócok (vígjáték). Bemutató: 1954. októ
ber 15. Rendező: Garay Béla. Szereplők: Fa József (Angyal), Or
may Mária (Angyalné), Gyapjas Mária (Fruzsina), Véger Ferenc



(Madár), Gyapjas János (Pehely), N. Ferdinándi Ilonka (Borbála), 
Zádor Imre (Blekner), Zádor Edit (Kisasszony), Máté Imre 
(Ügyelő), Barácius Zoltán (Másik ügyelő), D. Juhász Zsuzsa (Elvi
ra), Farkas Zoltán (Halben), Babinszki István (Őrgróf), Horváth 
Ella (Leány), Kovács István (Harangozó), Tűsnek Ottilia (Artis
tanő), Mihalkovits Búza Ferenc (Bűvész), Bartolovics György (Kí
nai), Vikette Anny (Kínai leány, szolga). Díszlettervező: Josip Vi- 
narié. Zene: Jovan Srbulj. Közreműködtek a Zrenjanini Filharmó
nia tagjai.

3. Molnár Ferenc: Delila (vígjáték). Bemutató: 1954. október 
29. Rendező: Gyapjas János és Barácius Zoltán. Szereplők: Zádor 
Imre (Virág), Tűsnek Ottilia (Marianne), Gyapjas Mária (Ilonka), 
Véger Ferenc (Berényi), Fa József (Csapos), Babinszki István 
(Ügyvéd), Barácius Zoltán (Házügynök), Máté Imre (Automobil
ügynök), Farkas Zoltán (Pincér).

4. Géczy István: Amit az erdő mesél (népszínmű). Bemutató:
1954. november 24. Rendező: Gyapjas János. Szereplők: Fa József 
(Bacsó János), Gyapjas Mária (Kató), Babinszki István (Ficzere 
Tamás), Gyapjas János (Ignác), D. Juhász Zsuzsa (Zsuzsika), Vé
ger Ferenc (Sütő Ferenc), Farkas Zoltán (Dóka Jancsi), Máté Imre 
(Basa János), N. Ferdinándi Ilonka (Basa Örzse), Zádor Imre (Für
je Tóbiás), Kovács István (Erdőkerülő), Barácius Zoltán (Prímás), 
Csorba Mátyás (Kontrás), Bartolovics György (Klarinétos), Bellér 
Erzsiké (Egy leány). A darabban szereplő cigányzenekar tagjai: 
Hartig Bertalan, Papp Miklós, Stefkovits Kálmán, Bú István, Nap- 
holcz Sándor, Dobrovolszki József és Szejc Lajos.

5. Braun István: Magdics-ügy (dráma). Bemutató: 1954. decem
ber 22. Rendező: Tűsnek Ottilia. Szereplők: D. Juhász Zsuzsa 
(Eror Magdics), Barácius Zoltán (Branko Magdics), Gyapjas Má
ria (Bálint Anna), N. Ferdinándi Ilonka (Tér Józsefné), Farkas 
Zoltán (Sárkány Pál), Fa József (Sárkány Mihály), Gyapjas János 
(Ivan Šoštar), Véger Ferenc (Fürj István), Máté Imre (Keresztes 
Péter), Zádor Imre (Berkes Tivadar), Babinszki István (Bírósági 
tanácselnök), Ormay Mária (Ügyész), Vastag Mihály (Védő), 
Sztojkovits Mária (Jegyzőkönyvvezető), Szeles Zoltán (Orvosszak
értő), Kovács István (Bírósági szolga). Közreműködött a Magyar 
Gimnázium VII/A és VII/B osztályának tánccsoportja. Muzsikált 
az Ifjúsági Zenekar.



6. Carlo Goldoni: A hazug (vígjáték). Bemutató: 1955. január 
28. Rendező: Gyapjas János. Szereplők: D. Juhász Zsuzsa (Prológ), 
Máté Imre (Balanzoni), Tűsnek Ottilia (Beatrice), Ormay Mária 
(Rosanna), Gyapjas Mária (Colombina), Véger Ferenc (Ottavio), 
Fa József (Florindo), Zádor Imre (Brighella), Babinszki István 
(Pantalone), Farkas Zoltán (Lelio), Barácius Zoltán (Arlechino), 
Vastag Mihály (Nápolyi fuvaros), Kovács István (Kereskedőse
géd), Szalma Ferenc (Postás), N. Ferdinándi Ilonka (Első énekes), 
Kószó János (Második énekes).

7. Bemard Shaw: A tanár urat megleckéztetik (Pygmalion -  szín
játék). Bemutató: 1955. március 16. Rendező: Lányi István. Sze
replők: Véger Ferenc (Henry Higggins), Tűsnek Ottilia (Higgins- 
né), Fa József (Pikkering), Babinszki István (Alfréd Dulittle), 
D. Juhász Zsuzsa (Elise), Ormay Mária (Mrs. Pears), N. Ferdinándi 
Ilonka (Mrs. Insford Hill), Gyapjas Mária (Clara), Gyapjas János 
(Freddy), Gerlovics Stojan Anna (Szobalány), Farkas Zoltán, Kovács 
István, Máté Imre, Zádor Imre, Barácius Zoltán (Járókelők).

8. Ljubinka Bobié: A Bio család (vígjáték). Bemutató: 1955. 
április 20. Rendező: D. Juhász Zsuzsa. Szereplők: Gyapjas János 
(Bio), N. Ferdinándi Ilonka (Nato), Tűsnek Ottilia (Koko), Gyap
jas Mária (Nagyanyó), Ormay Mária (Caja), Farkas Zoltán (Sveto- 
zar Ilié), Máté Imre (Dordevié), Barácius Zoltán (Diplomata), Zá
dor Imre (Milán), Gerlovics Stojan Anna (Szobalány).

9. Jacoby Viktor-Bródy Miksa-Martos Ferenc: Leányvásár 
(operett). Bemutató: 1955. május 27. Rendező: Gyapjas János. 
Szereplők: Fa József (Jack Harrison), Ormay Mária (Harrisonné), 
Hutyka Ilonka (Lucy), Máté Imre (Gróf Rottenberg), Barácius 
Zoltán (Fritz), Németh Rudolf, Farkas Zoltán (Tóm Migless), 
Gyapjas Mária (Bessy), Zádor Imre (Kocsmáros), Kovács István 
(Sam), Véger Ferenc (Kapitány), Babinszki István (Lelkész), Szen
ti Klára (Indián nő), Kovács Oszkár (Indián), Jakab Brigitta (Mexi
kói nő), Szántó János (Mexikói), Kovács István (Főlakáj), Szalma 
Ferenc (Inas), Csorba Mátyás (Frakkos úr), Kovács Zoltán (Frak- 
kos fiú), Gyapjas Évike (Táncos kislány). Farmerek, matrózok, 
cowboyok, fűtők: Guth Ottó, Miokovits Oszkár, Szilli János, Mé
száros György, Budai József, Fischer Rudolf, Szántó János, Kovács 
Oszkár, Kószó Pál, Kószó Csaba, Tisz József, Kovács István, Álló



Mátyás, Csorba Mátyás. Farmerlányok, matrózlányok, estélyi ruhás 
nők: Göttel Sarolta, Guttman Vera, Jung Ilona, Madarász Rozália, 
Varjas Éva, Bú Kornélia, Feketics Anna, Szalma Erzsébet, Szenti 
Klára, Jakab Brigitta, Halász Mária, Tisz Grette. Karnagy: Láng 
Imre. Karvezető: Mály István. Közreműködtek a Városi Filharmó
nia tagjai. A táncokat Gyapjas Mária tanította be.

10. Anday Ernő: Vadvirág (vígjáték). Bemutató (felújítás):
1955. július 23. Rendező: Juhász Ferenc. Szereplők: Máté Imre 
(Sziráki Sándor), N. Ferdinándi Ilonka (Klementina), D. Juhász 
Zsuzsa (Éva), Szalma Ferenc (Dr. Amon János), Tűsnek Ottilia 
(Mária), Babinszki István (Ábrahám), Ormay Mária (Tertayné), 
Zádor Edit (Katica), Fa József (Dr. Farkas), Farkas Zoltán (Svábó 
Feri), Vastag Mihály (Pali), Gyapjas Mária (Rozi).

Az előadások száma: 90, a nézők száma: 28 806.

Az előadott művek irodalmak és 
szerzők szerinti kimutatása

Magyar irodalom

Anday Ernő: Vadvirág, Bakonyi Károly: János vitéz, Bródy Mik- 
lós-Martos Ferenc: Leányvásár, Bródy Sándor: A tanítónő, Csep- 
reghy Ferenc: Sárga csikó, Csokonai Vitéz Mihály: Lilla, Géczy 
István: Amit az erdő mesél, Heltai Jenő: A tündérlaki lányok, Kodo- 
lányi János: Földindulás, Madách Imre: Az ember tragédiája, Mol
nár Ferenc: Delila, Zilahy Lajos: Zenebohócok.

Jugoszláviai magyar irodalom

Braun István: Magdics-ügy, Sulhóf József: Sárga csikó.

Jugoszláv népek irodalma

Ljubinka Bobié: A Bio család, Miroslav Feldman: Sötét idők, 
Branislav NuSié: A megboldogult.

Amerikai irodalom

Arthur Miller: Két nemzedék (Fiaim).



Angol irodalom

Somerset Maugham: A szent láng, George Bernard Shaw:A ta
nár urat megleckéztetik (Pygmalion).

Francia irodalom  

Molière: Képzelt beteg.

Olasz irodalom

David Belasco: Pillangókisasszony, Carlo Goldoni: A hazug, Da-
rio Nicodemi: Vakarcs (Scampolo).

A  zenés darabok zeneszerzői 

Jacoby Viktor: Leányvásár, Kacsóh Pongrác: János vitéz.

Fontosabb esem ények

1953. szeptember 1.: Megszűnik a Madách Amatőrszínház és meg
alakul a Narodno pozoriáte ToSa Jovanovié Népszínház ma
gyar társulata.

1953. október 4.: Felvételi vizsga a színházban. A magyar együttes
be nyolc színésznőt és tíz színészt szerződtetnek, három hiva
tásost és tizenöt amatőrt.

1953. október 17.: A magyar társulat évadnyitó, ünnepi bemutató
ja. A társulat Heltai Jenő A tündérlaki lányok című színjáté
kát viszi színre Juhász Ferenc rendezésében.

1953. november 19.: Nagy sikerű művészest a színházban. A magyar 
együttes bemutatja a Pillangókisasszonyt Az ember tragédiája 
egyiptomi képét és a Lillái.

1954. február 4.: A társulat bemutatja Arthur Miller Két nemzedék 
(Fiaim) című drámáját.

1954. március 12.: Újabb premier: Kacsóh Pongrác és Bakonyi 
Károly János vitéz című daljátékát láthatják a nézők.

1954. április 27.: Kodolányi János Földindulás című drámáját viszi 
színre a magyar társulat.

1954. április 30.: A  János vitézi 25-ször mutatja be a társulat.



1954. május 11.: Az együttes az amatőrszínház egy régebbi előadá
sát, Bródy Sándor A tanítónő című színjátékát újítja fel né
hány új szereplővel.

1954. június 10.: A városi népbizottság eltávolítja a magyar társulat 
éléről Juhász Ferencet.

1954. június 30.: A városi népbizottság megszünteti a Narodno 
pozoriáte ToSa Jovanovié Népszínház magyar tagozatát.

1954. június 4.: A városi népbizottság döntése alapján a magyar 
társulat -  csökkentett létszámmal -  profi státusban folytat
hatja a munkát.

1954. július 10.: Boros István, Boros Mirjana, Nagy Júlia és Vastag 
Mihály elhagyja az együttest.

1954. szeptember 25.: Az újjászerveződött magyar társulat évadnyi
tó előadásként bemutatja Miroslav Feldman Sötét idők című 
drámáját D. Juhász Zsuzsa rendezésében.

1954. október 15.: Az együttes -  Garay Béla rendezésében -  
előadja Zilahy Lajos Zenebohócok című vígjátékát.

1954. december 22.: Braun István Magdics-ügy című drámáját mu
tatja be a társulat Tűsnek Ottilia rendezésében.

1955. március 16.: Bemard Shaw A tanár urat megleckéztetik 
(Pygmalion) című vígjátékának a bemutatója. Rendező: Lá
nyi István.

1955. május 27.: Az együttes nagy sikerrel mutatja be a Leányvásár 
című Jacoby-operettet. Az előadásban Németh Rudolf ven
dégszerepei.

1955. július 23.: A társulat utolsó előadása: Anday Ernő Vadvirág 
című vígjátékát felújításban viszi színre.

1955. július 25.: A városi népbizottság megszünteti az anyagi jutta
tást a magyar együttesnek.

1955. szeptember 1.: Dürrigl Juhász Zsuzsa, Zádor Edit, Tűsnek 
Ottilia, Gyapjas Mária, Gyapjas János és Barácius Zoltán 
elhagyja a társulatot.



A  Madách Amatőrszínház műsora 
1955 szeptem berétől napjainkig 

1955/1956
-  Jovan Sterija Popovié: A gonosz asszony; Molière: A fösvény.

1956/1957
-  Fodor László: Bölcsődal; Vaszary Gábor: Az én kicsikém; Ba- 

rácius Zoltán: Vidám nyaralás.

1957/1958
-  Oscar Wilde: Fő a szilárd jellem (Bunbury); Kálmán-Békeffy- 

Kellér: Csárdáskirálynő.

1958/1959
-  Nóti Károly: Ki gyereke vagyok én?

1959/1960
-  Fehér Klára: Nem vagyunk angyalok; Mindenkinek valami.

1960/1961
-  Vaszary Gábor: Mókus; Arthur Miller:/! salemi boszorkányok.

1961/1962
-  Kálmán-Békeffy-Kellér: Csárdáskirálynő; Anny Karul: Január 

16-án, éjjel.

1962/1963
-  Bíró Lajos: Sárga liliom; Görbe tükör I. (szórakoztató műsor); 

Todor Muscatescu: Titanic keringő.

1963/1964
-  Heltai Jenő:/! néma levente; Dragutin Dobriéanin: Közös lakás; 

Branislav Nuáié: Hatalom; Görbe tükör II. (szórakoztató műsor).

1966/1967

-  Eduardo de Filippo: Vannak még kísértetek; Bayerd Veiller: 
Mary Dugan bűnpere.



1967/1968
-  Kállai István: Majd a papa.

1968/1969
-  Lestyán Sándor: Potyautas.

1969/1970
-  Arthur Miller: Pillantás a hídról; Róbert Thomas: Szegény 

Dániel; Kacsóh Pongrác-Bakonyi Károly: János vitéz.

1970/1971
-  Eisemann Mihály-Szilágyi László: Én és a kisöcsém; Tóth 

Miklós: Kutyaszorító; Seymor Hocks-Alexander Dukes: Örökifjú.

1971/1972
-  Gáspár Margit: Hamletnek nincs igaza; Claude Magnier: Os- 

car; Ne csak sírjunk.

1972/1973
-  Csuka Zoltán szerzői estje; Osztrovszkij: Férfi az ágy alatt; 

Tóth Miklós: Kutyaszorító.

1973/1974
-  Oscar Wilde: Lady Windermere legyezője; Nevessünk is néha; 

Peter Scháffer: Black Comedy.

1974/1975
-  Ünnepi műsor november 29. tiszteletére; Fernando Arrabal: 

Piknik a fronton; Alfonso Paso: Ön is lehet gyilkos.

1975/1976
-  Miroslav Ksleía: Agónia; Leó Lentz: Nászút férj nélkül; Tessék 

bevenni az altatót (szórakoztató műsor).

1976/1977
-  Agatha Christie: Egérfogó; Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné; 

Kérdezitek: Tito, ki az? (ünnepi műsor).



1977/1978
-  Ady-est; Tamási Áron: Énekes madár, Barácius Zoltán: Az 

ötödik fénykép.

1978/1979
-  Georges Feydeau: Egy vidéki Párizsban', Tennessee Williams: 

Üvegfigurák', Leó Lentz: Nászút férj nélkül

1979/1980
-  Marin Drzié: Dundo Maroje; Pintér Lajos: Antik komédia', 

Róbert Thomas: Az áldozat visszatér.

1980/1981
-  Román Weingarten: Nyár, Karinthy Frigyes: Lerajzolják az 

embert', Molnár Ferenc: Delila.

1981/1982
-  Barácius Zoltán: Az ötödik fénykép, Kopeczky Lászl ó'.Földyék- 

kel játszó égi tünemény; Frank Baum: Óz varázslója.

1982/1983
-  Ünnepi műsor a színház fennállásának 30. évfordulója alkal

mából; Piero Barillet-Jean-Pierre Grédy: A kaktusz virága.

1983/1984
-  Marcel Achard: A bolond lány; Aldo Benedetti: Huszonnégy 

szál piros rózsa ;

1984/1985
-  Marc Camoletti: Boldog születésnapot; Milán Grgié: Ébredj 

fel, Katám.

1985/1986
-Próbáljmeglazítani (szórakoztató műsor).

1986/1987
-  Agatha Christie: Eszményi gyilkos; Milán T u tu r o A peronon.

v



1987/1988
-  Momo Kapor: A  víkend vége.

1988/1989
-  Ray Cooney: Páratlan páros; Szeret vagy nem szeret.

1989/1990
-  Jovan Sterija Popovié: A  lódítás magasiskolája (Füllentő és 

hazug).

1990/1991
-  B. Szabó György-emlékest; Frank Baum: Óz varázslója.

1991/1992
-  Jean Poirot: Kellemes húsvéti ünnepeket.

1992/1993
-  Ünnepi műsor a színház fennállásának 40. évfordulója alkal

mából; Szeressük egymást, gyerekek (szórakoztató műsor).

1993/1994
-  Nyári kabaré.

1994/1995
-  Marc Camoletti: Anna csak egy van.



HAJLÉK EG Y  SZER ÉN Y  TÁ RSU LATNA K  

(ZO M BO R)





V ÁR O SLÁTO G ATÓ BAN

Biztosra veszem, hogy Zomborban is többségben voltak azok a 
nézők, akik ünnepi elfogódottsággal ültek be a zombori Népszínház 
nézőterére azon a napon, amikor a társulat hivatásos lett. Az embe
rek összenéztek: színházunk van, magyar színházunk, mondhatták. 
Sokan azt várták, hogy végre művészi izgalom uralkodik el a meg
kopott hírű színház színpadán. Az sem mellékes, hogy vetélytársa 
támadhat a monopolhelyzetben dölyfösködő szabadkai színháznak, 
tehát szerveződnek az emberek a központon túl is, s idővel majd 
több művészi temperamentum árad szét színházi világunk érrend
szerében: a színészek érzelmi telítettséggel szerepelnek majd. Az új 
társulat pedig -  a zombori -  méltó hajlékot kaphat a zombori 
Narodno pozoriSte -  Népszínház épületében.

Az első tiszteletkört lefutották. A társulat tagjaiból nem hiány
zott, amit preferálni megszoktunk, amit szeretünk és elvárunk: az 
érzelmi szenvedély, de -  akárcsak a nagybecskereki együttes eseté
ben -  a zomboriak sem vettek részt a közéleti mozgalmakban, 
„kívülállók” voltak, s emiatt -  mondták néhányan -  nem érhető el a 
magas fokú tudatosság. Mert hiába a mesterségbeli perfekcioniz- 
mus, ha... Eléggé bonyolultak voltak tehát a dolgok Zomborban 
(is). A rendszer az olyan színházi embereket támogatta, akik ízig- 
vérig közéleti hajlamúak voltak, örökösen „perzseltek”, vagyis szol
gálták a rezsimet. A zomboriak ennélfogva üres lappal indultak...

Az ámenre Zomborban sem vártak sokáig.
*

Zombor a parkok városa (volt). De aki gyanútlan idegenként 
vagy a színház múltja iránt érdeklődő újságíróként/kutatóként, 
esetleg színészként érkezik a városba, annak az első benyomása az 
eléggé „viseltes” utcák, az alaposan lerobbant, elhanyagolt házak, a 
kizárólag szerb feliratos -  cirill betűkre gondolunk - , homályos,



barátságtalan üzletek látványa. Ez a város nem őrizte meg hangula
tát, mint Szabadka. Más ez a helység, mint Zenta vagy Kanizsa. De 
a polgári jegyeket -  ha több órát töltünk a városközpontban, eset
leg betérünk a barátainkhoz, művelődési dolgozókhoz -  még ma is, 
1995-ben magán viseli. Szerényen persze, alig észrevehetően. Eb
ben a városban egymás mellett éltek (és dolgoztak) a magyarok, a 
szerbek, a németek, a zsidók és a bunyevácok. Megkockáztatom: 
nagy gazdagságban, bőségben. Ma német ajkú polgár már alig talál
ható a városban, s a magyar lakosság is alaposan megfogyatkozott. 
Számát 5000-re becsülik.

Új színház, új városháza nem épült az elmúlt évtizedek során. 
Néhány épületet felújítottak, megszépítettek. A színházat -  a szerb 
Népszínház épületét -  10-15 évenként „lemossák”, ráncba szedik, 
tatarozzák -  nem rombolják le, mint teszik azt Szabadkán. A nagy
teremhez, a csillárhoz és a páholyokhoz egy ujjal sem nyúlnak. A  
színházban egyetlenegy társulat működik, a szerb, s nem is olyan 
rosszul, mint gondolnánk. Zomborban is természetesen amatőr 
szintről szervezték újjá évről évre a társulatot, de mostanában a 
Színművészeti Akadémiáról is érkeznek színészek Észak-Bácská- 
ba. Sikeres, rangos társulata van ma a városnak s a színháznak 
színvonalas műsorrendje.

Magyar együttese a városnak az ötvenes években volt, amikor 
Szabadkán, Topolyán és Nagybecskereken is megadatott a le
hetőség az anyanyelvi kultúra terjesztésére. Létkérdése, létérdeke 
volt-e valakinek -  valakiknek -  a magyar társulat szerepeltetése, 
majd megbuktatása, nem tudhatjuk. Lendület, dinamizmus jelle
mezte a magyar színházat, mondják a színészek: Heck Paula, Do- 
váth Arisztid, Nagygellértné Kiss Júlia, Faragó Árpád és mások. 
Teljesítőképességüknek rengeteg gátja volt azonban, hallottuk má
soktól, akik nem lelkesedtek egyértelműen a magyar színházért és 
legfőbbképpen a társulat műsoráért. Ha szóba hozza az ember a 
színház megszüntetésének az okát, többen összehúzzák a szemüket 
és legyintenek. A maga értékén, azon a puszta tényen, hogy létezik 
-  nem tudott, nem volt képes túlmutatni. Saját erőből a társulat 
nem tudta -  vagy nem akarta -  megoldani a felmerülő problémá
kat, segítség pedig sehonnan sem érkezett. Máshonnan se képzett 
színész, se dramaturg, se rendező nem mutatott hajlandóságot arra,



hogy Zomborban kamatoztassa művészi tehetségét. Színészstúdió 
működtetésére senki sem gondolt. Mindenki a pillanatnak dolgo
zott, annak varázsában nyújtott amennyit nyújthatott. így a szkepti
kusok.

Leegyszerűsítve a dolgokat: a színház nem volt életképes. A  
városi népbizottság magyar és szerb nemzetiségű elvtársai szerint. 
A vajdasági magyar lapok újságírói szerint (is), sajnos. Ugyanakkor 
életképesnek bizonyult a tartomány és Szerbia valamennyi szerb 
színháza. Esetükben nem említették a rendezőhiányt, azt, hogy 
dramaturg nélkül aligha működhet egy színház, s okleveles színé
szek szerződtetését sem sürgették. A helyét kereső magyar színhá
zat elhallgattatták, mielőtt erőteljesen beleszólhatott volna éle
tünkbe, mielőtt árnyaltabban, meggyőzőbben igazolhatta volna lé
tét a színházi világban.

Beteljesedett a sorsa. Élt két évig. Szemem előtt a gyászjelentés: 
Magyar társulat Zomborban: 1953. szeptember 1. -  1955. augusz
tus 31.

Értelmiségi cinizmus

Néhány évvel ezelőtt -  a megőrzött cikket újra elolvastam -  az 
újságíró országjáró útja során ellátogatott Zomborba s rögtön, 
elöljáróban megállapította, hogy az, aki utána akar járni a zombori 
magyar színház sorsának, múltjának, eddig soha nem tapasztalt, 
sohasem látott ellenállásba ütközik. A múltat agyonhallgatják 
(nem először). Sokan élnek még a városban, akik alapító tagok 
voltak -  állapítja meg az újságíró - , mégsem nyilatkoznak szívesen. 
Mások viszont elkerültek Zomborból, s ma már nosztalgikus han
gulatban -  „be szép volt” -  emlékeznek ifjúkoruk „nagy kalandjá
ra”, a lényegről alig szólnak, feledjük el, mi oly régen volt. A múltra 
rásóhajtanak. Hess, madár!...

Az újságíró felkereste Josip Jasenovié igazgatót, akitől megtud
ta, hogy a magyar társulat mindössze két évig működött hivatásos 
státusban, nem úgy, mint a Bega-parti város együttese, amely a 
második évad műsortervét koldusszegényen, félhivatásos színé
szekkel valósította meg. Zombor nagylelkű volt. (?)

Az érem egyik, sötétebb oldala.



-  Miladin Gvozdenov szerb igazgató szorgalmazta a magyar 
drámai csoport megalakítását -  nyilatkozta az újságírónak Josip 
Jasenovié. -  Színész talán ha egy volt. Nappal dolgoztak, este a 
színpadon pihenték ki fáradságukat. Két esztendő leforgása alatt 
több bemutatót tartott a csoport. Egy-egy darab általában hétszer- 
nyolcszor került műsorra.

Az igazgató elmondta, hogy Zombor 25 000 lakosú város, ebből 
körülbelül 5000 a magyarok száma. Az újságírót megdöbbentette a 
közölt adat, amikor megnézte az eladott színházjegyek nyilvántar
tását. Csak a legszembetűnőbb számokat jegyezte fel. (Közben per
sze turnézott a csoport a környező falvakban is, valamivel több 
néző előtt.) A faun hat előadást ért meg, ezt követte a Kwei Lan 
vergődése. Tizenegyszer mutatták be. A Gonosz asszony tizenhá
romszor volt műsoron. A legtöbb néző a bemutatót követő előadá
son vett részt: százhármán voltak. (Ne feledjük el, hogy a zombori 
színházban 150 néző telt házat jelent.) Az ötödik előadást negyven
kilenc, a hatodikat húsz néző tekintette meg. A társulat negyedik 
bemutatott darabja Molnár Ferenc Olympiája volt, ezt követte a 
Szegény Mavrier, majd A templom egere, az Elcserélt ember, a Mac
kó, A doktor úr, Molnár Deliiá ja és 1955. április 5-én a Nuáic-vígjá- 
ték, a Dr.

Jasenovic hozzátette, hogy a magyar társulatot az akkori zom
bori népbizottság szüntette meg. Ez ellen senki sem tiltakozott. 
Még a magyar sajtó sem, a város magyar polgárai is beletörődtek a 
megváltozhatatlanba. Megszűnt a magyar együttes -  mondta az 
igazgató -, talán nem is anyagi okokból. Jasenovié -  mosolyogva -  
megállapította, hogy a zomboriak is annak a vajdasági magyar 
amatőr együttesnek a sorsára juthattak volna, amelyről azt tudatta 
a szigetországiakkal az akkori belgrádi angol nagykövet: „Kérem 
szépen, ebben az országban a farmerek is Hamlettt mutatnak be!” 
(A topolyai Magyar Járási Színház társulata 1959-ben, Lányi István 
rendezésében színre vitte William Shakespeare Hamlet című tragé
diáját.)

Az újságíró megkérdezte -  én is megkérdem újra -: vajon hol 
láthatott volna az ötvenes években Shakespeare-tragédiát a vajda
sági magyar, ha nem Topolyán vagy Szabadkán? A televízió még 
nem tört be a házakba. A színházat tehát tetemre hívták, a magyar 
színházat. Tizenvalahányszor ment egy darab? 1985-ben, a színház



kultúra drasztikus, balkáni megreformálása után a szabadkai ristici 
színház előadásaira alig tereltek össze néhány nézőt. Ezért (is) 
elfogadhatatlan Jasenovié igazgató magyarázata, érve sántít. De az 
ügyben csak egy ilyen Jasenovié szólalt meg.

Nehéz most a színház védelmére kelni. Esetleg anekdotaszerű- 
en elmesélni a történteket. Nehéz megbolygatni a városi népbizott
ság tagjainak és az őket (ki)szolgáló magyar janicsároknak az ál
mát. Mert a zombori magyar színház megszüntetését „közös ügy
ként” kezelték, ugyanúgy, mint 1955-ben Nagybecskereken és 1985- 
ben Szabadkán. Maradjunk abban, hogy a színész mifelénk is a 
hétköznapi embertől elütő teremtmény, akinek a véleménye zavart 
kelthet, deviáns hiúságával orvosi kezelésre utalható. Zomborban 
is csak volt egyszer egy magyar színház.

A  műkedvelők archívumából

Zomborban is -  a régi megyeszékhelyen, a háború után néhány 
évig tartományi székhely is volt -  megtalálták színpadukat a nép
színművek és a népi életképek. A -  nevezzük annak -  művészi 
megnyilatkozások errefelé is német művészek példáit követték, de 
a reformkori nemzeti öntudatosodás a kulturális életben is hamar 
megmutatkozott. A szervezett munka azonban csak a II. világhábo
rút követő években érhetett el némi eredményt. A Kaszinó, amely 
ma is szép sikerekkel büszkélkedhet, már 1896-ban vendégeket 
hívott -  méghozzá Belgrádból -  a városba. Az egylet egyébként 
1877-ben alakult; ez a bejegyeztetés esztendeje. Mások azt állítot
ták, hogy már 1862-ben működött. A zombori Polgári Kaszinó 
néha-néha vezető szerepet töltött be a művelődési életben, népsze
rűbb volt azonban az 1844-től működő Magyar Olvasókör, amely 
kizárólag az elitet vette fel a tagjai közé. Magas színvonalú előadá
sokat rendeztek az alkalmi együttesek, a Katolikus Legényegylet, a 
Református K. I. E. és a Szombori Atlétikai Klub. 1929-ben meg
alakult a Magyar Közművelődési Egyesület. Érdemei voltak a kul
túra terjesztésében Petényi Józsefnek, a Kaszinó dalárdája elnöké
nek, dr. Hettesheimer Imre elnöknek, dr. Kiss Lajos karnagynak, 
továbbá a Magyar Iparos Dalárda vezetőségének: Tantner Ottó el
nöknek és Répics Ferenc igazgatónak. Zwirschitz Károly, dr. Mül-



lcr János, Kovalovszky József, Lebovics Pál, Major Károly, Reffle 
László, Stebler Ernő, id. Spanyol József, dr. Deák Leó, Magassy 
Antal, Gachal János, dr. Kührner Béla, dr. Kührner Béláné, dr. 
Wollheimer József, dr. Kohlmann Dezső, Körmendy István, dr. 
Strasser Géza, dr. Kiss Lajos, Balog Gyula, dr. Paál Sándor, Ma- 
schall Béla, Hengen Mátyás és mások érdemeiről is sokat olvastunk 
a korabeli lapokban, méltatásokban.

A színjátszók, a Műkedvelő Zenekar tagjai már 1918 őszén, 
közvetlenül az új állam megalakulása után, bemutatták az Alibi 
című színjátékot, 1919-ben a Csitrii, majd a Három a kislányt 
Ugyanebben az évben a nézők megnézhették/! páholy című színda
rabot és a Heidelbergi diákokat Eseményszámba mentek a műsoros 
estek, sok előadóval: táncossal, énekessel, szavalóval, színjátszóval. 
1920-ban a MédivtX arattak sikert a műkedvelők. További darabcí
mek: Mozgófényképek, Nagymama, Hollandi menyecske, Marinka, a 
táncosnő, Kékszakáll nyolcadik felesége, A buta ember, Lili bárónő, A  
vörös ember, Babatündér, A kuruzsló, A Noszty fiú esete Tóth Mari
val, Diótörő (balettműsor), Darázsfészek. Nagy esemény volt a Ma
rka grófnő és a Mágnás Miska bemutatója, majd 1939-ben Strauss 
Denevért. Ez volt akkor az ún. csúcsteljesítmény. Színre vitték még 
a Sárga csikói, A vereshajúi, a Juhászlegényi, az Iglói diákokai, a 
Toloncoi, a Sárdi-házai, A falu rosszái, a Muzsikus Ferkót, az Egy kis 
senkii, a Csók a pusztán című darabot, számos operettet, népszín
művet, színjátékot és vígjátékot. Sokan nézték meg Donáth Ede 
dalművét, a Szulamithoi a szerző személyes vezényletével. Nem 
hallgathatjuk el azt sem, hogy a Bosnyák Ernő által megalapított 
filmvállalat darabjainak szereplői a zombori amatőr színjátszók 
voltak. A nyomdatulajdonos Kovalkovszky József segítségével 
1925-ben ugyanis a „filmcsinálás” művészetébe is belekóstolt, s 
eredményei ezen a téren nem csekélyek.

A színházi előadásokat több műkedvelő együttes színjátszó 
szakosztálya hozta létre. A Kaszinó amatőrjei voltak a legaktívab
bak, de derekasan helytállt a mozgalomban a Magyar Iparos Dalár
da, a Műkedvelő Zenekar, a Magyar Közművelődési Egyesület, a 
Szombori Atlétikai Klub, a Katolikus Legényegylet, a Keresztes 
Egyesület, a Katolikus Egyházi Dalegyesület. Legsikeresebb, leg
többet foglalkoztató műkedvelők: Benyács Kornél, Berkó János, 
dr. Würzné Burnach Baba, Fiby Manci, Gromilovics Klári, Haasz



Irén, Incze Imre. Krizmanichné Karcher Babi, Kandler Nándor, 
Kandler Nándorné, Kiss Jenő, Lebovitsné Újkéri Maca, Lebovics 
Pál, N. Ergh Baba, Lett Teri, Littvay Piri, Major Károly, Németh 
Géza, Németh Lonka, Radisevichné Deák Irén, Prugsbergerné 
Markovich Bözsi, Reffle László, Sauerborn Mária, Stebler Ernőné 
Ergh Leonka, Stebler Ernő, Rill Margit, Új kéri Antal, Vesze- 
lovszky Ernő, Zsigmond Tibor és mások.

Mégis a Kaszinó mozgatott mindent, az a Kaszinó, amelynek 
szerepét dr. Kollár Győző a következőképpen fogalmazta meg 
(1892-ben): „A Kaszinó Egyletnek nem lehet feladata bizonyos 
körök szolgálatába lépni, hanem a társas élet kívánalmait teljesíte
ni; a Kaszinó Egylet nem érdekkör, hanem a szórakozni kívánó 
polgárok találkozóhelye; a Kaszinó Egylet a mai társadalmi fejlett
ség mellett megszűnt szellemi művelődési központ lenni, hanem ez 
csak a jobb ízű időtöltés, a barátságos közlekedés helye lett.”

Ebben az évben írták meg a Kaszinó történetét. A szerző megál
lapította, hogy az elmúlt 25 év alatt nagyobb haladást ért el a 
magyar társadalom, mint azelőtt 100 év alatt, és ez a fejlődés na
gyon kedvezett mindenfajta egyesület megalakítására.

A  világ sora megváltozott

A II. világháborút követő években már úgy fogalmaztak, hogy 
nagyot változott a világ sora erre mifelénk. Leírták, hogy Zombor- 
ban (is) megmutatkozott az igény a művelődési élet, pontosítsunk: 
egy másmilyen művelődési élet megszervezése iránt. A műkedvelők 
közül azonban sokan eltűntek: a zsidókat, majd a németeket elhur
colták. A magyarok száma is érezhetően megfogyatkozott. Herceg 
János a baráti körével már 1945-ben „lépni akart”, és újjászervezési 
szándékkal a Kaszinót átkereszteltette Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesületté. Az ódon, roskadozó épületet újra benépesítették a 
műkedvelők. Herceg János lett az egyesület első, most már „béke
beli” elnöke. A levéltárban -  sajnos -  semmilyen fontosabb adatra 
nem lehetett rábukkanni a következő esztendők munkásságáról, de 
az amatőrök aktívan részt vettek a mozgalomban. Koberszky József 
zenetanár több előadást rendezett, leggyakrabban zenés vígjátéko
kat. A műsorba gyakran hazai szerzők darabjait válogatták be, egy



mást követték a NuSié-bemutatók, nem túlságosan bonyolult szín
padi megvilágításban. A rendezők figyelme akkor -  országszerte, 
nem csak Zomborban -  csupán a mű történetének közölhető leegy
szerűsítésére, a nagyobb szerepeket tolmácsoló színészek általános 
jellemzésére terjedt ki. A szegényes díszletképben a szereplők 
gyakran csoportokba verődve ácsorogtak és mondták -  néha elvi
selhetetlen pátosszal -  a szöveget. Mindenki azon fáradozott, hogy 
minél előbb leüljön valamelyik székre, hogy aztán találomszerűen 
felállhasson s megint visszahuppanjon. Nem, nem akarom ezzel azt 
mondani, hogy a rendezők akkortájt igénytelenek voltak, nem ér
tettek a szakmához, fantáziájuk mégis szegényes lehetett. Egysze
rűen a színház a negyvenes-ötvenes években mucsai módon műkö
dött, s gyakrabban volt sikere a darabnak, mint az előadónak. A  
néző a színészt mégis szívesen ünnepelte. A háború után még soká
ig a békebeli színház uralta a színpadokat, s mégis éppen ezek a 
békebeli időkben edződött amatőr színészek lettek alkalmasak ar
ra, hogy az első zombori hivatásos magyar színitársulat zászlóvivői 
legyenek. A folyamat villámgyors volt. A műkedvelő együttest szin
te egyik napról a másikra magasabb osztályba emelték, bízván ab
ban, hogy az elkövetkező évek során az összbenyomás az előadá
sokról már kedvezőbbé válhat. A szakmát menet közben is lehet 
tanulni. Senki sem születik Somlay Artúrnak, Hegedűs Gyulának 
vagy Lukács Margitnak. Majd aztán lassan megszületik az a legen
da, amit színháznak hívnak. Mert mi/ki a színész?

„Színpadi művek szerepeinek hivatásos alakítója, a színjáték
egészet meghatározó színjátékelemek egyike. Alkotótevékenysége a 
színészi alakítás, amelynek során a színész saját teste válik időlege
sen művészi objektummá. A színész művészete testi jelenvalósága 
révén mindig jelen idejű, pillanatnyi, ismételhetetlen és a maga 
teljességében rögzíthetetlen”. (Megfoghatatlan magyarázat a Ma
gyar Színházművészeti Lexikonból, 1994,757. o.)

*

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben Herceg János után 
Börszt Henrik, majd Kapitány György vette át az elnöki posztot. 
Emléklap tanúskodik arról, hogy az egyesület tízéves fennállásának 
ünnepségén a műkedvelő színjátszók a Városi Színház színpadán 
bemutatták Szigligeti-Móricz Csikós című népszínművét, Németh



Rudolf vendégszereplésével. Az előadást Rind Károly rendezte -  
ötvenkilenc szereplővel! 1963-ban Szinetár György Susmusa ara
tott nagy sikert Zsilli Gizella színre állításában. Neves műkedvelők 
neve a plakátról: Zsulyevits Antal, Dováth Arisztid, Kolarich Mari
ka, Hubai Jolán, B. Holpert Maca, Kecskeméti József, Pásthy Má
tyás (ma az Újvidéki Színház művésze), Fica István és mások.

1964-ben Arthur Miller Édes fiaim című drámáját vitték színre 
az amatőrök a szabadkai Garay Béla rendezésében. Zsilli Gizella 
rendezte Gyárfás Miklós Kisasszonyok a magasban című vígjátékát. 
Színre vitték NuSié Protekcióját, Baróti-Garay Jaj, a mama című 
vígjátékát, majd A szabin nők elrablásán Ősbemutató színhelye is 
volt a színpad. Balázs László Úszik a csónakom a Palicsi-tó vizén 
című zenés játékát megkülönböztetett érdeklődéssel várták a 
nézők. A darabot a színészek a műfaj szabályait maximálisan tiszte
letben tartva játszották el. Meg is adták a módját: az elegancia 
dominált a színpadon. A művelődési egyesület színjátszói ezután az 
ún. Ötös fogatba társultak be, szorgalmasan tájoltak a környékbeli 
falvakban. Számos műsoros esttel, önfeledt bolondozással azonban 
az amatőrök csak ritkán -  vagy sohasem -  lépték át a jó ízlés 
határát.

Egy szakmailag képzettebb színészgárda vette át a veteránoktól 
a színpadot a nyolcvanas években. Érdekes, most már tökéletesebb 
kivitelezésű előadások születtek a műhelyben {Adáshiba, Fiaim, Téve
dés, Négyen éjfélkor, Hogy állunk, fiatalember?, Végeladás). Győrfi 
Sándor, Győrfi Klára, Kiskároly János, Mészáros Csilla, Nagy Pál 
Attila, Dunai Dénes és még sokan mások előadássorozattal hozták 
be az érdeklődőket a Kaszinóba. Erre a felfrissítésre az egyesület
nek nagy szüksége volt. Ezek az amatőrök -  nemegyszer végignéz
hettem szereplésüket -  már sokkal természetesebben, fegyelmezet
tebben, kevesebb rossz műkedvelős beidegződéssel valósították 
meg a rendezők elképzeléseit. Lényegesen sikeresebben tudták vol
na megoldani feladataikat az elkövetkező években is, de a társulat 
váratlanul feloszlott, s a kilencvenes évekig a Kaszinóban alig tör
tént valami, amiről érdemben lehetne szólni. Győrfiék ezután 
visszatértek egykori sikereik színhelyére, de erről később -  és rövi
den. Mert amíg mi az amatőrök munkásságát értékeltük, Zombor- 
ban, 1953-ban megalakult a hivatásos magyar színház. A továbbiak
ban puszta tényeket rögzítünk. A recenzens nem hagyatkozhat



saját emlékezetére, mint a nagybecskereki magyar színház eseté
ben. Önálló szócikkben foglalkozunk a színház nagyon fontos kor
szakának meghatározó egyéniségeivel, s ha néhányan hiányoznak 
majd azokból, akik szintén nagy hatást gyakoroltak a magyar szín
házművészetre Zomborban, nézzék el mulasztásomat. Gondolom, 
nem lesznek feltűnőek a hiányosságok. A leggondosabb munkával, 
a leglelkiismeretesebb szerkesztéssel sem lehetséges hiánytalan, 
hibátlan, vitákra, sőt: sértődöttségre okot nem adó könyvféleséget 
összeállítani rövid színháztörténetünk ma már egyre inkább a ho
mályba vesző múltjáról.

*

Változtak az idők. A színház a szereplőkkel, rendezőkkel együtt 
változott, vagy meg kellett volna változnia. Az örök értékek elvá
laszthatatlanok a színésztől és a nézőtől. Mindent meggyőzően kell 
előadni, s akkor lerövidül a távolság a színész és a nézőtér között. 
Más célja nem is lehet egy színháznak. Ilyen és ezekhez hasonló 
tanácsokkal látták el a már hivatásossá vált színészeink Szabadká
ról és Topolyáról az „újoncokat”. Az értékes szöveg mindig átjön a 
rivaldán, nem szabad csüggedni, megyünk előre. Hát akkor most, 
most lássuk az első -  és valószínűleg az utolsó -  zombori magyar 
hivatásos színház rövid, mondhatjuk: túlságosan is rövid, nyúlfark
nyi történetét azokból az ötvenes évekből, amikor a fiatalokat nem 
az operett talmi világa vonzotta, hanem Bili Haley RockAround the 
Clock című száma.



M ÉG EG Y KIS M ÚLT

A háború utáni évek eseményeiről, a Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület munkásságáról, eredményeiről, rendezvényeiről -  sajnos -  
nem maradt fenn semmilyen dokumentáció. A zomboriak tudatták 
velem, hogy a városi levéltárban is hiába nyomoznánk megbízható 
adatok után, erről már szóltunk. A „koronatanúk” kemény és lelki- 
ismeretes munkát emlegetnek, csapatszellemet, mindenki egyet 
akart akkor, mert hiszen maga az épület is majdhogynem romok
ban hevert, mint maga az ország, s mindent elölről kellett kezdeni. 
De a színjátszókat gyorsan összetoborozták, s az első olvasópróba 
már meg is kezdődhetett. Az áldozatkészség nem hiányzott az em
berekből, főleg a veteránokból -  mindenki tenni, alkotni akart. Az 
amatőr színjátszók többnyire pehelykönnyű zenés vígjátékokat, 
operetteket vittek színre táblás házak előtt.

A zombori Népszínház nem épülhetett be gyorsan az ország 
színházi életébe, biztos pillére később lett a színházkultúrának. A 
zombori szerb színház krónikája -  írja Peter Volk belgrádi teatro- 
lógus -  sok mindenben kivételes, rendhagyó. Ebben a városban 
mindig is tiszteletben tartották azt az illúziót, amit a színházművé
szet révén kaptak a nézők. A színházhoz mindig vonzódtak a zom
boriak és a színészeket is kellőképpen tisztelték, megbecsülték. 
Magyarok, németek, szerbek szereztek az évek során érvényt a 
színházművészetnek, mindazok, akik szerették a várost, vonzódtak 
szép hagyományaihoz és megőrizték annak békebeli hangulatát, 
varázsát. A színház épületét 1882-ben adták át rendeltetésének. A  
két világháború között az újvidéki Szerb Nemzeti Színház társulata 
rendszeresen vendégszerepeit Zomborban, de megfordultak a vá
rosban a dalitársulatok, a különféle alkalmi truppok és az eszéki 
teátrum színészei is.

A környező falvakban az amatőr színjátszók mutatták be műso
raikat. 1945-ben elsőnek az újvidéki Szerb Nemzeti Színház ven



dégszerepelt Zomborban. 1945. május 29-étől június 10-éig a társu
lat Leonyid Leonov, Karéi Capek, Radomir Piaovid, Milán Dokovié, 
Branislav NuSié és Guy de Maupassant egy-egy darabját mutatta be 
a szereplőgárda mintegy 18 reprízzel. 1946-ban megalakult a Zom- 
bori Amatőrszínház szerb, magyar és horvát műkedvelőkkel. 1946 
szeptemberében az újonnan szervezett együttes színre vitte Kor- 
nyijcsuk Platón Krecset című darabját. A színház gondját ezután a 
községi népbizottságtól átvette a városi bizottság. Lelkes aktivistá
inak köszönhető, hogy rövid időn belül megalakulhatott a Városi 
Színház. 1946. november 13-án más alapokra helyezték a munkát. 
Zombor hivatásos szerb színházát mindenki egyértelműen támo
gatta...

*

A színházalapítás fontos eseménye volt a városnak. Forduló
pont az egész környék és a tartomány számára. Nem sokkal ezután, 
1953-ban a zomboriak kimondták, hogy a színház nem lehet egy
nyelvű, egytagozatú. Még abban az évben életre hívták a magyar 
társulatot. A szerb tagozat műsorán akkortájt Román Nivijaro 
Hollywood című műve szerepelt -  Jovan Putnik rendezésében -, 
Jovan Putnik Egy éj a Dunán című darabja és NuSid Dr. című 
vígjátéka, valamint Fodor László Csók a tükör előtt című színjátéka. 
A magyar műkedvelők már a színházban mutatták be Edward 
Knoblauch,4/űWrt című komédiáját Karcher István amatőr rendező 
színre állításában. A tágabb érvényesülés lehetőségének becsvágya 
fűtötte ezeket az amatőröket, maga az előadás biztatást és pártolást 
érdemelt.

A magyar társulat úgyszólván beépült a szerb színházba. Műkö
dési-szerkezeti feltételei nem lehettek rosszak. Persze mindössze 
két esztendő/évad egy város színháztörténetében még arra sem ele
gendő, hogy az arculat markánsan, pontosan kirajzolódjék. Csak 
arra való, hogy a társulat létezzen, éljen és bemutasson -  mint a 
zomboriak esetében -  13 darabot.

A színház életét nem rengették meg viharok, folytonos változá
sok, reformok, újjászervezések, nem alakítottak át semmit, nem 
bocsátottak el senkit. Úgy tetszik azonban, hogy azokban az évek
ben az igazi, az izgalmas történések -  mint nálunk általában még 
ma is -  az üléseken, az összejöveteleken zajlottak le, mert sokan



azon fáradoztak, hogy a színház műsorpolitikája eszmei, nevelési 
célkitűzéseket tükrözzön és előremutasson.

Színház Zomborban. Magyar színház. Célkitűzéseiről, hosszú 
távú programjáról egy sort sem olvastunk a lapokban. Vázlatosan 
mégis áttekinthető a két évad eseménye a bemutatott előadások 
révén, habár már elöljáróban meg kell állapítanunk, hogy a magyar 
társulattal -  mi okból, nem tudhatom -  sajtónk elég mostohán bánt 
(el), mi több: dicsérő, lelkesítő szavak helyett a recenzensek nem 
egy alkalommal nem értékelték eléggé munkásságát. Szálka volt az 
újságírók szemében az együttes. A mindent megszépítő múlt, idő 
távlatából kétségtelen érdemeiről nemcsak azért írunk, mert őszin
tén hisszük, hogy hasznos, gyümölcsöző munkát végzett, hanem 
azért is, mert a színház egy pillanatra sem szakadt el a nagyközön
ségtől. Utálatos közhely: közönség nélkül nincs színház, de tudjuk, 
hogy éppen ez a közhely a rossz műsorpolitikát szorgalmazó ren
dezők, igazgatók mentsvára. A zombori színházi alkotók számára is 
az volt? Nem tudhatjuk. De -  újra leírjuk -  mindössze kétévadnyi 
műsorral nem lehet megváltani a világot.

A működési feltételek azonban adottak voltak.



ÖT SZER ZŐ D TETETT SZÍNÉSSZEL

Mi történt a vajdasági magyarság művelődési életében 1953- 
ban? Abban az esztendőben, amikor a szabadkai és a topolyai 
magyar színház már életerősnek bizonyult és Nagybecskereken 
megalakult az első bánáti hivatásos magyar társulat. A „slágerda- 
rab” Sulhóf József Kidőlt a májusfa című népszínműve volt. A 
korabeli lapokban azt olvashattuk, hogy a titeli (!) Kiss Ferenc 
Művelődési Egyesület színjátszói bemutattak egy vígjátékot és to
vábbi előadásokra szerveződnek. (Vajon él-e Titelen még magyar?) 
Másutt Sulhóf József Méregszekrényét vitték színre, Gál László- és 
Majtényi Mihály-egyfelvonásosokat játszottak, a Remény című drá
mát Heijermanstól, Nuáié-vígjátékokat, Sterijától a Füllentő és ha
zugot, Miroslav Feldmantól a Sötét idők című drámát adták elő, de 
bemutattak olyan művet is, mint ,4 falu rossza. Még Oroszlámoson 
is működött magyar színjátszó csoport. A szabadkaiak Lillian Hell- 
man Kis rókáival, Molnár Ferenc De lilájával és Tóth Ede Elhagyott 
szeretőjével mutatkoztak be, Topolyán Dimitrijevics Maráék színre 
vitték Ljubinka Bobiétól a Bio családot, Moliére-től a Képzelt 
beteget és Norman Krasnától a Drága Ruth című vígjátékot.

A zombori színház tanácsa lefektette az új évad műsortervét, 
adta hírül a Magyar Szó. Előzetes ankétot szerveztek, melynek 
során több mint 200 színházlátogató kifejtette véleményét az új 
műsortervvel kapcsolatban. A magyar -  az akkor még nem létező -  
társulatnak is kidolgozták a műsorrendjét. Előreláthatólag szep
tember végén az alakulófélben lévő együttes színre viszi a Kwei Lan 
vergődése című drámát, s megnyitja vele az új idényt. Bemutatja 
továbbá a Csók a tükör előtt, a Ki a harmadik? és A szent láng című 
darabokat. Mint tudjuk, ezeket a műveket a zomboriak sohasem 
vitték színre. Menet közben ugyanis módosult a műsorterv.

*



Milenko Beljanski, aki évekig a szabadkai 7 Nap munkatársa 
volt, 1953. szeptember 3-án a Magyar Szóban hírül adta, hogy 
magyar színiegyüttes alakul Zomborban, s szólt arról is, hogy a 
zombori színház meglepetéseket tartogat a művészetpártoló kö
zönség számára.

„Már két éve folynak a megbeszélések és készülődések -  írta 
Beljanski - , hogy a már működő színházi keretekben magyar társu
lat is létesüljön. Az idén, úgy látszik, megoldódott a kérdés. A  
zombori Népszínház úgy döntött, hogy az évadnyitó magyar nyelvű 
színdarab lesz.”

(A gesztus a színház részéről dicséretes.)
„Öt állandó magyar színészt szerződtetnek, akik aztán a Petőfi 

Sándor Művelődési Egyesület műkedvelőinek bevonásával szep
tember végén együttesen bemutatkoznának a közönségnek, még
pedig a Pearl Buck regénye nyomán készült Kwei Lan vergődésével.

A zombori magyar tagozat kétségtelenül hozzájárul majd a vá
ros és a környék kulturális életének fejlesztéséhez, hiszen a kulai és 
a hódsági járásból, valamint Baranyából is lesznek majd látogatók. 
A gyakorlat, a színház erőfeszítései fogják eldönteni idővel, hogy a 
kis együttes nagyobb drámai társulattá fejlődik-e majd.”

Az eseményről a 7 Nap is megemlékezett.
1953. július 10-én a Színházi Krónikás megírta: „A zombori 

Népszínház miért nem szervezte meg Zombort, a noviszádi Novi- 
szádot vagy a zrenjanini Zrenjanint, aminthogy a topolyai Népszín
ház -  a legszebb példa -  a Dózsa szövetkezettel Topolyát?”

Valami nem stimmelt szervezés terén?
1953. október 4-én a Színházi Krónikás már szelídebben, visz- 

szafogottabban fogalmaz:
„Zomborban még sohasem volt hivatásos magyar színház, pedig 

meg lett volna hozzá a múltja. A kis kamaraszínház színpadán 
vándortársulatok játszottak, vagy ha elkerülték a várost, akkor a 
színházi élet egyedüli hordozója a műkedvelés volt. Természetes 
hát, hogy a műkedvelő színjátszás igen komoly színvonalon moz
gott és nem egy neves művész került el deszkáiról a nagyvárosi 
színpadokra.”

A továbbiakban arról olvashattunk, hogy Zomborban esz
tendők óta érlelődött a terv, míg végre az idén megért, és a szerb



együttes mellett ideiglenes költségvetéssel (ez a költségvetési 
előirányzat decemberig szól) és öt szerződtetett színésszel meg
kezdte működését a magyar tagozat. Kevés ez és kicsi. Mindössze 
maroknyi csoport, de elegendő a kezdethez, ha arra gondolunk, 
hogy mellette áll az egész szerb társulat, amelynek nagy része tud 
magyarul is, kisebb szerepekben, ha a szükség úgy kívánja, bese
gíthet.

(Ez néhány alkalommal meg is történt).
A színház audíciót hirde

tett. Vajdaságból 26-án vettek 
rajta részt, de érkeztek színész- 
jelöltek Baranyából is. Dováth 
Amália -  a Színházi Krónikás 
szavaival élve -  drámai anya- 
szerepre szerződött. Csapó Er
zsébet és Heck Paula a drámai 
hősnő szerepkörét osztják meg 
egymás között. Rind Károly, a 
szabadkai Népszínház volt tag
ja egész sor szerepkört tölt 
majd be, a drámai hősszerel
mes szerepkörére pedig egy 
mindössze huszonkét éves fia
tal műkedvelő jelentkezett: Fa
ragó Árpád Baranyából.

A dramaturg munkáját Wei- 
gand József végezte. Magyar 

rendezőt akkor igen nehéz volt találni. A színháznak Magyaror
szággal nem lehetett kapcsolata, semmilyen együttműködést nem 
hozhattak létre a vezetők. Garay Béla, Mamuzich István, Sántha 
Sándor a szabadkai színházban volt alkalmazásban, s mivel mind
hárman gyakran szerepeltek is, nemigen akartak időt szakítani ma
guknak vidéki munkavállalásra. Ezért a társulat úgy döntött, hogy 
egy-egy előadásra magyarul beszélő szerb rendező is szerződ
tethető.

Az együttes ezt a helyzetet készen kapta, s ez a tény már eleve 
magában hordozta a konfliktus lehetőségét. De nem történt sem
mi. Mintha senkit sem érdekelt volna, hogy milyenné fejlődik ez a

Heck Paulát a drámai hősnő 
szerepkörére szerződtették



társulat. Végül is -  gondolhatták -  egy természetes kiválasztódás 
eredményeként olyan színészek olvadtak be a együttesbe, akik az 
alapvető kérdésekben ugyanazt vallják. Színház született, megvan a 
színpad, összeállt a műsor, lehet hármat csengetni, mehet a füg
göny. Vajon mi történik, ha különböző ízlésű, különböző világné
zetű emberek jönnek össze Zomborban? Vajon akkor is szinkron
ba lehetett volna hozni a dolgokat? (Úgy látszik, hogy a nyáj-szerep 
nagyon is megfelelt valakiknek. Sajnos munkájuk értéke iránt vaj
mi kevés kétely támadt a színészek körében, s ha ez nincs meg, 
akkor a lassú sorvadás elkerülhetetlen. A színész alázattal közelít
sen a szerephez, s akkor nem lesznek konfliktusok. Ez a régi nóta.)

*

Pearl Buck és a Kwei Lan 
vergődése. A recenzensek azt 
fújták szinte kórusban, hogy 
szerencsétlen volt a darabvá
lasztás. Zom bor magyarjai 
azonban nagy-nagy örömmel 
fogadták a társulatot, s rögtön, 
pillanatok alatt a szívükbe zár
ták Heck Paulát, Dováth Amá
liát és a többieket. Nem nőtt, 
nem nőhetett persze jelképpé a 
jeles nap. Arról nem írt senki a 
vajdasági magyar újságok ha
sábjain, hogy végre magyar 
nyelven is megszólalhat a szí
nész egy hivatásos színház szín
padán. Mert ez a régi Jugoszlá
viában tilos volt. Nem szólt 
senki a nemzeti kultúra hatásá
ról és arról sem, hogy a közös 
célokért összefogó nemzet ké
pes sok mindenre. Érthetően 

nem minden sajtóorgánum adott hírt az ünnepről, a napvilágot 
látott beszámolók sem voltak terjedelmesek és tartalmasak, sok 
apró részletről nem akartak szólni. Vagy nem mertek a cikkírók.

Faragó Árpádra egy egész repertoárt 
építhettek a rendezők



A megnyitó előadásra sokan voltak kíváncsiak. Többen be sem 
jutottak a zsúfoltság esetén körülbelül kétszázhúsz nézőt befogadni 
képes gyönyörű színházba. Bérelt páholya akkor még senkinek sem 
volt. A meghívott vendégek miatt számos zombori értelmiségi az 
utcán rekedt. Emiatt megbántva érezték magukat, s bizony a rep- 
rízre sem mentek el. De a színház egyértelműen az újdonság inge
rével hatott mindenkire. Viszont senki sem ujjongott. Senki sem 
mondta hangosan: végre van magyar színházunk. Az emberek álta
lában arról beszéltek, hogy most lesz hova menni esténként, s a 
szép színház színpadán várhatóan mégis szebben, szívhezszólóbban 
érvényesül egy-egy színmű, táncos-énekes darab, mint a Petőfi Sán
dor Művelődési Egyesület ütött-kopott dobogóján. Azt, hogy kiala
kulnak-e majd Zomborban is tartós színházi szokások, senki sem 
tudta.

Ünnepi hangulat

A Magyar Szó október 21-i számában közölt M. J. tollából 
méltatást a zombori magyar társulat első bemutatójáról. Szemelvé
nyek a recenzióból:

„Valamennyiünket, akik a múlt héten csütörtökön ott ültünk a 
zombori Népszínház tetszetős termében, várva az előadás kezdetét, 
az a gondolat foglalkoztatott, vajon milyen eredményeket hoz a 
magyar együttes bemutatkozása, szárnypróbálgatása. A teremben 
ünnepélyes volt a hangulat, hisz hármas színházi ünnep volt: a 
magyar együttes első fellépése, színházi évadnyitás és a Kwei Lan 
vergődése című színmű első magyar nyelvű előadása.”

Pearl Buck darabját Vojimil Rabadan dramatizációjában és 
Weigand József fordításában mutatta be a társulat. Élvezet volt 
hallgatni a három nőszereplőt. A dráma színhelye Kína. A történet 
a sok ezer éves hagyományokról és a nyugati szellem beáramlásáról 
szól. Kwei Lan ebben a környezetével vívott harcban elbukik.

A színészek a recenzensek szerint kielégítő alakításokat nyúj
tottak. Heck Paula visszafojtotta érzéseit, de egy hivatásos színész 
eszköztárával játszott. Dováth Amáliát először látták a nézők drá
mai szerepben. A legtisztábban beszélt és a legjobb beszédtechni
kával rendelkezett. De néha-néha túlságosan hangsúlyozott, a né



zők szájába akarta rágni a mondanivalót. Csapó Bözsi minden ne
hézség nélkül oldotta meg feladatát. Rind Károly és Faragó Árpád 
is megállta helyét. A rendező, Vladimir Savic munkájáról a beszá
moló alig emlékezett meg.

A 7 Napban a Színházi Krónikás méltatta az előadást.
Zomborban még sohasem látott táblás ház várta a színészeket, 

olvastuk a recenzióban. Dicséri Heck Paula és Dováth Amália 
szövegmondását, hibátlan dikcióját, mozgástechnikáját. Egy he
lyütt megjegyzi: „Dováth Amália dikcióját érdemes lemezre venni, 
olyan zengő. Heck Paula skálája egészen az igazi művészi színját
szás horizontjáig ért. Csapó Bözsi és Karcher István a kezdő lépé
sekben bátortalan, nem könnyű leküzdeni az első nehézségeket.” 
Végül azt is hozzátette a krónikás, hogy Vladimir Savié rendező 
mélyen, őszintén foglalkozott a szereplőkkel

A Faunban zöm mel műkedvelők szerepeltek 
(Dováth Arisztid, Mihalovits István)

A magyar társulat öt hivatásos színésze és egy rutinos amatőr, 
Karcher István vitte sikerre a Pearl Buck-drámát. Az alapprobléma 
adott volt már az első bemutató előadás után: meglesz-e a maga



sabb, egyre magasabb szintű folyamatosság a munkában? A színház
avatás -  a zombori népbizottság tagjai és a szakmabeliek vélemé
nye szerint -  sikeres volt. Az egyébként a színházi munkába gyak
ran becsusszanó döccenők nélkül zajlott le az előadás, kapkodás 
nem volt észlelhető a műszak munkájában sem. Minden stimmelt 
azon az estén a zombori színházban. A drámát a társulat vidékre is 
elvitte, oda, ahol nem voltak adottak a műszaki feltételek, de azok
ban a falvakban, ahol a múltban a drámát senki sem tapsolta meg, 
most megteltek a széksorok. Nem értették meg azt, amit a színé
szek előadtak, mert hiszen vidéken a műkedvelők operettre és 
népszínműre szoktatták a nézőt. A színház -  ahogy színházi körök
ben mondani szokás -  „ment”. Felmérte-e akkor valaki a magyar 
színház különleges helyzetét, nem tudhatjuk. De a munkamenet 
stabilnak ígérkezett. Legalábbis az első évadban.

Erről nem a sajtó számolt be. A társulat egykori színészei vall
ják, hogy senki sem volt kiváltságos, mindenki tehetségéhez és 
erejéhez mérten végezte munkáját. Igen, a sajtó. A vajdasági ma
gyar sajtó -  nem először említem meg -  nem közölt színészportré
kat a zombori együttes tagjairól. A színészek, a rendező, az igazgató 
nemigen nyilatkozhatott az újságírónak, hogy milyen elképzelései 
vannak egy-egy darabról, szerepről. Zombort nem szerette sem 
Újvidék, sem Szabadka. Topolyával és Nagybecskerekkel nem tar
tottak fenn semmilyen kapcsolatot a zomboriak, még meg sem 
hívták egymást a bemutató előadásokra.

Színészcseréről álmodni sem lehetett. Nem hívtak össze semmi
lyen tanácskozást színházügyben, hozzátehetjük: magyar színház
ügyben. Pedig akkor a jelen mind a négy színházban igen szép volt 
és ígéretes még akkor is, ha országos jelentőségű eredmények sehol 
sem születtek. Úgy rémlett, hogy mindenki bezárkózott a maga 
gettójába és féltőn vigyázott mindarra, amit aztílső évadban megte
remtett. Valaki szólhatott volna a színházak nyitottságáról, annak 
fontosságáról. A nyitottságnak abban is meg kell nyilvánulnia, hogy 
másoknak is átadjuk a színpadot, de sem a topolyai, sem pedig a 
nagybecskereki magyar színház 1953-ban és 1954-ben nem szere
pelt vagy nem szerepelhetett Zomborban. Pedig mások színházi 
kultúrája, más rendező munkássága érezhetően megpezsdítheti egy 
együttes életét. De erre nem gondolt senki. Vajon miért nem?



Pearl tíuck drámáját táblás ház előtt mutatták be

Epés megjegyzések

A következő hónapokban senki sem gördített akadályt a magyar 
társulat további sikeres működtetése elé. A Pearl Buck-dráma után 
Jovan Sterija Popovic A gonosz asszony című vígjátékára esett a 
műsorbizottság választása. Színházművészettel is foglalkozó la
punk megemlékezett a bemutató előadásról. A 7 Napban a Színhá
zi Krónikás eléggé epésen jegyezte meg, hogy a képek nem voltak 
szerkezetileg szervesek, a főszereplő magas hangon kezdte, gyors 
tempóval, és nem tudta fokozni tovább. A derűt néha elfojtotta, a 
képek rapszodikusan megakadtak, mert lehalkult a játék, s utána 
csak nehéz, küzdelmes lépcsőkön kapaszkodott fel ismét a komédia 
hangulatába. A kritikus azt is hozzátette, hogy mégsem volt célta
lan, eredménytelen Jovan Sterija Popovié megszólaltatása magyar 
nyelven.

Most már a szereplőgárda is népesebb volt.
„Heck Paula, a csizmadiáné kedvesen naiv szerepében újabb 

értékeit csillogtatja meg -  írja a Színházi Krónikás. -  Van skálája és 
szépen tud bánni vele. Csapó Bözsi színes színpadi jelenség volt.



Csak túl magasan kezdte az expozíciót és hatáskeltésre való törek
vésében a cselekménnyel elért hangulatot is lecsökkentette. Rind 
Károly csizmadiamestere már alaposabban átgondolt alak. Humor
érzéke olykor találóan helyénvaló. Meg tudja nevettetni a közönsé
get, de nem tart mértéket. Faragó Árpád első nagyobb szerepében 
kellemes meglepetésben részesítette a nézőt. Dováth Arisztid a 
szolga szerepében elég talpraesetten feltalálta magát.”

Molnár Ferenc Olympiája

Bizonyára nem lehetett akkortájt szívós és következetes színhá
zi szemléletet megfogalmazni. A rendező valószínűleg körülnézett 
s megállapította, hogy ezzel az együttessel ezt meg ezt a darabot 
lehet megcsinálni. Van egy Heck Paulánk, vagy egy Dováth Amáli
ánk, egy vonzó külsejű fiatalember, Faragó Árpád. Nem „mehet” 
Machiavelli Mandragórája vagy Madách Imrétől/4z ember tragédiá
ja , de színre vihetjük például az Olympiát. Ez a darab nem olyan 
„tákolt”, mint egy Moliére-vígjáték, gondolhatták. A legtöbb ren
dező az ötvenes években az összes szereplőnek megengedte, hogy 
azt csinálja a színen, amit tehetségéhez mérten csinálhat, természe
tesen az adott keretek között. (S ez nem is volt kevés, ha Heck 
Paula tehetségére gondolunk.) Kudarc még nem érte a társulatot: 
válasszunk tehát Molnár Ferenc-darabot. A világhírű szerző vígjá
téka nem lehet gátja az egészséges fejlődésnek. Égető feladata most 
a közönség megtartása, és mivel tartsuk meg, ha nem Molnár-da
rabbal? Az eddigi művészi munkát nem kell megvizsgálni, kockáz
tassunk!

*

A Szabadkáról Zomborba szerződött Pataki László -  mivel ő 
maga is színész -  nagy gondot fordított már az első olvasópróbán a 
színészvezetésre. Molnár Ferenc egyik legjobban, legügyesebben, 
megkockáztatom: legnagyobb igénnyel megírt, de nehezen eljátsz
ható vígjátékát műsorra tűzni? Várható volt a kritikusok újabb 
dühkitörése. A magyarországi szerzőkkel nem bántak kesztyűs kéz
zel, mert elképzelésük szerint mindazt, amit a régi Színházi Élet 
című magazinból ollóztak ki a rendezők, kötelességből le kell vág



ni. Egy színház rangjához méltó írót keressen, még akkor is, ha azt 
a rangot még nem szerezte meg. Molnár-előadás nem sikerülhet 
mívesre.

A Molnár-bemutató előtt nagy volt a drukk, hallottam Heck 
Paulától, aki az előadásban a címszerepet tolmácsolta. Most már 
úgy látszott, hogy a magyar színház két úton szeretne járni egyszer
re. A „közönségtoborzó” utat jobbára igénytelen, üres, a színház- 
művészet lényegét nélkülöző előadások is szegélyezhetik majd a 
következő évadokban. Molnár már többet nyújthat, többet is nyúj
tott, habár a vidék szívesebben tapsolt Bónyi Adorjánnak vagy 
Zilahy Lajosnak. Molnár volt a szellemi csúcs a zombori színház
ban, mondta Heck Paula. Bemutatása egyszerre vezethet szakmai 
és közönségsikerhez.

A Színházi Krónikás a 7 Nap 1954. január 31-i számában a 
következőképpen értékelte az előadást: „Az Olympia jó vígjáték, 
tele nagyszerű kacagtató fordulatokkal. Egy merész kezű rendező 
karikatúrát vagy szatirikus vígjátékot kínál.”

Hozzátette még, hogy meglepő volt a fiatalok biztos szöveg- 
mondása. De a társulat legkiemelkedőbb alakja a zombori közön
ség annyira kedvelt „Málcsi néni”-je volt. Ritka képességű komika, 
aki a hangsúly legfinomabb árnyalatával is tud hangulatot teremte
ni. Nemcsak a darabot vitte, magával ragadta a közönséget is. Heck 
Paula szép Olympiája annyira hatásos volt, hogy az első felvonás
ban kissé idealizáltnak tűnt, de később ő is érvényesülni engedte 
magában a naiv humor groteszk vonásait. Jelenetében, ahol drámai 
eszközökkel kellett játszania, láttuk, hogy mennyire erősebb és 
biztosabb, mint a harmadik felvonásban. Csapó Bözsiből meggyőző 
erő sugárzott. Berkó János leleményes. Dováth Arisztid vaskos 
humorával megnevettette a közönséget.

A krónikás végül azt is leszögezi: ismét meggyőződhettünk ar
ról, hogy Faragó Árpáddal érdemes foglalkozni és jóval többet 
kellene vele foglalkozni. Huszárkapitánya valóban szemrevaló volt. 
Csak ne idealizálta volna olyannyira, hogy a naiv néző végül sajnál
ja az elmaradt happy endet.

M. J. a Magyar Szóban (1954. február 1.) méltatta a produkciót. 
Elöljáróban a műsorpolitikát ostorozta. A választott út rossz. Ilyen 
nézőponttal nem megyünk semmire. Megírja a továbbiakban, hogy 
az Olympia az Osztrák-Magyar Monarchia idején játszódik. A



bécsi udvar tárul elénk, egy aljas világ, egy letűnt világ. Ósdi, elavult 
minden, s maga az előadás nem igényel különösebb színészi erőfe
szítést. A szereplők, amit tudtak, ki is hoztak a darabból. Pataki 
László rendező jó munkát végzett. De volt egy megjegyzése is: 
„Karcher István gyakori nyelvbotlásai is szembetűnőek voltak.”

Idézünk M. J. szövegéből (okulásul):
„Ha bírálatot akarnánk mondani az előadásról, így fogalmaz

nánk meg: Igen jó műkedvelő előadás volt. A szereplők közül 
feltétlenül ki kell emelnünk Dováth Amáliát, aki Eugénia, az öreg 
tábornok feleségének szerepében, hogy úgy mondjam, vitte az 
egész darabot. Dováth Amália az eddigi előadásokon is bizonyított, 
hogy a műkedvelés színvonala fölé emelkedett és komoly művészi 
alakítást tud nyújtani...”

*

Molnár Ferenc tehát „megúszta”, pontosabban -  az előadás. 
Valószínűleg volt oka és titka a sikernek. Az öt leszerződtetett 
színész játéktudása -  vonatkozik ez elsősorban Heck Paulára és 
Faragó Árpádra -  előadásról előadásra alaposabb lett. Most már 
nyoma sem volt a színen a vidékies ripacskodásnak, a melodramati- 
kus hangoknak, a hamis retorikának, az elviselhetetlen pátosznak. 
Úgy látszott, hogy a színház nem okozott csalódást, de a következő 
bemutató előadást, René Fauchois Szegény Mavrier című vígjátékát 
már nem fogadták lelkesedéssel a nézők és a kritikusok. H. J. 1954. 
március 21-én megjelent írásában arról beszél, hogy a színház le
gyen színház. Az egész előadás egy jobb műkedvelő együttes játéká
nak felelt meg, írta. A színészek nem győzték végig lélegzettel a 
darabot, modorosak voltak, fegyelmezetlenek. Nem lehetett élvez
ni az előadást, s csak Csapó Bözsi meg Dováth Amália nyújtott 
elfogadható alakítást. A színházban azt gondolhatták, hogy közön
ségbázissal olyan rétegeket kell megnyerni, amelyek a jövőben is 
képesek biztosítani a színház létét. Szélesíteni kellene a nézők 
számának állandó növelésével a színházba járók körét. De az is 
meglehet, hogy a Szegény Mavrier egy együttes vagy egy rendező 
ízlésszintjét képviseli. Nehéz ma megmondani, hogy mi történt a 
színházban akkor, 1954 tavaszán, amikor a társulat a recenzensek 
szemében elvesztette a hitelét. Az Elcserélt emberről is megoszlot



tak a vélemények, olyannyira, hogy most, 1995-ben, annyi esztendő 
távlatából nem fűzhetek hozzá az eseményekhez semmit.

*

1954 nyarán, az első évad végén a közvélemény megtudhatta, 
hogy a zombori Népszínház magyar tagozata 55 előadást tartott. A  
nézők száma elérte a l l  000-ret. A társulat húsz alkalommal ven
dégszerepeit a kulai, a hódsági és a zombori járásban. Terveztek 
egy baranyai vendégszereplést is.

M ézes-mázos rókahang

Már 1954 nyarán arról kezdett cikkezni a vajdasági magyar saj
tó, hogy a tartományban sok a színház és kevés a színész. Sok a 
színház, és rossz darabokat mutatnak be. A szórakoztató műveket, 
előadásokat egyenesen elátkozták a kritikusok. Nem kíméltek sen
kit.

A színészek két eseményre emlékeznek.
1953-ban, a színházalapítás napján, amikor a magyar színészek 

beléptek az öltözőbe, minden tükör előtt három szál virág volt és 
egy kis fehér cédula a következő szöveggel: „Sok szerencsét és 
sikert kívánnak a szerb társulat tagjai...”

A másik „eseményről” érdemes bővebben szólni, írni. Egyik
másik újságíró ugyanis keresztes hadjáratot indított a zombori ma
gyar színház ellen. A nagybecskereki magyar együttest már eltemet
ték, most a zomboriak következnek. Az akciót akár boszorkányül
dözésnek is nevezhetjük. De mielőtt bármit is mondanánk a szín
ház védelmében, olvassuk el az újságíró hozzászólását.

„A zombori Népszínház magyar drámája múlt csütörtökön be
mutatta Bónyi Adorján háromfelvonásos színjátékát, az Elcserélt 
embert.

A háborúból visszatérő, emlékezőtehetségét vesztett katona 
történetét az első világháború óta sokan dolgozták fel több-keve
sebb hivatottsággal. Maga a téma érdekes és az írónak rendkívüli 
lehetőségeket nyújt lélektani ábrázolásra. Ebben a színműben 
azonban csak egyetlen, erősen hangsúlyozott törekvést érzünk. Le
hetőleg semmit sem mondani okokról és következményekről, me



nekülni mindentől, ami a nézőt esetleg nemkívánatos gondolko
dásra késztethetné. Ezt hangsúlyozza a színhely is, a »dunántúli« 
földbirtokosház, ahol az emberek úgy mozognak és élnek, mintha 
körülöttük nem is létezne a világ, és nem utolsósorban ezt célozzák 
meg a színműbe beépített groteszk és inkább siralmasan, semmint 
komikusán ható »vidám jelenetek« is.

Ki kell mondani őszintén, hogy ez a darab elejétől végig művé
szieden giccs, amely egy meghatározott közönség ízlése szerint 
íródott, azzal az előre kiszámított reakciós céllal, hogy mézes-má- 
zos rókahangjával feledtessen dolgokat, amelyről az embereknek 
nem lenne szabad megfeledkezniük.

Mindez alapjában véve, történelmileg érthető. Az is természe
tes, hogy ezt a színművet és íróját, éppen említett kvalitásai folytán, 
az idők folyamán a feledés pókhálója fedte be. Annál nehezebben 
érthető, hogy a zombori Népszínház magyar drámája ma, a szocia
lista Jugoszláviában éppen ezt a fércművet halászta ki a magyar és 
magyarra átültetett kiváló idegen művek sokaságából.

A darabot Pataki László, a közismert tehetséges színész és ren
dező rendezte. Ha már ezt a darabot választották, véleményünk 
szerint a rendezőnek kellett volna odahatni, hogy eltűnjenek belőle 
a legbántóbb művészietlenségek. Ez nem történt meg. Ellen
kezőleg: a jellemek kidolgozatlansága és a túlhangsúlyozott bur- 
leszkmomentumok, amelyek végigvonultak mind a három felvoná
son, még csak fokozzák azt az émelyítő, nyomasztó rossz érzést, 
amelyet ez a darab kelt az emberben.

Talán éppen az ilyen rendezői beállításnak köszönhető a színé
szek gyenge teljesítménye is. Csapó Bözsi és Dováth Amália min
den viszonylagos felkészültségük mellett sem tudtak kiszabadulni a 
darab pókhálós, élettelen, papírmasé világából. Rind Károly és 
Hubai Jolán szerepe iskolapéldája lehet azoknak a túlzásoknak, 
amelyek elveszik ennek a darabnak amúgy is kevés művészi hitelét. 
A néző nem nevet, hanem megdöbbenve és ízlésében megbántva 
kérdezi önmagától, hogyan kerül ide ez a darab egészétől elütő 
disszonáns hang.

Valamennyire élethűnek talán csak Berkó János alakítását le
het mondani, aki rövid epizódszerepében egyszerű eszközökkel 
meggyőző alakítást nyújtott. Sajnos ezt nem lehet elmondani a



A zombori társulat néhány tagja egy vidéki vendégszereplés alkalmával 
(Sztirlich Gabriella, Csapó Erzsébet, Faragó Árpád, Berkes János, 

Weigand József és a műszakiak)

szereplőgárda többi, műkedvelő tagjairól, akik gyenge játékukkal 
többször szinte kínos hatást váltottak ki.

Ez után a bemutató után ismét teljes élességében felvetődik egy 
kérdés, amelyről sokan úgy vélték, hogy lekerült a napirendről. A  
színházakról folyó nyilvános vita annak idején arra a megállapítás
ra jutott, hogy a gyenge és nem fejlődőképes vidéki színházakra 
nincs szükség, egyrészt azért, mert a kultúra terjesztésénél nem 
sok hasznukat vesszük, másrészt azért, mert azokat a komoly anya
gi eszközöket, amelyeket a kétes értékű intézmények támogatására 
fordítottunk, a kultúrélet más területein sokkal célszerűbben lehet 
felhasználni. A zombori dolgozók ennek ellenére úgy határoztak, 
hogy a következő költségvetési évre fenntartják színházukat s ezzel 
mintegy előlegezték a bizalmat az együttesnek. A magyar dráma 
azonban ezzel a bemutatójával ismét bebizonyította, hogy -  talán 
objektív okokból, ami lényegében mit sem változtat a helyzeten -  
képtelen eleget tenni azoknak a követelményeknek, amelyeket a 
szocialista társadalom támaszt az ilyen intézményekkel szemben.



Remélhetőleg ennek Zombor dolgozói is hamarosan tudatára éb
rednek és revideálják »bő kezű« felfogásukat.”

*

Hosszan lehetne elemezni a zombori magyar társulat műsorpo
litikáját, amely nem akart biztosítani színpadot Sulhóf Józsefnek és 
Gál Lászlónak, nem vált „műhellyé”, nem tűzte műsorra például a 
Kidőlt a májusfa című „rémdarabot” sem. A zomboriak nem valósí
tották meg a kettős törekvést -  ezzel a nagybecskerekiek is adósai 
maradtak a szocialista társadalomnak - , vagyis nem tették házi
szerzőkké a „divatos” vajdasági magyar szerzőket, és nem tagosod- 
tak be tömegesen a pártba.

Nehéz volt persze akkor (is) ráérezni a néző ízlésére, megtudni 
véleményét, különösen azokét, akik nem akarták betenni a lábukat a 
színházba. A társulatnak -  a színháznak -  nem volt tánckara, zene
kara, kórusa, tehát operettet sem adhatott elő, s még csak alkal
manként sem lehetett művészeket szerződtetni egy-egy előadásra. 
Mégis a színházi vezetők -  valószínűleg Pataki László rendező/szí
nész is -  azt hihette, hogy az emberek ragaszkodnak a romantiká
hoz, fénykora még mindig nem múlott el. A modernebb színházra a 
nézők már figyelnek ugyan, de a régi típusúra bejönnek a színház
ba. Ezekből az előadásokból bizonyára hiányoztak a szuverén alko
tói értelmezések. A színház minden bizonnyal idegenkedett a bát
rabb vállalkozásoktól, hiányzott a belső mozgás, de mindez nem 
jogosítja fel az újságírót arra, hogy a „szocialista társadalom” nevé
ben a társulat feloszlatását sürgesse, mert hát -  szerinte -  a komoly 
anyagi eszközöket másutt is fel lehet használni. A „bárd” lesújtott -  
állítólag -  Zombor dolgozóinak a nevében. Szóval kockázatos do
log Zomborban a múltba tekinteni.

Bónyi Adorján égig érő fároszként aligha világította be a múl
tat, a jelent és a jövőt. Tüze nem éghetett örökké, talán nem is volt 
szükség felélesztésére. De a rendező nem vállalt sebészi beavatko
zást.

A színház közvetve és a maroknyi lelkes szereplőgárda közvet
lenül a város polgárainak a szívéhez nőtt, s örülnünk kell, hogy a 
társulat még egy évad erejéig úgy-ahogy „élvezte” a népbizottság 
jóindulatát, vagyis a dotációt nem nyirbálták meg drasztikusan. De 
ebben a megrendítő küzdelemben sem szaktudás -  amely mégis



csak hiányos volt, mert színészeink amatőr sorból verekedték be 
magukat a hivatásosok közé sem jó szándék, sem hivatástudat 
-  a színészek aprópénzért mindent vállaltak, a tájolást is -  nem 
biztosíthatta a megmaradás lehetőségét.

Az akkori gazdasági világ/élet is válságokkal terhelt volt, s ilyen
kor a színházaknak senki sem nyújt védelmet, még kevésbé ad 
pénzt. 1954-ben a zombori magyar együttes Pataki László és Kiss 
Júlia szerződtetésével -  mindketten a szabadkai Népszínház tagjai 
voltak, egy évadra szerződtek Zomborba -  létszámban még gyara
podott is. Újabb és újabb ötletek születtek, ám a válság közérzete 
nem engedte meg, hogy minden szerény vagy merészebb elképzelés 
megvalósuljon. A zomboriakat nem vezethette egy Dimitrijevics 
Mara, aki zseniális ösztönnel kilincselt mindig ott, ahol kellett, 
ahol sirámait meghallgatták. A zombori együttesnek nem volt ki
emelkedő politikai egyénisége, márpedig akkortájt csak egy ügyes, 
dörzsölt elvtárs vagy elvtársnő menthette volna meg a gyakran napi 
gondokkal küszködő vidéki színházakat. Hazardőrnek lenni és mű
vésznek -  nem elég a szocialista társadalomban. Túláradó színház
szeretettel nem lehet bagatellizálni a társadalmi szempontokat, 
mert az újságírók is árgus szemmel figyelték mindazt, ami színhá
zon belül és kívül történt. Egy örök gyermek gyanútlanságával 
dolgoztak a színészek, de egy örök gonosz gyanújával leselkedtek 
rájuk a janicsárok. Felelősségtudat, humanizmus nélkül bírálták a 
műsorpolitikát.



*
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M INDENKITŐL ELFELEDVE

Az ominózus Saffer-pamflett után a szerkesztők megfeledkez
tek arról, hogy Zomborban egy magyar társulat született és meg
próbál minden nehézség ellenére talpon maradni. Nagybecskerek- 
re még el-elküldték a műbírálókat, Topolyára rendszeresen, de 
Zombor „elátkozott város” lett, pontosabban: elátkozott színház.

Az előadások zömét az új évadban Pataki László rendezte, s a 
nézők még mindig szépséget váró izgalommal, ünnepi hangulatban 
ültek a nézőtéren. Talán csodát vártak, talán Shakespeare-tragédi- 
át, a Romeo és Júliát, talán Moliére-vígjátékot, talán -  ami hi
hetőbb -  az operettek operettjét, a Csárdáskirálynőt. Pataki László 
továbbra is megbízott az élgárdában. A társulat azonban az új 
évadban nem tette magasabbra a mércét, pedig már akkor, 1954 
nyarán tartani lehetett a legrosszabbtól. Egyre gyakrabban hangoz
tatták (Zomborban is), hogy a színház púp a társadalom, a dolgo
zók hátán. Sajnos a zomboriak nem éreztek rá a veszélyre. Összefo
gásuk kudarcra volt ítélve. Mind szorosabbak lettek azok a gazda
sági és politikai bilincsek, melyek a színházkultúra további kitelje
sedését oly gyorsan ellehetetlenítették. Leépítések voltak várhatók 
Szabadkán. Nagybecskereken már elhangzott a napiparancs: A kö
vetkező évadban félhivatásos lesz a társulat. Mindenütt egzisztenci
ális bizonytalanság. Zomborban a Szegény Mavrier, A  templom egere 
és Az elcserélt ember olaj a tűzre.

Belgrádtól NiSig összejöveteleket hívtak össze. A színházi szak
emberek azt hangoztatták, hogy a nívó feladására kényszerültek, 
mert egyre kevesebb a pénz. Az ilyképpen züllesztett ízlésre alapí
tott színház inkább ne is létezzen, mondták sokan. A vidéki színhá
zak helyzete napról napra rosszabbodott, mígnem végül színre lé
pett a kommunista párt néhány aktivistája, akik „házi dolgozat
ként” gyorsan elintézték a színháznak nevezett „kényes ügyet”.



Erőnkön túl fejlesztettük a színházak hálózatát, adta hírül a 
Magyar Szó 1954. július 15-én. A Újvidéki Rádió riportere inter
jút készített DuSan Bogdanowal a szerbiai hivatásos színházak 
helyzetéről. Napilapunk az akkor sokak számára fontos, életbevágó 
interjút folytatásokban közölte július 15-én, 16-án és 17-én. Elöljá
róban arról olvashattunk, hogy a Szocialista Szövetség szerbiai bi
zottságának elnöksége nemrég ülést tartott a színházak kérdésével 
kapcsolatban. Minden járásból, amelynek területén hivatásos szín
ház működött, elküldte a megbeszélésre a képviselőjét. DuSan Bog- 
danov, a kommunista szövetség pancsovai járási vezetőségének tit
kára terjesztette be a jelentést az elnökségnek. Elmondta, hogy 
évről évre nő a színházak dotációja. Idézünk:

„Szinte általánosnak mondhatjuk, hogy a színházak kiadása 
megnövekedett és ezzel párhuzamosan természetesen a dotáció is, 
amit a népbizottságoktól kapnak. Az idei kiadások például a múlt 
évihez viszonyítva tetemesen növekedtek. Ennek oka részben az, 
hogy a színházak társadalombiztosítás címén az idén 45 százalékot 
fizetnek, a múltban pedig ez mindössze 10 százalék volt. 1953-ban a 
Szerb Népköztársaság területén működő színházak 182 millió di
nárt kaptak a népbizottságoktól dotáció címén, az idén ez az összeg 
260 millió dinárra emelkedett. A színházak múlt évi jövedelme 40 
millió dinár volt, az idén 47 millióra számítanak. Ennek alapján a 
színházak múlt évi költségvetése 221 millió dinár volt, az idei pedig 
328 millió dinár.”

A titkár kitért arra is, hogy évről évre gyarapodott a színházak 
száma, emelkedett a személyzet létszáma. Drágábbak lettek az 
előadások. A rendezők, a színházi alkotók nem takarékoskodtak. 
Méregdrága díszletképeket terveztettek, még drágább ruhákat, s a 
kisebb városokban a bemutató előadások száma is drasztikusan 
megnövekedett, mivelhogy egy-egy produkció gyorsan lekerült a 
színház műsoráról.

A riporter ezután megkérdezte:
„A színészek iskolai végzettsége, képzettsége és általános mű

veltsége -  egyszóval szakképzettsége -  szinte alapvető feltétele a 
minőségi színházi rendezvénynek. Mi a helyzet ebben a tekintetben 
köztársaságunk színházaiban ?”

A válasz:



„A Szerb Népköztársaságban a színházak 680 művészt alkal
maztak. Ezek közül 36 színiakadémiát, 49 pedig színészi középis
kolát végzett. A többiek nagy része elemi, tanonc vagy nem teljes 
középiskolából került a színházba. Tehát alig néhány színésznek 
van egyetemi képzettsége.

Vajdaságban például a 280 színész közül 76 elemi iskolát (20 
százalék), 105 algimnáziumot vagy tanonciskolát (36 százalék), 41 
a középiskola néhány osztályát (15 százalék), 32 középiskolát (13 
százalék), egyetlenegy egyetemet, 23 színművészeti középiskolát 
(8 százalék) és négy színművészeti akadémiát (2 százalék) végzett. 
Más szóval 62-nek, vagyis az egész személyzet 23 százalékának van 
szakképesítése, a további 77 százaléknak nincs sem szakképesítése, 
sem magasabb fokú képzettsége.

Természetesen ezzel közelről sem állítom, hogy mindezeknek 
nincs feltételük művészi alakításra, de úgy hiszem, hogy ez az arány 
rávilágít arra, hogy erőinkhez képest milyen aránytalanul túlfej
lesztettük a professzionális színházak hálózatát. Erről beszél kü
lönben a következő tény is: A mai színházi személyzetből 289-et a 
felszabadulás után amatőrökből minősítettek át professzionális szí
nészekké. Különösen szembetűnik ez és általában a szakképesítés 
kérdése a vidéki kisszínházaknál, mert ha levonjuk a néhány köz
ponti nagy színház személyzetét, vidéken egyenesen erre a pályára 
szakképesített színészt szinte alig találunk.

A megfelelő szakképesítés vagy általános műveltség nélkül 
szerződtetett színészek csak elvétve folytatják tanulmányaikat vala
milyen iskolában. A mai előírások viszont olyanok, hogy mihelyt a 
színész szerződést köt valamely színházzal, fizetését az egyetemi 
végzettségiek fizetése szerint állapítják meg.”

Végül a „legfontosabb”:
„Ha már a művészi káder iskolai végzettségéről van szó, meg 

kell állapítani, hogy e tekintetben legszomorúbb a helyzet a nemzeti 
kisebbségek művészi együtteseinél, amelyek szinte csupa műked
velő színészekből tevődnek össze, és iskolai végzettségük csak el
vétve haladja meg a nem teljes középiskolát vagy tanonciskolát. 
Ezért is helytálló a tartományi közművelődési tanácsnak az a néze
te, hogy ilyen körülmények között a jó műkedvelőkből most rossz 
professzionális színészeket teremtettünk...”



A  Szegény Mavrier szereplőgárdája a rendezővel, Pataki Lászlóval

(Csak egy pillanatra álljunk meg. Vonatkozik mindez Heck 
Paulára, Romhányi Ibire, Ferenczi Ibire, Pataki Lászlóra, Szilágyi 
Lászlóra, Fejes Györgyre, a Szabó házaspárra és a többiekre, akik a 
szabadkai színházban oly színvonalas alakításokat nyújtottak?)

A titkár megemlíti, hogy színház Szerbia területén javarészt 
10-20 000 lakosú helységekben működik. Ilyenformán kevés a 
néző, s a színház kénytelen egy-egy évadban több produkciót színre 
vinni. (Ebben van némi igazság.) A szerbiai színházak évenként 
120-150 előadást hirdetnek meg. 200-400 személy egy-egy előadás 
látogatottsága. Felrója a titkár a helyi „műbírálóknak”, hogy önelé
gülten írnak az előadásokról, az alakításokról, és ami a legrosszabb: 
nem a nagy nyilvánosság számára írják kritikáikat. Nem véleménye
zik, hogy mi az előadott műben a konzervatív, a reakciós és mi a 
haladó. Mert a dolgozót arra kell késztetni, hogy helyes álláspontra 
helyezkedjen.

Végül a titkár kimondta a lényeget. Csökkenteni kell a színhá
zak létszámát. A hivatásos színházakat alakítsák át amatőrszínhá
zakká, de vándortruppok működtetését sem ellenzi. A titkár sürge
ti a megfelelő intézkedéseket, s ezeket a nagyobb színházak képvi



selői örömmel fogadják majd. A kisebb színházak szereplőgárdája 
új szerződések után nézhet.

Bevégeztetett, elvégeztetett, nincs tovább.

Viták nélkül

1954 őszén és 1955 tavaszán a zombori magyar társulat munká
ja, működése körüli viták megszűntek. Mindenki levette a kezét a 
zomboriakról. Nehéz most „pillanatfelvételt,, adni a múltról, szinte 
lehetetlen másra, átfogóbb vizsgálódásra vállalkozni. A színház 
„családi képe” megvolt, egy nemzedék a magáénak vallotta azt, 
amit csinált. Mégis az az érzésünk, hogy -  noha a megvalósítás 
nehézségei elkerülték a színházat -  a repertoár eléggé színtelen 
maradt. Jean de Letraz Mackó, Zilahy Lajos Hazajáró lélek, 
Charles Dickens Házitücsök, Molnár Ferenc Doktor úr és Delila... 
ez lenne „korunk színháza?”, kérdezhette valaki. Nem állunk mi 
egy budapesti színház műsorplakátja előtt?, ezt is megkérdezhette 
valaki. Az elvtársak ilyen képet is alkothattak a színházról és annak 
dolgozóiról. El lehet ámulni egy színház gazdag repertoárján, de 
-  Molnár Ferenc vígjátékait kivéve -  ez a műsor nem ígért szellemi 
izgalmakat. Megkockáztatom: talán a színpadi megvalósítás nem 
volt eléggé színes, színvonalas, ám néhány színésszel és néhány 
amatőrrel nem lehet felkapaszkodni a csúcsra.

Se klasszikus mű, se hazai darab. Örök emberi mondanivaló is 
elhangozhat a színpadon. Utólag persze könnyű tanácsokat oszto
gatni. De a tény megmarad: a színház lépést vesztett, megbotlott 
saját árnyékában s már nem rukkolt elő meglepetésekkel. A Kwei 
Lan vergődésének és az Olympiának a sikerét nehéz volt megismé
telni. Még valami, amiről nem szabad megfeledkezni: ha a ren
dezőnek a darabbal nincs semmi közölnivalója, akkor a színész is 
elszürkül.

*

Napokig mindhiába lapozgattam a vajdasági magyar sajtóban. 
Semmi hír, hírecske, beszámoló a zombori magyar társulat munká
járól. A kapuzárás előtt azonban V. J. a Magyar Szóban 1955. 
január 20-án megemlékezett -  nagyon röviden -  a Doktor úr című



A  templom egere című vígjátékról a sajtó már meg sem emlékezett

vígjáték bemutatójáról aláhúzván, hogy ezúttal is sikerült megne
vettetni a közönséget. „Fricska” is bekerült az írásába. „Sajnálatos 
-  írta hogy eléggé gyengék voltak a jelenetek, amelyekben Tóth 
Jenő műkedvelő lépett fel. Ezzel szemben Zsulyevics Antal, Incze 
Imre, Pastrovics Gyula, különösen pedig Rind Károlyné műked
velők kisebb szerepükben jól megállták helyüket.”

A továbbiakban arról olvashattunk, hogy Faragó Árpád játéka, 
hanghordozása a megszokottnál jobb volt. Dicséri Heck Paulát, 
Dováth Amáliát és Berkó Jánost. Valamennyien hűen tolmácsol
ták a rendező utasításait és sikeres előadással gazdagították a szín
ház műsorát.

(Mindössze ennyi egy színházi évadról?!)

M egszüntetni, felszámolni

Megmondták már 1954 nyarán: a vidéki színházakat meg kell 
szüntetni. Zombor és Nagybecskerek nem ment át a szitán. Kétség
telen, hogy némi lazulás érzékelhető volt a második évadban Zom-



Pataki László és Heck Paula a Házitücsökben

borban is, talán csökkent az előadások színvonala is, de senki sem 
akarta szántszándékkal szétzülleszteni a színházat. A lazulások 
nem tudatosak. A színész, a rendező akkor a legboldogabb, ha 
megengedik neki, hogy udvaroljon, hízelegjen a nézőnek -  és ön
magának.

A zombori magyar társulat megszűnt. Erről a sajtóban egy sort 
sem olvashattunk. Pataki László és Kiss Júlia már korábban -  az 
előbbi Szabadkára, az utóbbi Topolyára -  távozott. Heck Paulát és 
Faragó Árpádot a szabadkai Népszínház szerződtette. A többiek 
nyugdíjaztatták magukat. (Igaz, Dováth Amália néhány hónapot a 
szabadkai és néhányat a topolyai színháznál is eltöltött, de régebbi 
sikeres alakításait már nem ismételhette meg.)

Hinni vagy nem hinni? Hinni azt, hogy Zombor idő előtt vonta 
meg a bizalmat a társulattól, vagy hinni abban, hogy ez az együttes 
valóban nem volt hosszú távon életképes? Hinni abban, hogy a 
gazdasági válság évében valóban nagy luxus volt rengeteg vidéki 
színházat működtetni, vagy abban, hogy éppen csak a magyar együt
tesek voltak útban valakiknek azért, mert műsorpolitikájuk nem 
váltotta be az elvtársak reményeit, hiszen „reakciós” szerzők művei



Heck Paula (jobbról) ugyancsak a Dickens-darabban

is színpadra kerültek. Nagybecskereken Kodolányi János, Zombor- 
ban Zilahy Lajos és Bónyi Adorján.

Az alkotó egész életén át egy csapatot keres magának. Szeretne 
előadásról előadásra ugyanazokkal a színészekkel dolgozni, ugyan
azzal a műszakkal, világosítóval, dramaturggal, sőt még ruhatáros
sal is. Egy csapat megszervezéséhez két évad nem elegendő. Zom- 
borban is megkezdődhetett valami. Bizonyos igényeket szabad per
sze kiszolgálni, ez természetes is. Ezt az alkotó szemére vetni szé
gyenteljes tett.

Már 1954 nyarán reménytelen volt a magyar színházak helyzete. 
Rossz korszaka volt az a színháztörténetnek minálunk. A zombori- 
ak most a Kaszinóban néznek színházi előadásokat. S ha felhangzik 
a taps, gondoljanak arra, hogy a színház létét Győrfi Sándor és 
Klára alapozta meg, két „fantaszta”, akik nem bíznak ugyan abban, 
hogy Zomborban ismét lesz hivatásos magyar társulat, de szentül 
meg vannak győződve arról, hogy ebben a szép városban a színház- 
művészet tovább élhet és virágozhat egy rozoga színpadon is.



ELFO GULT U TÓ IRAT A  M ŰSO R RÓ L

M esél a pénztárgép

A zombori színház magyar társulata háromszor rugaszkodott 
neki, hogy Molnár Ferenc-darabokkal „megcsilingeltesse” a pénz
tárgépet, mert a parkok városában is -  valószínűleg -  erős és egyre 
erősebb volt az ötvenes években (is) az igény a gondtalan szórako
zásra. Ha „elkelt” a száraz humorú A gonosz asszony, akkor most 
lássuk Molnár Ferencet! Még akkor is műsorra tűzzük, mondhatta 
valaki, ha legértékesebb, legnépszerűbb műveit a nézők többsége 
élete során -  vagy Budapesten, vagy valamelyik vajdasági amatőr 
társulat előadásában -  egyszer, esetleg többször is megnézhette. 
Egy másként látott és megrendezett, tolmácsolt Molnár nagy csá
bítás rendező és színész számára, gondolhatnánk ma. De vajon 
Molnár elszakítható-e a hagyományoktól, lehetett-e az ötvenes 
években letérni a szűz ösvényről? (Nagybecskereken rendeztem a 
Delilát. A szerelmes Virág úr, amikor a harmadik felvonásban meg
tudja, hogy Ilonka, a pincérlány a pénze miatt vonzódik hozzá, köp 
egy nagyot. „Bátor” rendezői beavatkozásomnak nem várt vissz
hangja volt. Az előadás után egy úr kopogott be az öltözőmbe és 
kevélyen azt vágta a szemembe, hogy egy úriember, amilyen a Vi
rág, nem köp, egy úriember mindig, minden körülmények között 
úriember.)

A zombori társulat az Olympiát 1954. január 22-én, a Doktor 
urdX 1955. január 14-én és a Delilát 1955. március 9-én mutatta be. 
A „csúcsdarabot” és két „butaságot”. A Molnár-művek -  különös
képpen az Otympia színpadra állítása nem ígérkezhetett könnyű 
feladatnak, mert ha a rendezőnek és a szereplőgárdának nincs érzé
ke a molnári vígjátékhoz, ha nem képes szellemesen, „molnárian” 
szórakoztatni, akkor nem a Molnár-darab az, ami fénylik a színen,



mint az arany, de még ezüstszínben sem ragyoghat. Megtörténhet, 
hogy a Molnár-vígjáték szélárnyékban marad. Az előadásokban 
szerepet vállalt színészektől megtudtam, hogy a Molnár-darabok 
-  az üresjáratokat észrevették -  nagyjából kedvező fogadtatásban 
részesültek, de mivel a szerzőnek a pesti polgárról volt mondaniva
lója, vidéken -  Baranyában. Doroszlón, Bácskertesen, Szilágyin és 
másutt -  visszafogottabb volt a nézőtéri visszajelzés. Úgy tűnt, hogy 
a színészek Schnitzler- vagy Feydeau-darabot játszanak. A bohém
miliő, a szmokingos, frakkos urak és az estélyi ruhás, ékszerektől 
rogyadozó nagyságák, metreszek és egyenruhás, diszkrét lakájok 
világa gyors feledésbe merült. Az ország akkor rohammunkában 
termelte a szenet, s 1952-ben Laták István a következőket vetette 
papírra: „A hivatásos színházak ünnepi játékain évről évre bőveb
ben aratott dicsőség és elismerés, államdíj és díszoklevelek adtak 
bizonyságot, hogy a színjátszó együttesek megtalálták a helyes utat: 
népének igazszívű szolgálatát a szocializmust építő testvérnépek 
országában, Jugoszláviában.”

Most akarják rejtélyesen felrepültetni a Hattyút, megkörnyé- 
keztetni a festőművészt az Ördöggel, Üvegcipői kopogtatni a par
kettán? Mit akarhat a színház ezzel a kozmopolitával?

Ady Endre sorai a Nyugat hasábjairól:
„Ilyen a színpada is, amilyen ő, kettős: minden rögtönös sikert s 

minden legendásabb, apostolibb sikert egyszerre megkaparintani 
akaró. Majdnem páratlan munka: a kettősséggel mindenkinek ked
vében járni, az utolsó karzatosnak, az előkelő páholyos senkinek s 
a mániákus esztétának. Ez a Molnár Ferenc színpada s ez az a 
Molnár Ferenc, aki igazán meg tudja csinálni...”

S mit mondott Molnár Ferenc a maga színpadáról?
„Ha valaha az életben nagy dramaturgiai művet írnék, az volna 

a kiindulópontom, hogy a színház nézőterén tölteni az estét: bünte
tés. Képzeljük el, hogy az inkvizitor, akinek ambíciója új kínzási 
módokat feltalálni, kitalálja a következő büntetést:

A bűnös köteles hetenként egyszer, meghatározott órában, 
meghatározott percben hirtelen minden dolgát abbahagyni és jó 
vagy rossz időben egy nagy terembe sietni. A nagy terem azonnal 
elsötétítendő és a bűnös szűk ülőhelyére vezetendő. Ott kell ülnie



három óra hosszat s sötétben, mereven és mozdulatlanul. Ez idő 
alatt tilos: 1. kimenni, 2. felállni, 3. fészkelődni, 4. hátrafordulni, 5. 
beszélni, 6. orrot fújni, 7. köhögni, 8. tüsszenteni, 9. enni, 10. inni,
11. dohányozni, 12. külön, önállóan nevetni, 13. aludni, 14. olvasni, 
15. írni, 16. nyújtózkodni, 17. ásítani, 18. más irányba nézni, mint 
előre, 19. más helyre átülni, 20. a végét meg nem várni, 21. el kell a 
meleget tűrni, 22. el kell a hideget tűrni, 23. minden bosszúságát 
némán kell lenyelni, 24. tilos felháborodásának bármi jelét adni, 
25. hangosan sóhajtozni vagy nyögni, 26. a ruházatán bármit is 
változtatni: tehát mellényét kigombolni vagy szűk cipőjét lehúzni, 
27. nem figyelni, 28. agyát megpihentetni, kikapcsolni, 29. megza
varni olyan tetszésnyilvánítást, mely az ő meggyőződésével ellenke
zik, 30. rendes, kényelmes napi ruhájában odamenni, 31. abbahagy
ni és máskor folytatni.

Ezenkívül tilos még sok minden, ami hamarjában nem jut 
eszembe.

Ezt a sötétbe ültetett, megmerevített, elnémított, minden 
funkciótól eltiltott embert nevezzük színházi nézőnek, akinek az 
újkor emberszerető mozgalmai megadják azt a könnyebbséget 
-  de azt se mindig - , hogy óránként néhány percre kimehet sétál
ni, hogy a testi kínlódást kipihenje és az újabb testi kínlódáshoz 
erőt gyűjtsön.

Mármost mi a dramaturgia? Dramaturgia az a tudomány, amely 
összegyűjtötte mindazokat a szabályokat, amelyek szerint ennek a 
testi kínokra ítélt embernek a helyzetét megkönnyíthetjük azzal, 
hogy a terem egyik falát lebontjuk, és abban a falnyílásban mutoga
tunk neki valamit. Ennek a valaminek azonban oly vonzónak kell 
lennie, hogy a leírt testi kínlódás az áldozatra nézve előbb eltűr- 
hetővé, majd érezhetetlenné, végül pedig kívánatossá legyen. 
Annyira kívánatossá, hogy még keservesen szerzett pénzét is oda
adja érte. Sőt, törje magát utána.

Ez volna a dramaturgiám bevezető része. Azután következné
nek azok a fejezetek, amelyek elmondanák: minő alacsony és ma
gas, felszínes és mély, parlagi és fenséges módok vannak arra, hogy 
a terem lebontott fala mögött levő nyílásból ez a narkózis hatáso
san áradjon ki a kínszenvedőkre.”



Néhány szó a mesterről

Tisztelt mester volt Molnár Ferenc. A mesterek mestere. Fele
lősségre lehet vonni azt a színházat, dramaturgot, rendezőt, szí
nészt -  ha magyar -, aki nem becsüli Molnár Ferenc munkásságát, aki 
elolvasta a Pál utcai fiúkzx, megsiratta Nemecseket, megállapította, 
hogy Molnár remek párbeszédíró, szellemes és ötletes, de „eszmei
leg” nem elég mélyek a művei, s emiatt az összegezésnél legyint egy 
nagyot, henyeség az egész opusa. Nem érdemes ma már törődni 
vele, drámatechnikája elavult. Gyűlöletes az a publikum, amely 
Molnárt még megtapsolja. Lelkesen fitymálni Molnárt, ez a divat.

Nem tudom megítélni, hogy milyen színvonalon mozogtak a 
zombori Molnár-előadások, elemezni nem lehet -  a recenzensek 
rövid írásaiból semmire sem következtethetünk - , mégis az az érzé
sem, hogy a színészek és a rendező számára akkor egy-egy Molnár-mű 
volt az alapélmény az igazi színházhoz. Az igazi színház szelleme 
árad ezekből a darabokból. A polgári neveltetésű rendező és a színé
szek nagy becsben tarthatták a szerzőt, gondolom. Többen -  Heck 
Paula és Faragó Árpád például -  pályafutásuk során még néhány 
Molnár-darabban szerepelhettek. Heck Paula a szabadkai Népszín
ház Doktor urának megzenésített változatában a budapesti Seregi 
László rendezésében nyújtott érdekeset, groteszket, Faragó Árpád 
a legendás újvidéki előadásban, a Játék a kastélyban című vígjáték
ban remekelt. Az előadás több mint százszor ment.

Sokat tudhat meg a színházról az a színész/rendező, aki Molnár 
Ferenc-szöveget tolmácsol. Keserves gondok árán szervezték meg 
Zomborban is az előadásokat, tudjuk. Nem győzöm tehát dicsérni 
a darabválasztást, mert azokban a napokban, amikor az ország a 
„szocializmust építette”, s minduntalan azt hangoztatták, hogy vége 
a burzsoá világnak, a színházak szabaduljanak meg a selejttől, ma
radjon műsoron a Sulhóf, a Gál, a Bogdánfi, a Weigand, olyan 
szerzőt bemutatni, akit társadalmi közönnyel vádoltak az elvtársak, 
szinte kihívásnak számított. Kihívás volt egy másik világot népsze
rűsíteni. Szólni Virág úr szerelméről, bemutatni a talpraesett Pu- 
zsért és prezentálni egy rövidlátó úr gondolatát, aki az Olympiában 
azt mondta: „Száz évig nem lesz háború!” Pedig háború nélkül nem 
születik meg a dicső vörös szocializmus, ugyebár).



A régi világ az ötvenes évek Zomborában. A színész lételeme a 
játék. Ehhez hívta segítségül Molnárt. „Esti élmény volt -  hallot
tam Heck Paulától még abban az esetben is, ha csak szöveget 
mondtunk, ácsorogtunk a színen és ültünk. De ezekkel az előadá
sokkal a színház hozzáigazodott a nézők ízléséhez, kívánságához. 
Befogadóképességük is gazdagodott, s mi akkor nem tehettünk 
mást, mint alkalmazkodtunk a megkövesedett sablonokhoz. Ezzel 
együtt élmény volt Molnárral találkozni.”

Bűn-e, ha a színház „kedves kis közönségének” játszik?
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A  SZÍNÉSZ ÚTJA

Nem sokan kezdhették pályafutásukat a zombori Népszínház
ban. Hozzáértő, szavahihető nézők azonban ma is szívesen emlé
keznek a magyar társulat színészeire, elsősorban Faragó Árpádra 
és Heck Paulára, de ezek az emlékezések szűkösnek bizonyulnak. 
Ezért idézzük Faragó Árpád visszaemlékezését az Egy színész nap
lójából című kötetből, amely egyben önvallomás, pályakép is.

„A meghívólevél, Weigand József néhány soros írása a zsebem
ben lapul. Tartalmát fejből tudom:

»Tisztelt Néptárs!
Levelére válaszolva értesítjük, hogy a most alakulóban lévő 

magyar együttes tagjai sorába vidékieket is felveszünk. A hirdetett 
öt állásból négyet már betöltöttünk. Egy hely még üres, mert ez 
ideig nem találtunk rá megfelelő embert. Szükségünk van egy jó 
megjelenésű fiatalabb férfira, aki főszerepekben is felléphet.

Ha a nép társ úgy véli, hogy a fentieknek meg tud felelni, kérjük, 
hogy szeptember 28-án a l l  órára kitűzött audíción jelenjen meg.

Weigand József, a magyar társulat vezetője.«
A próbaterem előtti folyosón ácsorgók. Bentről hangfoszlányok 

szűrődnek ki. A vizsgáztatóbizottság már bent van, és bent vannak 
azok is, akiket már felvettek, akik már tagjai a Zombori Népszín
ház magyar együttesének: Dováth Amália, Heck Paula, Csapó Er
zsébet és Rind Karcsi. Velük már előzőleg megismerkedtem. Tőlük 
tudtam meg, hogy más nem is lesz az audíción. Biztattak, hogy csak 
nyugodtan, bátran. Úgy érzem, őszintén kívánják, hogy sikerüljön a 
felvételi.

Versmondással kezdem, Petőfi Sándort rab című költeményét 
választottam erre az alkalomra. Már az első sorok után érzem, hogy 
menni fog, hogy a verssel nem lesz baj. A lámpaláz, a feszültség, a



belső kis görcsök, amelyek néha szinte megbénítják a hangszálakat, 
megszűntek abban a pillanatban, amikor a vizsgáztatóbizottság elé 
léptem.

Nyílik, nyílik ím a börtönajtó...
Leveszik kezéről a vasat...
Fölsikolt és összerogy... örökre...
Örömében szíve meghasadt.

Az utolsó versszak után egy kis csend áll be. Weigand bácsi 
mintha könnycseppet törölne ki a szeméből. Vagy csak kép
zelődöm?

Vladimír Savié rendező néhány feladatot ad. Különféle típusok, 
jellemek rögtönzött megformálását kéri tőlem, s utána jön a legne
hezebb, amitől borzasztóan félek: az ének! Otthon ezt gyakoroltam 
a legtöbbet. A kis falusi szobában összejöttek a haverok, tudták 
mind, hogy mire készülök, de amikor az énekléssel próbálkoztam, 
bizony csóválgatták a fejüket, s mondogatták: nem lenne jobb vala
hogyan azt kihagyni? Természetesen nem lehetett. Végül is a Csen
des kis falum, jó  éjszakát című dalocskát választottam.

Zenekíséret itt nincs, talán jobb is. Intenek, hogy kezdhetem. A  
dallam néha megbicsaklik, de azért nagyobb baj nem történik. 
Megmosolyognak, amikor befejezem, majd Weigand bácsi szól, 
hogy egy óra múlva jöjjek be az irodába.

Csigalassúsággal múlnak a percek. A színházépület körüli utcá
kat járom. Magamban százszor is lepergettem az elmúlt percek 
eseményeit. Úgy érzem, sikerült a felvételi, de talán mégis jobb 
lenne fékezni, tompítani bennem a derűlátást, mert ha mégsem 
vesznek fel, nagyon nagy lesz a csalódás.

Az irodák előtti folyosón munkások dolgoznak. Úgy látszik, újra
festik a falakat. A levert vakolat, a fehér mészpor mindent beborít. 
Az irodában ketten vannak. Weigand József és valószínűleg az 
igazgató. A padlót vörös szőnyeg borítja, az ablak szélesre tárva.

-  A  Zombori Népszínház igazgatója, Gvozdenov Miladin nép- 
társ -  invitál beljebb Weigand József. Gvozdenov néptárs kezet fog 
velem és hellyel kínál. Valami csendes nyugalom árad belőle, em
beri közvetlenség, mindenekelőtt jóindulat. (...)



-  Most a legfontosabb, fiatalember -  veszi át a szót Weigand 
József hogy minél előbb lakást találjon. Majd az új kollégák 
segítenek, mert bizony holnap már megindulnak az első darab pró
bái! A szerződést már gépelik, a fizetése 8051 dinár lesz.”

Ez volt az a pillanat -  a színművész szavait idézve - , amikor 
„vállára kanyarították Faragó Árpádnak Thália szent templomá
nak palástját, amikor útnak indították”.

Á „hősszerelmes szerepkörére” szerződtetett fiatal művész a 
Kwei Lanban debütált a zombori színpadon. AII. teherhordó meg
személyesítése nem volt különösebb színészi feladat. Trifica Jovan 
Sterija Popovié/l gonosz asszonyában, Kovács huszárkapitány Mol
nár Ferenc Olympiájában, Bouquet festőművész René Fauchois 
Szegény Mavrier-jében, Báró Ulrich Tamás Fodor László A temp
lom egere című színjátékában, Benedek Péter Bónyi Adorján Az 
elcserélt ember című művében, Jacques Jean de Letraz Mackó jában, 
az Építész Zilahy Lajos Hazajáró lélek című drámájában, Az idegen 
Charles Dickens Házitücsök]ébtny Dr. Sárkány Molnár Ferenc 
Doktor urában, Berényi egy másik Molnár-vígjátékban, a Delilában. 
A társulat évadzáró előadásában, Branislav NuáiéDr. című darabjá
ban már nem szerepelt.

1955. március 9-én a szabadkai színház igazgatója, Laták István 
és a rendező, Varga István rábeszélik a tehetséges színművészt arra, 
hogy váljon meg a zombori együttestől és válassza magának Sza
badkát. Naplórészlet:

„Tulajdonképpen örülnöm kellene, hisz egy kis társulatból 
lépek át egy ma már országos hírnévnek örvendő színházba. Sza
badkára kerülni nagy-nagy megtiszteltetés és természetesen egyfaj
ta elismerés is. Mondom, örülnöm kellene, de egyszerűen nem 
tudok. Valami végtelen szomorúságot érzek. Igyekszem ugyan mo
solyogni, megpróbálom magammal és vendégeimmel elhitetni, 
hogy ez a pillanat milyen sokat jelent most nekem, hogy életemnek 
egy új, sorsdöntő szakasza kezdődik, ami lényegében igaz is, de én 
mégis mást érzek, más érzések szorítják össze a torkomat, s ha nem 
lennének itt az öltözőben, biz’ isten elsírnám magam.

Amikor szárnyra kelt a hír, hogy megszüntetik a zombori Nép
színház magyar együttesét, egyszerűen nem akartuk elhinni. Kacsa 
az egész -  mondogattuk egymásnak - , valaki ízléstelen tréfát űz 
velünk, a színházzal. Aztán egyszerre rádöbbentünk, hogy igaz a



mendemonda, hogy valahol, valamelyik zöld asztalnál, VALAKIK 
úgy határoztak, hogy erre a kis színházra, erre a két évvel ezelőtt 
alakult együttesre nincs szükség.

Mintha egy világ dőlt volna össze bennem. Huszonhárom éves 
fejjel egyszerűen nem tudtam felfogni a történteket, valahogy min
den olyan hihetetlennek tűnt, már azért is, mivel a valóság, a min
dennapok történései másról tanúskodtak. Én legalábbis úgy gon
doltam, ha arra kényszerülünk, hogy megszüntessünk valamit, mint 
most egy társulatot, akkor annak oka kell hogy legyen! Ez esetben 
az, hogy mondjuk a színháznak nem sikerült kivívnia létjogosultsá
gát, nem sikerült megtalálnia a helyét, nincs közönsége, senki sem 
támogatja és így tovább. De hát a zombori Népszínház magyar 
társulata esetében pontosan az ellenkezője történt! A zombori 
közönség nemcsak felkarolta a színházat, hanem teljes egészében 
mellé állt. A  ragaszkodás számtalan megnyilvánulásával támogatta 
minden lépésünket. A zsúfolt nézőtér, az emberek állandó jelenlé
te, érdeklődése a repertoár, az egyes előadások iránt szinte megha
tó volt. Aztán ott volt a vidék, Zombor környéke. Egyszeriben 
felpezsdült a színházi élet Kupuszinán, Apatinban, Telecskán, Szi
lágyin, Bezdánban és sorolhatnám tovább a kisebb-nagyobb helysé
geket tartományunknak ebben a részében.”

*

Valóban egy világ dőlt össze a nagybecskereki és a zombori 
színészekben. De hasonló érzéssel vettek búcsút színházuktól 1959 
végén a topolyaiak és 1985-ben a józanul gondolkodó szabadkaiak. 
Az események szörnyűségesen összerímeltek. Sehol sem adtak ma
gyarázatot arra, hogy tulajdonképpen miért szűnik meg a sokat és 
színvonalasan dolgozó magyar tagozat, de megszűnt. Faragó Árpád 
szavait módosítva: A színészek válláról levették Thália szent temp
lomának palástját...

Faragó Árpád is megszenvedte a színházat, de legalább elmond
hatja, hogy a pályakezdés szép volt, felejthetetlen. A színház vala
mennyi előadásában szerepelhetett -  kivéve NuSiiDr. című vígjáté
kát. Nemcsak a lokálpatrióták, a tartomány valamennyi színházba
rátja a múltban sokat tapsolt Faragó Árpádnak. Mindig alaposan 
felkészült színpadi alakjait nehéz elfelejteni. Izgatottság, izgágaság 
nélkül alakított mindig. Nem volt „nehéz ember”, nem rémisztette



halálra a rendezőket, az igazgatókat és színészkollégáit. Nem fesze
getett olyan tabukat, amelyeket nem volt ildomos, s elfogadta a 
közéleti és a színházi „illemszabályokat,, már Zomborban is.

Erről most nehéz írni. A korabeli kritikák alpári hangneme 
nem igazítja el az embert. De Faragó Árpád elhivatott művészem
ber volt, aki a kisebb dolgokat éppoly örömmel vállalta, mint a 
nagyokat. Volt II. teherhordó és Kovács huszárkapitány az Olympi- 
űban. Rövid idő alatt mindenki ismerőse lett, ám Zomborban még 
senki sem látta tehetségének mértékét, irányát, rangját. A  műsor 
sem kínált nagyobb színészi feladatokat. De a termékeny tanuló
évek után Faragó Árpád teljes tehetsége gyorsan kibomlott, elénk 
tárult. Szerencsére mégsem skatulyázták be a hősszerelmes szerep
körébe.

Munkaalázatát máig megtartotta.



A D A TTÁ R

A zombori társulat

Csapó Erzsébet, Dováth Amália, Faragó Árpád, Heck Paula, 
Rind Károly. 1954-től Kiss Júlia, Pataki László.

Műszaki személyzet: Radonyics Klára, Strillich Gabriella.

Felléptek még

Amrein Piroska, Balázs Maca, Berkó János, Búbos Antal, Búzá- 
si Erzsiké, Buzik István, Cibor Júlia, Csapó Ferenc, Dováth Arisz
tid, Hubai Jolán, Incze Imre, Jurisics Maca, Karcher István, Katié 
BoSko, Katona Mária, Radomir Kusonié, L. Újkéri Mária, Mihálo- 
vits István, Mihálovits Margit, Mészáros Sándor, Mrákovics Irénke, 
Németh Jolán, Pastrovics Gyula, Pekánovics Szilviké, Tihomir 
Pleskonjié, Radonyics Klára, Rind Lacika, Rind László, Rind Zsó
fia, Strillich Gabriella, Szujer Katica, Tóth Jenő, Zsulyevics Antal.

Rendezők

Garay Béla (Molnár Ferenc: Deliiá), Lajco Lendvai (Branislav 
NuSié: Dr.), Karcher István (Edward Knoblauch: A faun), Pataki 
László (Molnár Ferenc: Olympia, René Fauchois: Szegény Mavrier, 
Fodor László: A templom egere, Bónyi Adorján: Az elcserélt ember, 
Jean de Letraz: Mackó, Zilahy Lajos: Hazajáró lélek, Charles Dic
kens: Házitücsök, Molnár Ferenc: Doktor úr), Vladimír Savic (Pearl 
Buck: Kwei Lan vergődése), Weigand József (Jovan Sterija Popovié: 
A  gonosz asszony).



A társulat műsora

1953/1954

1. Edward Knoblauch:^4 faun (színjáték). Bemutató: 1953. ápri
lis 26. Rendező: Karcher István. Szereplők: Dováth Arisztid (Silva- 
ni), Mihálovits István (Lord Stonburry), Pastrovics Gyula (Sir Er- 
nest Craddock), Incze Imre (Maurice Morris), Búbos Antal (Cyrill 
Overton), Buzik István (Fish), Csapó Ferenc (Jackson), Csapó Er
zsébet (Lady Alexandra Vancey), Hubai Jolán (Mrs. Hope-Clark), 
L. Újkéri Mária (Vivian), Mihálovits Margit (Miss Lydia Vancey). 
Díszlet: Ljubomir Verner. Ruhák: Vladimír Rákié. (Ezt az amatőr 
előadást a hivatásos társulat is műsoron tartotta.)

2. Pearl Buck: Kwei Lan vergődése (Keleti szél -  nyugati szél) 
(dráma). Színpadra alkalmazta: Weigand József. Bemutató: 1953. 
október 15. Rendező: Vladimír Savié. Szereplők: Karcher István 
(Wang Kung), Heck Paula (Kwei Lan), Dováth Amália (Anya), 
Csapó Erzsébet (Mary), Rind Károly (I. teherhordó), Faragó Ár
pád (II. teherhordó). Díszlet: Ljubomir Verner. Ruhák: Vladimír 
Rákié. Zeneszerző: Dováth János.

3. Jovan Sterija Popovié: A gonosz asszony (vígjáték). Bemutató:
1953. november 20. Rendező: Weigand József. Szereplők: Faragó 
Árpád (Trifica), Csapó Erzsébet (Sultana), Rind Károly (Sreta), 
Heck Paula (Pela), Dováth Arisztid (Stevan), Radonyics Klára 
(Persa). Díszlet: Ljubomir Verner. Ruhák: a szerbhorvát előadás 
kosztümjei.

4. Molnár Ferenc: Olympia (vígjáték). Bemutató: 1954. január 
22. Rendező: Pataki László. Szereplők: Rind Károly (Platta-Ettin- 
gen herceg, tábornok), Dováth Amália (Eugénia, a felesége), Heck 
Paula (Olympia, a leánya), Faragó Árpád (Kovács, huszárkapi
tány), Berkó János (Albert), Dováth Arisztid (Krehl, csendőr alez
redes), Csapó Erzsébet (Lina). Díszlet: Ljubomir Verner. Ruhák: 
Erdélyi Mária.

5. René Fauchois: Szegény Mavrier (vígjáték). Bemutató: 1954. 
március 12. Rendező: Pataki László. Szereplők: Rind Károly (Ga- 
daron Arthur), Dováth Amália (Helén, a felesége), Hubai Jolán 
(Zelma, idősebbik lánya), Heck Paula (Maria, ifjabbik lánya), Ber
kó János (Grepeaux műkritikus), Faragó Árpád (Bouquet festő



művész), Zsulyevics Antal (Cottilard műkereskedő), Dováth Arisz
tid (Cachet műkereskedő), Csapó Erzsébet (Ágnes). Díszlet: Lju- 
bomir Verner. Ruhák: Erdélyi Mária.

6. Fodor László:/! templom egere (vígjáték). Bemutató: 1954. 
április 23. Rendező: Pataki László. Szereplők: Heck Paula (Nagy 
Zsuzsi), Csapó Erzsébet (Szűcs Oly), Faragó Árpád (Báró Ul- 
rich Tamás), Dováth Arisztid (Feri), Rind Károly (Gróf Ster- 
heim Frigyes), Berkó János (Schnützl), Zsulyevics Antal (Félix), 
Mészáros Sándor (János). Díszlet: Ljubomir Verner. Ruhák: 
Erdélyi Mária.

7. Bónyi Adorján: Az elcserélt ember (színjáték). Bemutató:
1954. június 10. Rendező: Pataki László. Á prológust elmondta: 
Kiss Júlia. Szereplők: Faragó Árpád (Benedek Péter), Csapó Er
zsébet (Anna), Dováth Amália (Özv. Pongráczné), Balázs Maca 
(Özv. Benedekné), Heck Paula (Zengné), Rind Károly (Tamás), 
Hubai Jolán (Róza), Berkó János (Kristóf), Mészáros Sándor 
(Tiszteletes), Cibor Júlia (Béresné), Rind László (Janika), Cibor 
Júlia (Szobalány). Díszlet: Lyubánovity Péter (a Középfokú Művé
szeti Iskola hallgatójának vizsgadarabja). Ruhák: Erdélyi Mária.

1954/1955

1. Jean de Letraz: Mackó (vígjáték). Bemutató: 1954. október 
29. Rendező: Pataki László. Szereplők: Berkó János (Edmond 
Fontagnes), Csapó Erzsébet (Henrietté), Kiss Júlia (Christiane), 
Faragó Árpád (Jacques), Dováth Amália (Pauline néni), Pataki 
László (Augustin), Rind Károly (Gábriel), Heck Paula (Loulou), 
Amrein Piroska (Mariette), Radomir Kusonié (Mackó). Díszlet: 
Dragoslav Vasiljevié. Ruhák: Erdélyi Mária.

2. Zilahy Lajos: Hazajáró lélek (színmű). Bemutató: 1954. no
vember 5. Rendező: Pataki László. Szereplők: Karcher István 
(Mérnök), Csapó Erzsébet (Feleség), Faragó Árpád (Építész), Pa
taki László (Gróf), Dováth Amália (Náni), Szujer Katica (Babika), 
Berkó János (Detektív, Házmester), Incze Imre (Irodaszolga), 
Boáko Katié (Orvos), Rind Károly (Inas). Díszlet: Dragoslav Va
siljevié. Ruhák: Ivica Bezuh.

3. Charles Dickens: Házitücsök (színmű). Bemutató: 1954. de
cember 11. Rendező: Pataki László. Szereplők: Pataki László



(Peerbingle), Heck Paula (Mary), Berkó János (Plummer Caleb), 
Csapó Erzsébet (Berta), Rind Károly (Tackleton), Dováth Amália 
(Fieldingné), Katona Mária (May), Németh Jolán (Tilly), Faragó 
Árpád (Az idegen), Tihomir Pleskonjié (Tackleton szolgája). Dísz
let: Vladimir Spasié. Ruhák: Ivica Bezuh.

4. Molnár Ferenc: Doktor úr (vígjáték). Bemutató: 1955. január 
14. Rendező: Pataki László. Szereplők: Faragó Árpád (Dr. Sár
kány), Rind Károly (Puzsér), Berkó János (Csató), Zsulyevics An
tal (Cseresznyés), Tóth Jenő (Bertalan), Incze Imre (Igazgató), 
Pastrovics Gyula (Rendőr), Heck Paula (Sárkányné), Csapó Erzsé
bet (Lenke), Dováth Amália (Marosiné), Rind Zsófia (Szobalány).

5. Molnár Ferenc: Delila (vígjáték). Bemutató: 1955. március 9. 
Rendező: Garay Béla. Szereplők: Berkó János (Virág), Csapó Er
zsébet (Marianne), Heck Paula (Ilonka), Faragó Árpád (Berényi), 
Rind Károly (Csapos), Zsulyevics Antal (Ügyvéd), Tóth Jenő 
(Házügynök), Búbos Antal (Gépkocsiügynök). Díszlet: Dragoslav 
Vasiljevié. Ruhák: Ivica Bezuh.

6. Branislav Nušić: Dr. (vígjáték). Bemutató: 1955. április 30. 
Rendező: Lajčo Lendvai. Szereplők: Rind Károly (Života Cvijo- 
vié), Jurisics Maca (Mara), Zsulyevics Antal (Milorad), Hubai Jo
lán (Slavka), Berkó János (Blagoje), Strillich Gabriella (Spasoje- 
viéné), Rind Zsófia (Protiéné), Heck Paula (Draga), Tóth Jenő 
(Velimir Pavlovié), Incze Imre (Dr. Reiser), Dováth Amália (Soj
ka), Buzik István (Sojka férje), Csapó Erzsébet (Kiara), Pekánovics 
Szilviké (Pepike), Mrakovics Irénke (Kislány a csokorral), Búzási 
Erzsiké (Marica), Rind Laci (Pikolo). Díszlet: Dragoslav Vasilje
vié. Ruhák: Ivica Bezuh.

Az előadott művek irodalmak és 
szerzők szerinti kimutatása

Magyar irodalom
Bónyi Adorján: Az elcserélt ember, Fodor László: A templom 

egere, Molnár Ferenc: Delila, Molnár Ferenc: Doktor úr, Molnár 
Ferenc: Olympia, Zilahy Lajos: Hazajáró lélek.



Jugoszláv népek irodalma 

Branislav NuSió: Dr., Jovan Sterija Popovió: A gonosz asszony.

Amerikai irodalom  

Pearl Buck: Kwei Lan vergődése.

Angol irodalom  

Charles Dickens: Házitücsök, Knoblauch Edward: A  faun.

Francia irodalom  

René Fauchois: Szegény Mavrier.



SZEG ÉNY LEG ÉN YEK  SZÍN H ÁZA  

(TOPOLYA)





SZÍNH ÁZR Ó L G O N DO LK O ZUNK

Látszatra a negyvenes évek végén az országban és a szűkebb 
tartományban minden a legnagyobb rendben volt. Az igazi élet 
alkonyaikor kezdődött, újabb és újabb plakátok, falragaszok, röp- 
cédulák lepték el a városok hirdetőtábláit. A színházaknak olajó- 
zottan működő propagandagépezete volt, ennek ellenére a színé
szek, rendezők nem vonultak elefántcsonttoronyba. Működtek a 
szerb színházak, a szabadkai magyar és horvát társulat. A nyilvá
nosság előtt senki sem beszélt arról, hogy a gazdasági nehézségek 
döntően befolyásolhatják egy-egy intézmény létét. A lapok adatok
kal szolgáltak: ennyi és ennyi előadás, ennyi és ennyi néző előtt. A  
műsorkínálat káprázatosán gazdag. A színház az új igényeket is 
kielégíti, de a dilettánsok és zsibárusok számára a színpadon nincs 
hely. Akkortájt divat volt, netán „parancs”, hogy az újságíró opti
mizmust sugalljon az olvasónak. De valóban voltak akkor is siker- 
szériák, s a színészek rendszerint telt házak előtt szerepeltek. Sem
mi sem akadályozta a színházak munkáját, mondták.

Az az igazság, hogy a gondos kozmetikázás ellenére értékvál
ságban volt úgyszólván minden: tudati, szervezeti és szemléleti vál
ságban. De a valós helyzetet egyszerűen senki sem akarta tudomá
sul venni. A munkások társadalma rohammunkában edződött, 
erősödött is, ha úgy tetszik. Az optimizmus beszivárgott a mű
velődési élet egyéb területeire is, talán azért (is), mert -  állítólag -  
a színházban lehet a legsikeresebben harcolni új igazságokért. A 
színpadon levehetjük az életben viselt arcunkat. (Az már más lapra 
tartozik, hogy az álarcok levetése csak ritkán történt meg valame
lyik vajdasági színház színpadán.)

Színházaink munkájáról, eredményeiről dicshimnuszok hang
zottak el, láttak napvilágot a napi- és hetisajtóban. Az előadások 
„kiválóak” voltak, a színészek „lelkesek”, a rendezők mélyrehatóak 
és alaposak. Nem akarom elbagatellizálni ezeket az állításokat és a



szocialista rendszer gyárrá, üzemmé degradált színházainak ered
ményeit, sőt még a szép eszméket sem, de valami hasonlóra már 
műkedvelők is vállalkoztak -  a szocialista rendszer segítsége nél
kül. Volt mégis valami hősies abban a harcban, menetelésben, ha
bár maga a színházi struktúra az évek során teljesen elavultnak 
bizonyult. Sok-sok esztendő múlott el, amíg valahol valaki ezt is 
észrevette -  például 1960-ban Szabadkán Dévics Imre. Azt is nehe
zen tudatosítottuk magunkban, hogy a színház élére állított elvtárs 
vagy elvtársnő képtelen arra, hogy színházat vezessen. Nagyon sok 
társulat egyik évről a másikra egyszerűen megmerevedett, s az egy
re lazábbá, emészthetetlenebbé váló repertoárrendszertől elfordult 
a néző. Már nem tekintette a színházat hitbizománynak. Emberei
nek ízlése, gyakran rossz ízlése, mentalitása nyomta rá bélyegét a 
hétköznapok munkájára.

A színházak élén évtizedek óta meg- és elmozdíthatatlan igaz
gatók álltak, sok helyütt a színészek és a rendezők is visszaéltek a 
színházalapító jogával. Tehetséges embereket, művészeket, fiatal 
erőket sodortak félre drasztikusan az útból. Mert a vezetői posz
tokra a párt nevében neveztek ki személyeket, akik magát a hatal
mat jelentették a házban.

Másként alakultak a dolgok Topolyán, ebben az álmos, csöndes 
észak-bácskai faluban, ha úgy tetszik: városkában, nem messze, 
mindössze harminc kilométernyire Szabadkától. Dimitrijevics 
Lusztig Mara, a Nagy Legenda először a műkedvelőket mozgósítot
ta, aztán a színházépületet foglalta le társulata számára. Ezután 
lépett a politika arénájába. Másutt minden fordítva történt. Topo
lyán mindig megvolt a remény arra, hogy egy színész/nő szemével, 
szívével vezetett együttes a legmegfelelőbb pillanatban megtegye a 
szükséges változásokat, mert azok nélkül egy színház előbb vagy 
utóbb eltűnik a süllyesztőben. (Erre a ristiéi színház a legszemlél- 
tetőbb példa.) Mara tette színházát önállóvá. Őt sem emberileg, 
sem művészileg nem viselte meg a vállalt feladat nehézsége. A 
nyakába szakadt a színház 1949-ben, a maroknyi társulat s ezernyi 
gond, de nem lépett vissza. Visszaléptették. Nem 1955-ben, amikor 
a nagybecskereki és a zombori magyar társulatok munkáját felfüg
gesztették. Topolyának valamivel hosszabb életet szántak: 1959- 
ben számolták fel, nem sokkal azután, hogy a színház megünnepel
te fennállásának tizedik évfordulóját. Érdekességként említem



meg, hogy a szabadkai magyar együttest 1985-ben szüntették meg, s 
a színház abban az évben emlékezett meg működésének negyvene
dik évfordulójáról. Az „ünneprontók” lesben álltak mindig, s akkor 
csaptak le, amikor az ember azt a legkevésbé várta.

Szégyenteljes tett volt a topolyaiak felszámolása. Hivatalosan 
fúziót emlegettek: a szabadkai és a topolyai társulat összevonását 
egy erősebb, művészibb színház létrejöttének érdekében. Mara 
együtt halt meg színházával, s a színház együtt szenvedett ki Mará
val. Ünnep alkalmával párásabban lát az ember. Gyásznapon söté
tebben, köd- és könnyfüggönyön át. Nem nyitotta meg kapuját ez a 
színház sem káprázatosán újjávarázsolva, s nem bukott le a horizont 
mögött ezrektől, millióktól megsiratva. De volt egyszer egy színház 
Topolyán (is). Magyar színház, amelynek fontos szerep adatott meg 
színháztörténetünkben, s egy kissé mindig amatőr maradt olyan 
viszonyok között, amelyben egy-egy színház fejlődési vonala külö
nös módon ment végbe. Topolyán is nagyobbrészt a polgári, natu
ralista színjátszó stílus kapott lábra. De az elvégzett munka szent 
ügy volt.

Erről a színházról szeretnék megemlékezni.



A Z ÖRÖKSÉGRŐL

A topolyai színház esetében is éles határt szükséges, muszáj 
megvonni a mozgalom egésze és a szóhasználatunk szerinti amatőr
színházak között. Más volt amatőrnek lenni a negyvenes évek vé
gén s más a harmincas években, de Topolyán is széles néptömege
ket mozgósítottak a művelődési dolgozók. A régi amatőrök mű
sorát a helyi és a budapesti igények, szűkös igényei szabták meg s 
akkor, régebben szó sem lehetett arról, hogy egy-egy együttes, bár
milyen tehetős volt egyébként, meg tudja teremteni a színházszerű 
működés feltételeit. Magyar társulat nem léphetett elő hivatásossá, 
habár történtek erre próbálkozások, de a hatalom durván közbe
szólt s tagadta a magyar színházak létjogosultságát. Nem is lehetett 
a régmúltban olyan előadást látni színpadainkon, amely szigorú 
és nemes értelemben hivatásos együttes színvonalának felelt volna 
meg. Viszont 1945-től -  megkockáztatom: napjainkig -  gyakran 
lehetett látni olyan produkciókat, amelyeknek művészi színvonala 
nem haladta meg egy-egy önkéntes tűzoltótestület előadásának a 
nívóját.

*

Topolyán az ún. államalakítás után azonnal hozzáláttak a mun
kához. „Buzgó ütemben” lódultak neki a művelődési dolgozók: 
értelmiségiek, papok, tanítók, ügyvédek, orvosok. Topolya mindig 
„színházi város” volt. (Ma nem az!) A néző egy-egy sikerültebb 
előadást hosszan megtapsolt, s a bemutató napját ünneppé avatta. 
Mindenki a színészekről beszélt. Nem először állítom, hogy a szín
házi hitvallás csak annyit ér, amennyi abból a nézőig eljut, s Topo
lyán gyakran nagyon sok színpadi értéket befogadott a hálás közön- 
ség.

Ebben a városban a legelső előadásokat a Topolyai Sport Klub 
és a Tűzoltótestület szervezte meg. Említsük meg érdemeik elisme



réséül Tölgycssy Lajos és Árpádffy Jenő nevét, akik az első előadá
sokat rendezték. Ezek az előadások arról voltak nevezetesek, hogy 
alaposan felrázták a város „előkelőségeit”, vagyis azok léptek színre 
és alakították a szerepeket, akik a város vezetésében is derekasan 
részt vettek. Langhoff László gyógyszerész már zenekart is össze 
tudott hozni; neki köszönhető, hogy a műkedvelők operetteket is 
színre vihettek. Nagy álom teljesült ezzel.

Topolyán is működött a Gazdakör, amely a gazdanap alkalmá
val a magyar gyöngyösbokrétával lepte meg a városbelieket. Az első 
topolyai dalárda 1926-ban alakult meg Hoffmann Károly vezetésé
vel. Egyre inkább rendszeresítették a színielőadásokat, de akkor ez 
a folyamat fájdalommentesebben mehetett véghez, mint ma, mert 
egységes ízlésű és egységes igényű nézősereg tapsolt a nézőtéren s 
várta türelmetlenül az újabb és újabb bemutató előadásokat. Nem 
kellett meghatározni a két szélső ízléshatárt: az esetleges avant
gárdtól az egyértelműen szórakoztató blődliig. Szó sem volt polari
zálódásról, rétegeződésről. Mindenki egyet akart. Tegyük hozzá: 
mindenki szórakozni akart.

1934-ben megalakult a Katolikus Jótékony Nőegylet. Dr. Ha- 
dzsi Jenő elnökletével. Most már a gyermekelőadásokat is állandó
sították. Gazdag tevékenységet fejtett ki a Katolikus Kör. Műked
velő színielőadásokat még a Járási Kerékpáros Egyesület is hirde
tett Krakovszky Alajos rendezésében. Nem feledkezhetünk meg a 
Cserkészegylet munkásságáról sem.

*

Operett. Operett. Operett. Évekkel, évtizedekkel ezelőtt a ren
geteg ledorongoló, az előadást elparentáló, a sárga földig lehúzó 
recenziók láttán az ember már-már arra gondolhatott, hogy a ma
gasztos színjátszás egyedüli rákfenéje, visszahúzó ereje, gátlója az 
az átkozott, többezerszer lesajnált, eltemetett operett. A legjobb 
esetben aggódtunk vagy fanyalogtunk, ha hírül vettük, hogy valahol 
operettet -  már megint! -  mutatnak be. Az operett egyszerűen nem 
akart levonulni a színről. Nincs nekem ellenvéleményem, még azt 
sem mondom, hogy operettügyben tartózkodom a szavazástól, de 
operett nélkül -  tudjuk, ne tagadjuk -  nem élhet a magyar ember. 
Voltak-e akkor, a harmincas és a negyvenes -  vagy még előbb, a 
húszas -  években igazi, vérbeli primadonnák, bonvivánok, szubret-



tek és táncos komikusok, nem tudhatom. Szívtipró szépségek, dali
ás legények minden bizonnyal lézengtek a színpadainkon. Volt-e 
rózsaszín erotikus mámor Topolyán, orfeumlegenda, azt sem tud
hatom. De operett volt: olyan, amilyen, de volt. Topolyán is, mint 
másutt, Zomborban, Nagybecskereken, Újvidéken és Szabadkán. 
Ezekből az előadásokból valószínűleg -  sőt: biztosra veszem -  hi
ányzott a kijózanító hang, s azt sem mondogatták úton-útfélen, 
hogy az operett a múlt. Az operett volt a minden. Sok helyütt a 
népszínmű is legalább olyan népszerű volt, mint az operett.

Nem lehet tehát csodálkozni azon sem, hogy Topolyán a múlt
ban a legelementárisabb sikere Kálmán Imre Marica grófnőjének 
volt. Ebben a produkcióban már a hivatásos magyar színház egyko
ri amatőrjei, rendezői is szerepeltek. Név szerint Tilger Mihály is, 
aki a háború utáni években elsőként hívta próbára a műkedvelőket 
és saját kezűleg írta, rajzolta a plakátot. A Dollárpapában már 
Schneider Dániel is kivette a részt az ünneplésből, az a Dancsi 
bácsi, aki nélkül sokáig elképzelhetetlen volt egy-egy vígjáték, gond
űző darab színrevitele. A Mesék az írógépről című romantikus da
rabban már Lusztig Mara is szerepelt. Igen, Lusztig Mara, vagyis 
Dimitrijevics Mara. De ebben az előadásban debütált Pressburger 
Andor is, a topolyaiak egyik kedvence. A Csókos regimentben 
Szrnka Rózsi és Szenti Mara aratott nagy sikert. Léderer Ferenc is 
gyakran vendége volt a „színháznak”. Évtizedeken át segítette a 
mozgalmat, szerepelt, s ha kellett, akkor az erszényét is a rendező 
rendelkezésére bocsátotta. Az amatőr színészek színre vitték az 
Iglói diákokat, a Noszty fiú esete Tóth Marival című romantikus 
művet és az elmaradhatatlan „ripacsdarabot”,./! szabin nők elrablá
sát. Tilger Mihály rendezte A régi nyár című vígjátékot. További 
címek: Szegény lányt nem lehet elvenni, Heidelbergi diákélet, Fruska 
(Lusztig Mara címszereplésével), Darázsfészek, a szabadkai Garay 
Béla rendezésében, Akácfavirág, Mihályiné két lánya, Pántlika, Nem 
nősülök, Nyúl a bokorban, Buta ember, Méltóságos asszony trafikja, 
Doktor úr, Páholy Zebra, Keserű mézeshetek, Diktátor, Méltóságos 
csizmadia, Sasok, Édenkert, Juhászlegény, szegény juhászlegény, 
Csirkefogó, Válóperes hölgy, Tartalékos férj, Mágnás Miska, Magdát 
kicsapják, Te csak pipálj, Ladányi, 120-as tempó, Gyurkovics lányok, 
Legény bolondja, A vén gazember, Beleznay asszonyok, A falu rossza, 
Eladó birtok, Tót lány, Náni, Legényfurfang, Meztelen ember, A négy



frakk, Sári bíró, Mozgófényképek, Bor, Érik a búzakalász, Sárga csikó, 
Vörös ember, Nótás kapitány, Aranymadár, A dolovai nábob leánya, 
Cigány, Fabiola, Tabáni orgonák, Testamentum, Ördög mátkája, 
Gyimesi vadvirág.

Az utánpótlásra is gondoltak Topolyán. Friss erők kapcsolód
tak be a munkába. Sok helyütt a Muskátli volt a műkedvelők egyik 
legsikeresebb előadása. 1941-ben Tilger Mihály rendezésében a 
topolyaiak is színre vitték ezt a színjátékot. Mostanság valóságos 
hajtóvadászatot rendeztünk a szerkesztőségben a valószínűleg 
eléggé kétes értékű „mű” után, de eredménytelenül. A  Muskátli 
utolsó példánya is szőrén-szálán eltűnt. Elnyelte valamelyik falusi 
műkedvelő egyesület poros pincéje vagy padlása. A topolyai 
előadás szereplői: Kvanduk Margit, König Böske, Kvanduk Incike, 
Palusek Mariska, Tóth Ilona, Tilger Mihály, Schneider Dániel, Ács 
Ferenc, Krémer Rezső, Dévics Nándor, Bognár János, Sipos Dezső 
és Bicskey István.

Népszínműveket ritkábban tűztek műsorra a topolyaiak. Még a 
Liliomfii sem mutatták be s a Csárdáskirálynő is hiányzott a műsor
ból. A leghíresebb, legnépszerűbb topolyai műkedvelők a „béke
időkből”: Bakay Csöpi, Barnáné Kihut Kató, Bakay Marika, Bics
key István, Acsádi Ilonka, ifj. Ács Ferenc, Bliszkóné Üveges Manci, 
Dévics Nándor, dr. Gerovics Józsefné Lehel Aranka, Gönczölné 
Szikora Erzsébet, Juhász Ferenc, Huber Elek, P. Grünberger An
nus, Juhász István, König Böske, Krémer Rezső, Langhoff László, 
László Antal, Léderer Gábor, Lédererné Szenthy Mara, Léderer 
Ferenc, Léderer Ilonka, Németh Csali Ilonka, Németh Csali Man
ci, Paláncsay János, Paláncsay Jánosné, Reitter Gyula, Reitter Zsu
zsi, Shneider Dániel, Szikora Péter, Tilger Mihály, Tölgyessy Lajos 
és mások.

Tilger Mihály érdeme

Dancsi bácsi (Schneider Dániel) a tűzoltótestület alparancsno- 
ka volt hosszú évekig. Elsőnek szervezte meg a művelődési életet és 
nem volt olyan rendezvény, amelyben nem vett volna részt. Élete 
utolsó pillanatáig tenni akart valamit a színházért. A  Topolyai 
Sport IGubban tevékenykedett s szervezte, valamint rendezte az



előadásokat. Színre állította a Nyúl a bokorban című vígjátékot és a 
Szegény lányt nem lehet elvenni című melodrámát. Szerepelt a Vörös 
emberben, a Dollárpapábán, a Gyurkovics lányokban, a Radványi 
ezredesben, azAranymadárban,aMesék az írógépről című darabban, 
a Nótás kapitányban, a Tabáni orgonákban, a Csókos regimentben, a 
Muskátliban. Gyakran vendégszerepeit Szabadkán, például a Szegény 
lányt nem lehet elvenni című darabban az Olvasókörben. Meghívták 
Moravicára, Kishegyesre, Bajsára, Feketicsre és máshova. Igazi 
műfaja a kabaré volt. Szívesen rögtönzött és még nagyobb öröm
mel állította a nézők elé a különböző típusok karikatúráit. Éveken 
át -  már a hivatásossá vált színházban -  mindenki úgy tekintett 
Dancsi bácsira, mint az amatőrmozgalom legjelesebb képviselőjé
re, s a rendezők szívesen foglalkoztatták. Igaz, a leggyakrabban 
nyúlfarknyi szerep erejéig bíztak meg benne, de Dancsi bácsi az a 
színész volt, akire mindig bejött a vastaps. Mellette az évek során 
felnőttek a „nagy” színészek: Nagygellért János, Lőrincz Lajos, 
Karna Margit, Kollár Péter, Süveges Eta és a többiek. Dancsi bácsi
nál aztán -  saját bevallása szerint -  stagnálás állt be, nem bírta a 
tempót oly vehemenciával, mint régebben, az utazások fárasztot
ták, márpedig a topolyai együttes hetente legalább két alkalommal 
tájolt.

A  színház egyik utolsó előadásában, William Shakespeare 
Hamlet című tragédiájában is szerepelt. Opheliát, Süveges Etát 
búcsúztatta papi ruhában a sírgödör mellett -  némán, szöveg nél
kül. Egy szava sem volt, de -  a topolyaiak mesélték -  sokan csak 
azért mentek el a színházba, hogy megnézzék az avoni hattyú da
rabját, még egyszer megtapsolták a nagy műkedvelőt, az örök dilet
tánst, aki annyiszor megnevettette a nézőket. Dancsi bácsi megren
dültén ácsorgott imakönyvével a sírgödör mellett. Búcsúzáskor azt 
mondta:

-  Megköszönöm a színháznak a bizalmat. Kevés műkedvelő 
mondhatja el magáról erre, mifelénk, hogy egy hivatásos színház 
előadásában, a Hamletban szerepelhetett. Nem vallottam szégyent, 
ugye? Nagyon lelkiismeretesen készültem a szerepre.

Volt még egy nagy egyénisége a topolyai műkedvelő mozgalom
nak. Tilger Mihály, a Misi személyében. Dolgos, tevékeny vezető 
ember hírében állt. Szervezője volt a vajdasági magyarság kulturális 
életének mindenütt, ahol megfordult. Zomborból telepedett át To-



pólyára, és tagja, vezetője lett valamennyi topolyai egyesületnek, 
szervezetnek, mert hasznos tanácsai nélkül sokan lépni sem mer
tek. Mindenütt szívesen látták. Még a rendőrségre is gyakran beci- 
bálták, mert rajta volt a bélyeg: magyar nacionalista. Megszervezte 
az öreg műkedvelők egyesületét, tehát gondolt a veteránokra is. 
Több lapnak volt a munkatársa, rendszeresen tudósított Topolyá
ról. Ha lenne nálunk színházi intézet, akkor valószínűleg hihetetle
nül gazdag és vastag dosszié őrizné a Tilger Mihályra vonatkozó 
anyagot. Ha a sírjánál egy költő szólalt volna meg, ha méltóképpen 
akartuk volna elbúcsúztatni az e világi gyötrelmektől, akkor el
mondhattuk volna ezt is: „Sokat tettél a vajdasági magyarságért, 
Misi bácsi. A te életed azt példázza, hogy vándora voltál annak az 
országúinak, amelyre csak a legszebb, legtisztább gondolatokkal 
léphet rá az ember, az alkotó. Mert tőled, a nagy embertől az 
alkotás elválaszthatatlan...”

Újat, mást nem akart sohasem. Nem volt újító és lázas forradal
már, de mindent vállalt s gyakran mondogatta: „Én tudom, hogy mi 
kell a magyar embernek!” Leírjuk most végre azt is, amit sokáig 
-  szándékosan vagy véletlenül -  annyian elhallgattak, elhallgatnak 
még ma is. A topolyai magyar színházat tulajdonképpen Tilger 
Mihály hozta létre. Misi bácsi toborozta össze a háború után a 
műkedvelőket s tartotta bennük a lelket. Az ő utasításait követve 
edződtek a szakmára. Sok egyéb pozitívuma is volt munkásságának.

Viszont egyetlen alakítása sem gyakorolt nagy hatást a nézőkre. 
Rendezései elfogadhatóak voltak, de nem csillogtak-villogtak. A  
semmiből teremtett előadásokat mégis. Színházi közvéleményünk 
nem tartja számon régi műkedvelőink alakításait. Tilger Mihállyal 
kapcsolatban sokan „csúfos bukást” emlegettek. Sokan szerették, 
sokan megvonták a vállukat, ha szóba került a neve és munkássága. 
Az új színházban alig engedték szóhoz. Mindössze négyszer szere
pelhetett, rendezhetett, de -  tudjuk tapasztalatból -  a Nagy Szer
vezőt a Még Nagyobb Szervezőtől mindig csak egy hajszál választja 
el. Vagyis Dimitrijevics Mara és Tilger Mihály -  ha nem is voltak 
vérrokonságban -  együttesen alakították meg és irányították kez
detben a magyar színházat Topolyán. Mindketten gyakran szere
peltek, s mindkettőjük játéka egyszerű volt, eszköztelen, de csak 
néha-néha hiteles, meggyőző, művészi színvonalú. Mindvégig mű



kedvelők maradtak, akik számára a szerep megtanulása volt a leg
unalmasabb munkaszakasz egy előadás létrehozásában.

Emiatt nem szólom meg őket, sőt.
Már abban az évben, amikor arról kezdtek beszélni a topolyai 

borbélyszalonokban, cikkezni az újságokban, hogy hamarosan 
megalakul a hivatásos színház, Tilger Mihályt gyorsított eljárással 
eltávolították a próbatermekből. A „múltját” kezdték emlegetni, 
1941-es szereplését. A színházba most már csak nézőként tehette 
be a lábát. Az embert, aki oly sokat, talán a legtöbbet tette a magyar 
színházért, félrelökték. Nem találták alkalmasnak arra, hogy a 
„szocialista társadalmat” építse. De maradt a kultúrában. Megtet
ték moziigazgatónak. Tilger Mihály ekkor sem gyűlölte a színházat. 
A színészeket belépőjegy nélkül engedte be a moziterembe, s néha- 
néha zárt körű filmvetítést rendezett nekünk, akik az esti bemutató 
előadásról valamilyen oknál fogva -  vidéken tartózkodtunk ép
pen -  lemaradtunk.

*

Hidegen és objektíven azt mondhatjuk, hogy Tilger Mihály 
ügyes, talpraesett szervező volt. Motor, búgócsiga. Melegebb em
beri hangon szólalunk meg akkor, amikor azt állítjuk, hogy ügyes és 
önzetlen szervező volt, rengeteget tett a topolyai magyarságért. 
Érdemeit nem hangoztattuk, szerepét elhallgattuk. Nem olyan szín
házi ember volt, aki ágyában a másik oldalára fordult, ha közölték 
vele, hogy az esti előadáshoz hiányzik néhány szál virág vagy egy 
üveg pezsgő, a primadonna estélyi ruhája. Tilger Mihály annyit tett 
a topolyai színházért, amennyit Juhász Ferenc a nagybecskerekiért 
és Dévics Imre a szabadkai magyar társulatért. Neki is a mindenko
ri hatalommal gyűlt meg a baja, s ebben a harcban elbukott, elbuk
tatták, talán azok is, akik nemrég még a munkatársai voltak.

Nem volt az első mártír, sem az utolsó. Mert hiszen Szabadkán 
még egy Dévics Imrét is elűztek a színházból, szerencsére -  rövid 
időre. De a politika és a ripacskodás mifelénk is szörnyű dolgokra 
volt képes.

Valaki volt Topolya polgárainak a szemében, akit érdemes kö
vetni. Színházi „forradalma” szinte észrevétlenül ment végbe, és 
színpadra varázsolt egy társulatot, de „rejtjeles üzenetei” nem vol
tak a mának, hozzánőtt egy régi-régi ideálhoz.



Végre színház!

Az apró változások a politikai és gazdasági életben, a társadalmi 
nyilvánosság szerkezetében előidéztek néha-néha alig észrevehető 
módosulásokat. Valami azért mégis elősegítette valaminek a meg
teremtését, megszületését. A színház is szinte alig észrevehetően 
terjeszkedett. Az élet újraformálódik, új struktúrával kell számol
nunk, s ilyenkor váratlanul megadatik a nagy lehetőség. Divatok 
tűnnek el, új divatokra szavazunk lelkesen. Legyen színház!, mond
ták 1949-ben. Na és miért ne legyen színház éppen Topolyán? 
1949-ben senki sem kérdezte, hogy minek egy magyar színház a 
Bácskában, mindössze harminc kilométernyire Szabadkától. Mert
1959-ben már ellentmondást nem tűrő hangon a szabadkai elvtár
sak azt hangoztatták, hogy a nagyváros tőszomszédságában nem 
működhet -  nonszensz! -  még egy magyar társulat, vesszen. Vagy 
csináljunk vele valamit.

Szóval lesz magyar színház Topolyán, a Petőfi brigád városá
ban. Büszkék leszünk rá. Az első napokban úgyszólván semmit sem 
kértek számon a társulattól. Nem volt akkor még divat a színpadi 
nyelv segédletével „odamondogatni”, bátornak lenni, vad oroszlán
nak, szókimondóan leleplezőnek. Szolgáld híven a szocialista tár
sadalmat, mindössze ennyi a dolgod ebben a megszépült világban. 
Ezt kell tenned s ezért még meg is fizetnek. Nem leszel milliomos, 
de hasznos művelődési dolgozója az országnak. A színház azonban 
esetenként többet is megengedhet magának, de vigyázat, tűzve
szély!, a szocializmust építő népet nem szabad becsapni, téves esz
mékkel félrevezetni, mert akkor lesújt a hatalom bárdja és az újság
író keze, ökle. Lásd a zombori magyar színház esetét Saffer Pállal.

Még arra is figyelmeztették a színházak vezetőit -  mindezt Di- 
mitrijevics Mara mondta el nekünk, színészeknek az ötvenes évek 
derekán egy átmulatott éjszaka hajnalán a vasútállomás piszkos 
restijében - , hogy csínján bánjunk a műsorral, mert bizony nagy baj 
-  mondták neki - , hogy a mi nézőink azonnal összecsapják a tenye
rüket, ha a színpadról azt hallják, hogy ebben az országban lopnak 
és csalnak, hogy minden rohad és a gazdaság üveglábakon áll. Le
gyen egy mérce, hogy meddig szabad elmenni. Magyarán fogalmaz



va: a színház legyen engedelmes diákja a társadalomnak, amely 
létrehozta. Még magyarabban fogalmazva: létezett cenzúra.

Maradjunk a szónál: létrehozta. Mert létrehozta. A társadalom 
a színházat, méghozzá 1949-ben, amikor a határon sűrűn dörögtek 
a géppuskák. Amikor a szabadkai színház még alig lépett bátortala
nul néhányat, s az amatőrök soraiból verbuvált színészeknek meg 
kellett küzdeniük a pályakezdés nehézségeivel. Műkedvelők pró
báltak megszabadulni a dilettantizmus beidegződéseitől, s már nem 
voltak messze attól a naptól, amikor a horvát és a magyar társulatot 
egyesítették, s a színház gondját már csak a város viselte. 1949-ben 
a szabadkai magyar társulat színre vitte GorkijtóM Zseleznov-ház 
asszonyát, Ben Jonsontól a Volponét, Joze Horvattól a Csak a vak 
nem látja című vígjátékot, Weigand Józseftől a Kéz a kézben című 
művecskét, Garvaistól a Javíthatatlanokat, Mihalkovtól A  vörös 
nyakkendőt. Műsor, amely taszít. Tehát a szabadkai színház nem 
lehetett a színházalapítás évében a példakép. Igen, de a színházak 
képtelenek voltak megszabadulni a címerbe égetett, a lobogóra 
hímezett ötágú csillagtól, a vörös szimbólumoktól. Csak a pártra

lehetett voksolni, nehogy osz
tályellenségnek tűnj az elvtár
sak szemében. A színház nem 
léphet jobbra.

*

A topolyai társulat a sza
badkaiak seg ítség e  nélkü l 
kezdte meg működését. Sza
badka mindig lenézte a szegény 
szomszédot. Sok volt persze a 
szöveg a színházalapítás előtt 
és után, anélkül nem ment 
semmi. Meg kellett magyaráz
ni, hogy a nézőnek olyan szín
házra van szüksége, amely a 
szocializm ust népszerűsíti. 
Meg arról is szólni kellett, hogy 
a magyar színház a szocialista 
társadalom legszebb, legem

Dimitrijevics Mara, a színésznő, 
akiből igazgató lett



berségesebb vívmánya. Az ország ellensége az, aki mást állít. Hát 
igen. Nem volna szabad a régi műkedvelők érdemeiről is szólni. 
Akkor, 1949-ben -  nem felejtettük el -  nem nagyon sétálhattunk az 
utcán egyenes derékkal, szemlesütve hallgattunk sok mindenről, 
kimondatlan félmondatok között félve összenéztünk. De végül 
mégis elterjedt a Bácskában az örömhír: Topolyának hivatásos 
színháza lesz!



A Z ELSŐ LÉPÉSEK

1949. január 9-én Dimitrijevics Mara már arról tudósította a 
Magyar Szót, hogy befejezés előtt áll a topolyai művelődési otthon 
és a színház építése a városközpontban, nem messze a Beograd 
vendéglőtől, a város legforgalmasabb utcájában. Borbélyszalon, 
cukrászda, könyvesbolt a tőszomszédságban. Az utolsó simításokat 
végzik a szakemberek, írta és hozzátette, hogy hosszú és rögös volt 
az út, de a termet, az épületet már bemeszelték, most végzik a 
villany beszerelését. A kényelmes öltözők hívogatják a színészeket. 
Helyükre kerülnek lassan a felcsapható székek, 700 ülőhely várja az 
érdeklődőket. Mindenki lelkesen dolgozik, és a magyar meg a szerb 
műkedvelők hamarosan átvehetik a színpadot.

Az újság később már arról is tudósít, hogy a színjátszók Valen- 
tyin Katajev Tévedések napja című darabját próbálják. Egész héten 
folyik a munka, de akkor még senki sem gondolt arra, hogy szinte 
képességvizsga nélkül a műkedvelők hivatásos színészekké válhat
nak, csak úgy, amíg alszunk egyet, egyik napról a másikra, mert 
akkortájt senki sem hitt a gazdag amerikai nagybácsiban, aki átre
püli az óceánt és több millió dollárrral ajándékozza meg a szegény 
rokonságot. Az ország nem volt olyan gazdag, hogy széltében- 
hosszában, városban, faluban színházakat nyithatott volna. Még
hozzá Bácskában egy nemzetiségi színházat! Nem lehetett hazardí
rozni a dinárral. Mert ha valami megkezdődik -  mondogatták a 
politikusok -, azt folytatni kell, s a folytatáshoz sok pénz szükségel
tetik. A dolgozó ember nehezen megkeresett pénze.

Őszintén tapsoltak a nézők a műkedvelőknek. Csattogtak a 
tenyerek Topolyán és Zentán, Csantavéren és Temerinben. A néző 
a háború utáni években persze nem az irodalmon nevelkedett -  
habár a könyvek meglehetősen olcsók voltak - , de már régen leszo
kott arról, hogy előadás közben a cukroszacskóját csörgesse, míg el



nem hangzik az első szó a színpadon. A vajdasági ember már tudott 
színházat nézni, elfogadni, s akkor rejtjeles színházi előadásokat 
nem volt szerencséje látni. Fekete-fehér volt minden. Mélyek a 
gyökerek, Házitücsök, Remény, mint „kötelező” színházi irodalom és 
a vígjátékok -  az emberek örömére. Az ember tragédiája, a Bánk 
bán vagy a Csongor és Tünde az elfogadott sztereotípiák mellett 
szóba sem kerülhetett. A magyar drámairodalom népszerűsítését 
-  a lehető legprimitívebb előadásban -  senki sem merte vállalni. 
(Kivételt képez Juhász Ferenc, aki 1953-ban Nagybecskereken el
játszatta színészeivel Az ember tragédiájának egyiptomi képét. A 
Bánk bánt és a Csongor és Tündét a szabadkai magyar társulat vitte 
színre évekkel később.)

Valentyin Katajev? Első előadásként a színház egy szovjet- 
orosz szerzőt választott, aki a tetejébe még a Sztálin-díjat is elnyer
te. Első írásaival az első ötéves terv vívmányait dicsőítette s megírta 
a Hajrá! című színjátékát. A távolban egy fehér vitorla című, az 
ifjúságnak szánt regényecskéje népszerű olvasmány volt nálunk is, 
az azonos című filmet sokan látták és sokaknak tetszett .Az ezred fia 
című regénye a hazájukat védő szovjet emberek önfeláldozásáról 
szól. A Tévedések napja című darabjában nincs se gondolat, se 
színes, ötletes, hatásos színpadi jelenet. Semmi sem hiteles. De 
szovjet ember írta, s mi akkor fedeztük fel a „világ legrangosabb, 
legtisztább, legművészibb irodalmát”, olvashattuk nem egy brosú
rában. A „koronatanúk” azt mesélték, hogy a Tévedések napja elvi
selhetetlen dilettáns előadás volt, szövegpontatlansággal, ügyetlen 
díszletképpel. Egy-egy színész feltűnése a színen az alig begyako
rolt folyamatosságot veszélyeztette s a többieket meg is zavarta. 
Találomra mindenki oda lépett, ahova kedve tartotta. Minden dö
cögött. Naiv mese, naiv előadás. Katajevet természetesen nem le
hetett mitizálni.

Ennek ellenére 1949-ben senki sem volt szkeptikus. Hitt abban, 
amit hitvallásként vállalt: a színház az emberért van. Senki sem 
firtatta, hogy benne áll-e, ott él-e a színház a legelemibb emberi- 
társadalmi szükségletek áramlatában. Topolyán ezt talán sohasem 
kérdezték, habár Lányi István rendezői munkásságának eredmé
nyeként sokan elkezdtek másként gondolkodni a színpadon és a 
nézőtéren egyaránt a színházról.



V AG YUNK , M EG SZÜLETTÜNK

A topolyai magyar színházat 1949. március 6-án nyitották meg. 
Érzelmes, ünnepi sorok az újságban: „A négyéves megszállás ideje 
alatt, éppen úgy, mint a régi Jugoszláviában, népi kultúránk nem 
fejlődhetett. Az uralkodó rezsimek nem akarták felvilágosítani a 
dolgozó népet, mert jól tudták, hogy ez az ő végüket jelentené...”

Ezeket a mondatokat elmondatták Vadócz Lajossal, a topolyai 
járási népbizottság elnökével. Szokás volt ilyen ünnepi alkalmak
kor az embertelen múltra hivatkozni s teljes fényében megvilágíta
ni a mát. Szűnni nem akaró tapsorkánban hagyta el az elnök a 
színpadot. Mindenki meghatódott a beszédtől. Maga Vadócz Lajos 
is, az egyébként igen lelkiismeretes dolgozó, a színház igaz barátja 
és segítőtársa. A teremben ülők beszédéből megtudhatták azt is, 
hogy a színház építését 1948 májusában kezdték meg a lelkes, 
áldozatkész népfronttagok és a dolgozók. A régi épületet pillana
tok alatt lebontották -  rohamunkában.

A szokatlan ünnepségen jelen volt Zora Krdzalié, a tartományi 
főbizottság művelődési megbízottja, Arnold Rajh, a pénzügyi meg
bízott, Milán Martinovié, a szabadkai városi népbizottság titkára, 
Nagy József, a járási népbizottság titkára, valamint több tömegszer
vezet kiküldöttje. Többen már akkor aláhúzták, hogy az új színház
nak adott közönségbázisra kell támaszkodnia. Ez a bázis létszám
ban, kulturáltsági fokában, színházi igényében és persze ízlésében 
is lehet ugyan változó, de az évek során a közönség homogénebbé 
válhat. Ha a színház okos és bölcs műsorpolitikát folytat. Meg 
aztán arról is szó esett, hogy minden színháznak alapfeladata saját 
íróinak felfedezése, népszerűsítése, alkotóinak megkeresése. A 
színpadon ábrázolt világ legyen a mi világunk. Az ünnepi beszédek 
után a szabadkai Népszínház társulata előadta a Mélyek a gyökerek 
című drámát két amerikai úr, James Gow és Arnaud D ’usseau 
tollából Sántha Sándor rendezésében, Garay Béla, Raczkó Ilus,



Fcrenczi Ibi, Németh Rudolf, Balázs Janka és Sövény Károly fősze
replésével. A szabadkaiak ezt az előadást szánták az ünnepi meg
nyitóra. Bizony a topolyaiak közül akkor sokan megfogadták, hogy 
egy ideig nem teszik be a lábukat a színházterembe, vagyis a topo
lyai színház március 6-án még nem, a szabadkai már elvesztette a 
hitelét. A hagyományos közönség nem tudja befogadni a „forradal
mi újításokat”, s a Mélyek a gyökerek című színmű -  a maga sántító 
ideológiájával -  az „újdonság” merészségével hatott. Az emberek 
egy másik Újvilágot szeretnek nézni...

*

Az ünnepi megnyitó előtti napokban arról is sok szó esett -  nem 
győzték eleget hangoztatni - , hogy 1943. augusztus derekán a nép
felszabadító egységekben harcoló magyarok engedélyt kértek egy 
magyar osztag megalakítására. A VI. szlavóniai hadtest keretében 
aztán meg is alakult a magyar zászlóalj. A magyarok tehát lojálisak, 
megérdemlik színházukat, mert a zászlóaljban sok topolyai har
cost tartottak számon, sokan el is estek. A színház alkalmazottjai, 
pártfogói akkortájt nem hivalkodtak szenvedéseikkel, megaláztatá
sukkal, nem beszéltek azokról a kataklizmákról, amelyeken a vaj
dasági magyarság a béke első napjaiban, heteiben végigvergődött. 
A színház megpróbált csöndesen meghúzódni a szélcsendben. Be
széltek arról, hogy a szenvedés okosabbá, emberségesebbé, gazda
gabbá teheti népünket. Igen, a szenvedés és a színház. A színház 
előbb vagy utóbb fogékonnyá teszi az embereket olyan gondolatok, 
felismerések befogadására, amelyektől megtisztul a lélek. A szín
ház nyitott lesz. Ha megengedik...

*

Az első napokban, munkaszakaszban nem volt a színházi létnek 
szigorúan megfogalmazott forgatókönyve. Majd csak lesz valahogy, 
gondolhatták Tilgerék. Megindultak, ez volt a legfontosabb. Tőlük 
telhetőén tehetségesen -  némi szépséghibákkal -  szerepeltek a 
színészek esténként az új színházban, az élet sokak számára a szín
padon folytatódott. Gyors egymásutánban több bemutató előadást 
hirdettek. Felújították az amatőr színjátszó csoport néhány régebbi 
produkcióját, Branislav NuSié Miniszterné című vígjátékát is, 
amelyben Lusztig Mara a címszerepet tolmácsolva pályafutása leg



élvezetesebb, legkevésbé harsány alakítását nyújtotta. Keményen 
megdolgoztak a színészek a sikerért. A munkafeltételek adottak 
voltak, s az előadások egyre magasabb színvonalat mutattak, de 
messze volt még az a nap, amikor a topolyaiak azt mondhatták, 
hogy igazi profi előadást produkált a rendező és a színészgárda.

A 7 Nap című hetilap gyakran foglalkozott a topolyai és egyálta
lán színházaink sorsával, jövőjével, hétköznapjaival. P. K. 1949. 
május 11-én arról számolt be, hogy egy hónappal ezelőtt nyílt meg 
Topolyán a Járási Népszínház. A szereplők egykor műkedvelők 
voltak -  írta a továbbiakban. 16 előadás néhány nap leforgása alatt 
és 5685 néző. 330 000 dinárt adtak a színház céljaira, de a vidéki 
előadások bevételére is lehetett számítani. Mintegy 80 000 dinárt a 
színészek már meg is valósítottak. Szekéren, tehergépkocsin utaz
nak a szereplők Orahovóra, Bajsára, Moravicára, Gunarasra. Egy 
alkalommal kint a tarlón húzták meg magukat sátorlapok alatt, 
mert a szervező nem biztosította számukra az előadás után az 
autóbuszt.

A nézők összetétele a negyvenes évek végén?
60 százaléka munkás, 30 százaléka értelmiségi, 10 százaléka 

paraszt. Ezzel az aránnyal nem lehettek megelégedve a színház 
vezetői. De a parasztság érthetetlenül elkerülte színházát. Az egy
szerű embernek nehezen jön meg a kedve a színházba járásra, ha 
minduntalan nehéz darabokkal fogadják. Közhely, utálatos köz
hely, ha újra és újra leírjuk, hogy közönség nélkül nincs színház. 
Ennek ellenére minden betű igaz. Lehet színházról okoskodni, 
kritikát írni, beszámolni arról, amit láttunk, de nem szabad megfe
ledkezni a harmadik tényezőről, a nézőről. Maráék tudták, hogy a 
színház az itt és most művészete -  holnap már késő lesz! - , s az évek 
során alaposan, majdhogynem megengedhetetlenül fellazult a mű
sor. Még a Kidőlt a májusfa című borzadályt is műsorra tűzették. 
De nem hiába. Az emberek egyenesen az istállóból, a szántóföldről 
rohantak a színházba...

Szereplők 1949-ben? Tilger Mihály és Lusztig Mara, akikről 
már szóltunk. Karna Margit, aki az évek során edzett lett a színpadi 
mesterség fogásaiban, Pap Zoltán a gépállomáson dolgozott, min
denki kedvence, Lőrincz Lajos kőművessegéd volt. Színészi maní- 
rok nélkül szerepeltek sokáig, amolyan „tiszta szívű” amatőrök



voltak, akik a színházat kezdetben mégis kirándulásnak tekintet
ték, víkendnek, össznépi mulatságnak.

Dimitrijevics Mara egyre gyakrabban nyilatkozott a sajtónak. 
Most már a fényképét is közölték. Láss csodát! Mara sohasem 
említette meg a szocialista társadalmat s arról sem beszélt, hogy 
mindent, a színházat a pártnak köszönheti. Dolgozunk, nyilatkozta 
nem egy alkalommal. Keményen dolgozunk, tíz körömmel kapar
juk össze azt, ami az életünkhöz szükséges.

Egyelőre se ruhatár, se díszlet- és díszletraktár, se színpadi kel
lék. A színészek súgnak, ügyelnek, ha kell -  díszleteznek és jegyet 
árulnak. Szegénylegények színháza ez, de majd meglátja a Vajda
ság, lesz itt még valami, amit csodálni és ünnepelni lehet, embe
rek...

Mara-breviárium

Nekem 1954-ben, amikor a topolyai színház Nagybecskereken 
vendégszerepeit a Bio család című Ljubinka Bobic-vígjátékkal, így 
mutatták be: Mara elvtársnő. Mara legyintett egy nagyot, káromko
dott is, majd lekezelt velem és azt mondta: „Elvtársnő az édes
anyád, te ló! Mara vagyok, állítólag direktorné!” S aztán még arról 
is beszélt, hogy neki annál jobban megy a munka, minél jobban 
terhelik...

Ha visszalapozunk életében, közhelyek tódulnak elő: mindig 
vonzódott a színházhoz, színpadra született, Topolyán megalakí
totta és évekig vezette a magyar társulatot, csodálatos színészegyé
niségeket szerződtetett és nevelt a hivatás legszebbjére, a munkára, 
de 1960-ban megtört a lendület. Mégis utolsónak hagyta el a süly- 
lyedő hajót.

Igazi foglalkozását mindig nehéz volt meghatározni. Ha a téma 
szóba került, Mara könnyedén, mintha a Kisasszonyban szerepelne, 
megvonta a vállát. Fáradhatatlan színházi munkás, mindenes volt, 
olvastam -  k -  f cikkében egy régebbi keltezésű 7 Napban. Fontos 
és felelősségteljes adminisztratív funkciót is betöltött a színházá
ban. A művészi vezetés nagy része is természetesen Marára tarto
zott. Mennyit a vígjátékból és mennyit a drámából? Nem volt mind
egy. Darabokat fordított, rendezett is és -  már nem egyszer leír-



tűk -  a színpadon mint színésznő is megállta a helyét. Volt-e tehetsé
gének széles skálája? Szubrett a Mágnás Miska bán, Fruska az azonos 
című vígjátékban, de Ibsen Kísértetek című drámájában már démoni és 
megközelíthetetlen. A Kis rókákban félelmetes és gyűlölet teljes.

Mara szavait idézzük egy nyilatkozatából:
„A színházat mindig szenvedélyesen szerettem, arra azonban 

sohasem gondoltam, hogy fellépjek, még kevésbé, hogy hivatásbeli 
leszek. A színpaddal kapcsolatban csak egy vágyam volt: balett-tán
cosnő akartam lenni. Nem rajtam múlott, hogy nem lettem az. (A 
szülők... stb.) De azért Bécsbe kerülve sikerült egy fél esztendőt a 
bécsi operaház prímabalerinájának iskolájában töltenem. Ekkor 
összesen 14 éves voltam. Itt volt az első komoly találkozásom a 
színházzal is. Későbbi budapesti útjaim központjában ugyancsak a 
színházak szorgalmas látogatása állott. így ment ez tizennyolc éves 
koromig, amikor engem is utolért a »nemezis«. Beugrattak a Frus
ka címszerepébe. Belöktek a vízbe, anélkül, hogy megkérdezték 
volna, tudok-e úszni. Addig magam sem tudtam ezt, de mégis sike
rült: kiúsztam, méghozzá a közönség sűrű tapsikolása mellett. Nem 
mondom, a közönség eddig is ismert, mert a műsoros estéken úgy
szólván elmaradhatatlan volt a táncszámom. Megragadtam minden 
alkalmat, hogy táncolhassak. Most azonban már a műkedvelői ba
bérok is csábítottak. Egymás után vállaltam a legkülönbözőbb sze
repeket. A »karrierem« a házasságommal ugyan kettétört -  de én 
változatlanul tovább rajongtam a színházért.”

Mara nem tudott sohasem válaszolni arra a kérdésre, hogy mi
ért lett mégis színésznő. Ilyenkor nagyot nézett és megindult a 
színpad irányába, ahol a próba folyt. Valaki megérinti a vállát. A  
díszletező tanácsot kér, a ruhatáros megemlíti, hogy még nem vásá
rolták meg a bemutatóra nélkülözhetetlen ruhaanyagot, mit csinál
jon? Egy műkedvelő nyúlfarknyi szerepért könyörög. Mint a gon
dos anya, elrendezi a gyerekeit, mindenkihez van néhány szava. 
Végül leül egy székre, széttárja a karjait és önmagától kérdi:

-  Emberek! Hát színésznő vagyok én?!
Gogol Házassági bán házasságközvetítő. Hisztérikus nagylány 

(Vera) a Csak a vak nem látja című vígjátékban. A Li/í'ora/zban 
Kamilla, az ennivalóan édes vénkisasszony, a Felfuvalkodott tökfej- 
ben a minden lében kanál majszterné, Alvinné a Kísértetekben, Sára



a Gyászoló családban, Szalai Klotild -  még egy vénkisasszony -  az 
Érettségiben, Sybill a Megjött a felügyelő című drámában, Mama a 
Fruskában, Marcsa -  méghozzá milyen! -  a Mágnás Miskában... és 
igazgat. Verekszik a színházáért.

Szerepelt még Jacques Dévai Kisasszonyában is.
A kezdet kezdete? A világháború után újjáéledt a műkedvelő 

színjátszás Topolyán is és Mara elsőnek vállalt munkát a nőszerve
zetben. Előbb eljátszotta Fruzsinát a Fösvényben, aztán Rakót a 
Miniszternőben, NuSié vígjátékában. „Úgy lettem színésznő -  nyilat
kozta hogy kineveztek igazgatónak, és úgy lettem igazgató, hogy 
kineveztek színésznőnek. ”

Nagy vágyai nem valósulhattak meg. Vándorszínházat akart ala
kítani, Déryné szerepét vállalva. Szerepálma Nyilas Misi volt a Légy 
jó  mindhalálig című Móricz Zsigmond-darabban. Az évek múltak, 
és a topolyai Nyilas Misi szépen, lassan megráncosodott s valami a 
szíve tájékán is megváltozott.

Ma sem tudnék mást mondani róla, mint amit közvetlenül halá
la után a 7 Nap 1992. szeptember 25-i számában írtam:

In memóriám 
Dimitrijevics Mara 

1913-1992

Napokkal ezelőtt megtudtuk, hogy a mi szeretett Maránk most 
vívja talán utolsó nagy harcát az elmúlással, a halállal, hogy nem 
látja meg princetoni otthonának ablakából a decemberi havat. Az 
„öreg hölgy” már nem látogatja meg szeretett Topolyáját, szülővá
rosát, amelynek 1949-től egészen 1960-ig színházat adott. Hivatá
sos magyar színházat. Segítette-őrizte a szereplőgárda minden tag
ját -  a sztárt és a statisztát - , megosztván velük az utolsó fillérjét is, 
és ha megkérdezték tőle, hogy mi végre van a színház, mindig azt 
válaszolta: „Színház nélkül lehet élni, tudom, de mi értelme van 
akkor az életnek?”

Sokan azt is megkérdezhetnék, hogy mi a dolga a világban a 
színháznak, megválthatja-e valóban az embert, van-e egyáltalán 
hatása az életre, az emberre és mi benne a szegény színész sorsa. 
Dimitrijevics Lusztig Mara egész küzdelmes életével adta meg a



választ abban a pillanatban, amikor 1949-ben, úgyszólván a sem
miből megalakította munkatársaival a topolyai magyar nyelvű szín
házat, majd átvette annak vezetését. Nagygellért János, Lőrincz 
Lajos, Sinkó István, Kollár Péter, Barácius Zoltán, Albert János, 
Karna Margit, Süveges Eta és a többiek, a nagyközönség adta meg 
a választ. Mara egy nagy család édesanyja volt, akivel a színészek 
elérhették az emberi teljességet.

Mara vállára szakadt minden gond. Elvitte a társulatát minden
hova: városokba, falvakba, a tanyavilágba, ha másként nem lehe
tett, akkor tehergépkocsin, vonaton, szánkón, csak azért, hogy vé
dencei néhány óráig a mennyben lépkedhessenek. Műsorra tűzette 
William Shakespeare Hamletját, az Anna Frank naplója című do
kumentumdrámát, hathatósan támogatta a vajdasági szerzőket. 
Színháza előfutára volt annak a missziós munkafolyamatnak, amit
1960-tól már a szabadkaiak és Dévics Imre valósított meg. A nagy 
maraton első ezer méterét a topolyaiak tették meg.

Oroszlánként harcolt színházáért. Olyan színházigazgató volt, 
akit hiába dobtak ki az ajtón, visszatért mindig az ablakon, és 
tovább verte az asztalt, anyagi támogatást követelve a színház to
vábbi munkájához. 1960-ban, amikor elválasztották színházától és 
embereitől, sírt. Néhány évig még dolgozgatott a Művelődési Ház
ban. Gyakran Szabadkára utazott megnézni egykori színészeit, 
hogy vajon mit csinálnak a „nagyvilágban”, de egyre ritkultak az 
örömei, amivel meghosszabbíthatta volna az életét. Néhány évvel 
ezelőtt az USA-ba távozott, az övéihez, Milához és az unokákhoz.

Saját lobogója volt, saját mindenre elszánt „hadserege”. Csoda- 
repülőn ülve vezette társulatát. Sokáig bírta az Időt. Most elrepült
-  és most is csodarepülőn. Mi pedig csak azt tudjuk, hogy mi végre 
volt a színész, a színház...

*

Végezetül:
Nem vagyok illetékes, hogy mindent elmondjak Maráról -  neki 

is voltak gyenge pillanatai - , különösen ebben a környezetben nem, 
ahol a vezető káderek hibáiról többet beszélnek, mint erényeiről
-  Dévics Imre munkásságát sem becsültük meg -, nem vagyok élet
rajzíró, aki felismeréseivel új távlatokat nyithat, de elmondhatom, 
hogy Mara elsősorban nagy barát és emberséges ember volt, aki tíz



évig együtt tudta tartani társulatát. Mivel? Szeretettel, gondos „ha- 
versággal”, amiért ellenszolgáltatásként csak azt kérte a színésze
itől, hogy szépen, okosan műveljék a színházkultúrát. Ezerarcú nő 
volt, s felénk mindig a legszebb arcát mutatta. Mi kínozta, mi fájt 
neki, sohasem tudtuk meg. Megkésve: Salom, Mara.



M INDENT ELVISELNI

Az első bemutató előadások lezajlottak (Valentyin Katajev: 
Tévedések napja, Molière: Fösvény, Gogol: Házasság, Joze Horvat: 
Csak a vak nem látja.) Ezt a négy darabot Tilger Mihály rendezte. 
Szigligeti Ede Liliomfíját már a szabadkai Garay Béla állította szín
padra, s az előadás 16 reprízt ért meg. 6289 néző látta.

Egy-egy bemutatónak előnye is, hátránya is volt, de velük kez
dődött meg a színház munkája. A szerzők neve a színházlátogatók 
számára a nevetést, a mosolyt, az önfeledt szórakozást jelentették. 
Lettek volna ezekben az előadásokban a színészek számára bravúr- 
lehetőségek, de elmaradtak.

*

A Felfuvalkodott tökfejvől, Jovan Sterija Popovié vígjátékáról 
már a szabadkai Népszínház igazgatója és dramaturgja, Laták Ist
ván is megemlékezett a 7 Napban (1950. V. 24.). Idézünk a sorai
ból: „Topolya városának csinos színpada elsötétül, a függöny szét
nyílik és egy bánáti iparoscsalád múlt századi házának szobája tárul 
elénk.” Megemlíti a továbbiakban azt is, hogy komolyan számba 
vehető amatőrszínházat látott, ahol nem az amatőr jelzőn van a 
hangsúly. A  szereplők -  Dimitrijevics Mara, Krémer Rezső, Karna 
Margit, Faragó IGári, Barna Erzsébet, Schneider Dániel, Huszta 
Ferenc, Györe János -  most már a komolyabb kritikát is elviselhe
tik, olyan színvonalasan, meggyőződéssel szerepeltek. A topolyaiak 
tehát 1950 májusában letették a vizsgát, az érettségi vizsgát egy 
szabadkai szakember színe előtt.

A színház azonban sokáig megmerevedett az amatörizmusnál. 
Szerencsére nem akart senki sem ügyet csinálni a színház létéből. 
Elfogadták olyannak, amilyen, s a műsort sem bírálták olyan 
szélsőségesen, mint a nagybecskereki és a zombori magyar színhá



zak esetében. Mara ugyanis tudott bánni az újságírókkal. Vacsora, 
ital várta az „előkelőségeket”. Megértette velük, hogy Topolya az 
„valami más”, színészeit nem érheti sérelem, mert emberfeletti 
munkát végeznek s nemegyszer a műszakot is helyettesítik. Min
denki mégis alázattal közelít a munkafeladatokhoz. Nem is támadt 
nagyobb konfliktus a sajtó és a színház között egészen 1959-ig, 
amikor a Hamlet előadása alaposan felborzolta a kedélyeket. De 
erről később -  és bővebben.

Az értékrend nem változik

A következő három előadást -  Molière Scapin furfangjai, Ibsen 
Kísértetek, NuSié Gyászoló család -  is Garay Béla rendezte. Időköz
ben a társulat az újvidéki József Attila Művelődési Egyesület szín
padán vendégszerepei a Felfuvalkodott tökfej\e\ és nagy sikert arat. 
Gál László az újságban megemlíti, hogy egy ilyen lelkes együttes 
mindig szívesen látott vendég a székvárosban. Egy másik cikkben 
arról olvashattunk, hogy a topolyai színház fennállásának második 
évfordulóján már nem egyszer átlépte a község határát. De még 
mindig szegényes minden. Dimitrijevics Mara a régiségboltban ma
tat ruhák után.

A színház köteles volt látogatni akkor a járás helységeit, állami 
birtokait. Egy helyütt azt is írják, hogy most már „szakszerű” az 
irányítás. A cikk szerzője arra céloz, hogy Tilger Mihály távoztával 
a színházban „más szelek” fújnak.

Végeredményben az első két évben az értékrend semmit sem 
változott. De a szabadkai Sinkó István szerződtetésével megerősö
dött az együttes. Nem láttam régebbi szerepeiben, de nekem min
dig az volt az érzésem, hogy a félvilágításban is mindig valódi, 
eredeti volt. Senki sem foglalkozott annyit a szerepeivel, mint ő.

Molière Scapin furfangjai, Ibsen Kísértetek, Nuáié Gyászoló csa
lád -  három „szolid” előadás. Ezek a produkciók mentesek voltak 
minden illúziótól, a rejtett líraiság sem sejlett fel bennük. De a 
NuSié-vígjáték -  pedig váltig azt hangoztatták akkor, hogy NuSié 
magyar színpadon élvezhetetlen, a humora elsikkad -  nem keve



sebbszer, mint 21-szer „ment,, -  vidéken tizenhárom alkalommal. A  
színpadkép továbbra is hihetetlenül szegényes volt. A látvány nem
igen ragadta meg a nézőt.

Feltűnően sokat foglalkozott a sajtó Fodor László Érettségijé
vel, ezzel a diákéletből merített darabbal, amelyről minden el
mondható, csak az nem, hogy varázsával hódít és hat a színpadon. 
A 7 Nap 1951. február 21-én közli, hogy Topolyán bemutatják az 
Érettségit. Képek, fényképek a címoldalon az olvasópróbáról, Szá
lai Klotild (Lusztig Dimitrijevics Mara) vénkisasszonyról, aki az 
iskolában az érettségi előtt bajt kever. Fénykép a műkedvelő Press- 
burger Andorról és a szintén amatőr Bence Rózsiról, majd odébb 
Karna Margit mereng a „történteken”, Sinkó István az asztal mö
gött stb.

(A színészeket, rendezőket megszólaltatni akkor a bemutató 
előtt vagy után nem volt divat. Nagy ritkán csak Mara nyilatkozott 
az újságíróknak, egy alkalommal Schneider Dániel műkedvelő és 
Nagygellért János.)

A z Érettségit 25-ször játszotta a társulat, 17-szer vidéken!

Priestley Megjött a felügyelő 
című drámáját 1951 áprilisá
ban vitte színre a társulat. 
(Mindössze ötször játszotta.) 
A Magyar Szóban azonban 
V. G. megírta, hogy „a fiatal 
együttes kitartó és szorgalmas 
munkája eredményeképpen, 
ha nem is hirtelen, ugrásszerű
en, de egyenletesen és állandó
an fejlődik”.

Olvashattunk arról is, hogy 
a darab a tőkés osztály álarcát 
tépi le, s védi az elnyomottakat. 
Garay Béla rendező felhasznál
ja a mű rejtett dinamikáját. A 
színészek megtalálták a megfe

Újságíróként kezdte, színészként végezte 
(Nagygellért János, a topolyai színház 

vezéregyénisége



lelő hangot. A darab miliője sem sikkadt el, s a nézők is megértet
ték az üzenetet, habár a dráma teljesen idegen, sajátságos környe
zetet mutat be. Nagygellért János otthonosan mozgott, de megta
lálták önmagukat a színpadon a többiek is: Dimitrijevics Mara, 
Karna Margit, Sinkó István, Jordán Erzsi, mindazok, akik abban az 
évben a színpadra léptek Topolyán.

1951 júniusában, évadzáró „habként” a társulat, felduzzasztva 
számos műkedvelővel, színre vitte a János vitézt, Kacsóh Pongrác 
daljátékát. Tizennégy előadás a házban, vendégjátékot nem szer
veztek. A színház műsorán rendszeresen szerepeltek operettek, 
zenés darabok. Vígság kellett az embereknek és bánat. Fölszaba
dult mókázás és sírógörcs Bagó dalát hallván. Természetesen a 
topolyaiak zenés előadásai nem a tagadásra épültek. Nem tették 
nevetségessé sem Iluskát, sem János vitézt, de a nézőket sem frics- 
kázták meg, amiért vonzódnak ehhez a műfajhoz. De Topolyán 
amolyan mumifikálódott operettstílust szorgalmaztak, vagyis a sze
replők addig blődliztek, amíg nem tört ki a nevetés és nem csendült 
fel a taps. Az előadások kiállítása -  ne is mondjuk, ugye -  szegényes 
volt. Se tánckar, se kórus, se megfelelő zenekar, s a ruhákat is 
magánházakban szedték össze. Megkövült operettmanírok és he
lyenként „monumentális idiotizmus”, de ez kellett (?) a népnek. 
Tizennégy repríz Topolyán, szép számadat.

(A fentiek a színház valamennyi operettjére vonatkoznak.)
1951 nyarán színre került a Fruska is. A recenzens (7 Nap, 

június 18.) aláhúzza, hogy a társulat színvonalasan szórakoztatott. 
Galamb János azt is észrevette, hogy Nagygellért János egészséges 
komikummal arat sikert. Jordán Erzsi és Dimitrijevics Mara gyor
san beszél, Sinkó István típust adott. Magyar Zoltán díszletképe 
tetszetős, vagyis nézzünk vígjátékot is, az ember nem lehet mindig 
morózus, a színész mindig mélyreható és bölcs.

Dráma, vígjáték, operett

Olyan szerzőt is előrángattak a naftalinból Maráék, mint Gar- 
vay Andor, aki Bent az erdőben című drámáját 1913-ban írta. 
Dzsentrivilág tárul elénk, Tarics Ákos, az egykoron gazdag dzsentri 
elszegényedett földbirtokosként él 200 holdnyi erdeje közepén. 
Nem érdemes sokat foglalkozni ezzel az előadással, művel, ele



gendő annyit megemlíteni, hogy a társulat vidéken 24-szer játszot
ta. A Garvay-darabban az akkor még nagyon fiatal Karna Margit 
„elmélyült alakítást” nyújtott (7 Nap, szeptember 23., V. G.)

Az évad elején a színház be akarta mutatni Sulhóf József Méreg
szekrény című darabját és a Tavaszi vihari, valamint Majtényi Mi
hály Fürdőkomédiá\át, de végül is Carlo Goldoni Kávéházát tűzte 
műsorra, s az első „klasszikus mű” Topolyán nagy sikert aratott -  
szakmai körökben. A néző nem vette pártfogásba a mulatságos 
történetet. Viszont a Mágnás Miska -  akárcsak a János vitéz -  
tizennégyszer táncoltatta magát vissza a színpadra. Népes sze
replőgárda, viharos táncok, s mindezt Dimitrijevics Mara és Kré- 
mer Rezső varázsolta színpadra. Grófok, Pixik és Mixik. Dimitrije
vics Mara szubrett szerepben tüzes, csillogó-villogó, habár túlságo
san „intellektuális alkat” a színpadon. Nagygellért János valami 
egészen különös művészi képességekkel megáldott színész. Ötle
tes, friss, ellenállhatatlan -  írta M. M. 1951. december 16-án a 
7 Napban.

A topolyai színház ezekben a hónapokban Belgrádban is ven
dégszerepeit. A Száva utcában színre vitték a Kísérteteket, a Fruskát 
és a Benn az erdőben című drámát. Mintegy 10 000 magyar élt akkor 
Belgrádban, de az előadásokra nagyon kevesen voltak kíváncsiak.

1952 márciusában a társulat színre vitte Kosta Trifkovié Váloga
tós lányát. Ezt az előadást is Dimitrijevics Mara rendezte, mert 
Garay Béla átmenetileg megvált a társulattól. (Belgrádban rende
zett operettet.)

A színházban 1952. májusában új rendezőt avattak, Pataki Lász
lót, a szabadkai színház művészét, aki később Zomborban is dolgo
zott. Pataki népes szereplőgárdát mozgatott az Iglói diákokban és 
magával ragadta a potenciális erőket, írta a 7 Napban Színházjáró 
Jeromos 1952. június 8-án. Szövegrész: „Első helyen M. Süveges 
Etáról szólnánk, aki mint a darab egyetlen női szereplője, ízig-vérig 
színészi eszközökkel valósította meg Évi naiv bájjal telített figurá
ját. Szerepét tetszetős könnyedséggel oldotta meg és minden jele
nésén érezni lehetett, hogy az erejéből sokkal többre tellene, ha 
arra egyszer megfelelő alkalmat kapna.” Ennek az előadásnak Ma
gyar Zoltán személyében díszlettervezője is volt. A ruhákról Berger 
Ottó gondoskodott.



A Magyar Szóban (1952. június 5.) Németh P. István már szigo
rúbban fogalmaz. A darabot valószínűleg a színházi levéltár fene
kéről húzták elő, írta. Minket már nem érdekelnek a Tircsák Évi
kék és a Holéci Pisták. Hiába szerepeltek a színészek szíwel-lélek- 
kel, ez a darab szemétdombra való.

Nagyot fordult a világ -  gondolhatta Németh P. István s a 
kritikus kínosan feszeng a nézőtéren, ha duhajkodó, mulatozó ma
gyar embert lát a színpadon. Becsületére legyen mondja: Németh P. 
István, az Újvidéki Színház színpadára nem engedett dzsentriket. A  
józanító színházra voksolt. Mint tudjuk -  nem eredménytelenül.

Iglódi diákok és szigorú kritikusok (Süveges Eta, Kollár Péter)

A szabadkai színház kiválósága, Pataki László szívesen látott 
vendégrendező volt Topolyán. Összesen hét előadásnak viselte 
gondját. Farkas Imre Iglói diákok című romantikus történetét ren
dezte, Zilahy Lajostól a Fatornyok^t, Jacques Dévai vígjátékát, a 
Kisasszonyt, László Miklós Illatszertárát, Aldo Benedettitől a 24 
szál vörös rózsát, Szigligeti Edétől a Csikóst és Ljubinka Bobiétól a 
Bio családot. Érhetetlenül kevés reprízt ért meg az Illatszertár s 
meglepően sokat játszották a Blc családot, ezt az igénytelen vígjá
tékot a balkáni mentalitásról és egyéb „módiról”.



Pataki László elsősorban színész -  nem is akármilyen s rende
zései során erről sohasem feledkezett meg. Közfelfogásunk 
elsősorban a színészt csodálja, de ha a színész rendez (is), akkor 
már nagyobbak az elvárások. Teremtsen most nekünk még nagyobb 
csodákat. A színész-rendező szerepe hálás és hálátlan is ezért. A 
rendező az álmait teszi hallhatóvá és láthatóvá. Gyakran önmagát 
mutatja nyolc-tíz személy álarcában s kegyetlen rámenőséggel azt 
propagálja, hogy a színpadon az első, a legfontosabb valaki a szí
nész, s emiatt mindent színészszemmel láttat és érzékeltet. Tehet
ségének fényét másokra is rávillantja. De mennyi munka, izgalom, 
kitartás szükségeltetik ahhoz, hogy a színészt mégse nyomja el a 
rendező és fordítva.

A szabadkai művészember -  ahogyan mondani szokás -  „tudott 
a színészeivel bánni”. Megértetnie magát, s a sértett harag szólalt 
meg benne, ha ízlésfelháborodással fogadták az alakításokat a kri
tikusok. Mindez egyben tehetsége kiteljesedésének gátja is volt, 
mert Pataki László -  amint azt elöljáróban már mondtuk -  a szí
nészt akarta érvényesíteni a színpadon s nem a rendezőt. Ezért 
köszönet járna neki. Pataki nem a színpadot, a díszletképet, nem 
önmagát világította meg, hanem a szegény színészt.

1945-ben társaival érvényt szerzett az új magyar színháznak. Tíz
éves „múlt” állt előtte, a Népkörben műkedvelősködött. A hivatá
sos magyar színház első darabját, Balázs Béla Boszorkánytáncát 
rendezte, majd egyre gyakrabban szerepelt is. Pataki László Sza
badkán született, 1916-ban. Kosztolányi városában végezte el a 
gimnáziumot. Orvosi pályára vágyott, de aztán az akkor még na
gyon is jelenlevő mítoszok nyomába eredt, a magyar színházhoz 
szerződött.

Színpadi alakjai el is fogadták, el is vetették az „ősöket”. A 
vajdasági színháztörténet egyik legmarkánsabb egyénisége, aki 
nemcsak a jellemek roppant ellentmondásosságára támaszkodott, 
sokat adott a külsőségekre is, s megpróbálta a maga módján, a 
maga szuggesztív eszközeivel elmondani a színpadi mesét. De nem 
volt a „kócos” avantgárd híve. Előadásai, alakításai nem voltak 
kísérleti jellegűek.

Ezekben a hónapokban, hetekben a topolyai színház színpadára 
alig észrevehetően besurrant egy nem alaptalanul lenézett műfaj, a 
népszínmű. A Csikós egyértelműen megbukott, de a műsorbizott



ság mégis egy újabb népszínműre voksolt, ezúttal Sulhóf József 
Kidőlt a májusfa című művére -  és a színház újabb kudarcot köny
velhetett el, mert a darab mindössze hét repríz erejéig tudott hatni 
a nézőkre. A népszínmű -  sokan osztják a véleményemet -  „mű
kedvelő” műfaj. Hivatásos színházainkban a népszínművek sorra 
megbuktak. Szabadkán a Sárga csikót vitték színre, a Piros bugyellá- 
risty a Csikóst, Az elhagyott szeretőt, Sulhof Józseftől a Kidőlt a 
májusfát és a Parasztkisasszonyt. Nagybecskereken a Sárga csikót és 
az Amit az erdő mesél című darabot. Zombort nem érdekelték a 
„népi életképek”. Topolyán azonban „begatyásodtak” a színészek s 
nagy vehemenciával berontottak a csárdába. Búsultak is, mint a 
betyárok.

Vihart kevert azonban Zilahy Lajos Fatornyok című drámája. 
Nagy erőpróba a színészek számára. Megtudtuk, hogy a magyaror
szági szerző nem nyúlt ugyan mélyre, de Nagygellért János, Karna 
Margit, Sinkó István és a többiek becsületesen, színvonalasan ala
kították szerepüket. Egy világban forogtak, amelyben senki sem 
lehet már vidám. Dévai Kisasszonyában Dimitrijevics Mara játéká
hoz igazodott mindenki. Dévai egy merőben másik világot mutatott 
be, olyat, amelyben semmittevéssel múlik el az élet. A bulvárdarab 
Mara műfaja, tudta mindenki, de a színésznő-igazgató az utolsó 
repríz után azt mondta a munkatársainak, hogy befejezte a színpadi 
szereplést. Ma már nem lehet hagyományos eszközökkel dolgozni a 
színpadon, bevált manírokkal, többet kellene nyújtani, s neki ehhez 
már nincs ereje. Játékával megpróbálta még egyszer, utoljára a 
lélek alig rezdülő belső tartalmát érzékeltetni, hogy aztán egysíkú
vá tegye a szerepmegoldást.

Az Illetszertár című romantikus vígjáték a pesti éjszakából elvit
te László Miklóst Hollywoodba. A színdarab filmváltozatában Ja
mes Stewart is szerepel. De a topolyai Illatszertár nem sikerült 
frappánsra. Mindössze ötször vitték színre a színészek s mind az öt 
alkalommal Topolyán. A nehézkes díszletkép lehetetlenné tette a 
vidékjárást. Aldo Benedetti 24 szál vörös rózsa című kamaravígjáté- 
ka nem kínál bravúrmegoldásokat, s emiatt nem is lehetett a szezon 
legjobb előadása.

*



Ezekben a hónapokban az érdeklődők a színház plakátjain a 
következő amatőr és hivatásos színészek nevét olvashatták: Karna 
Margit, M. Süveges Eta, Pósa Rózsa, Dimitrijevics Mara, P. Lovasi 
Júlia, Nagygellért János, Lőrincz Lajos, Sinkó István, Maronka 
Antal, Schneider Dániel, Visnyovszky Lajos, Bacsó Ferenc, Press- 
buger Andor, Vadócz Lajos...

*

Lajéo Lendvai három előadást állított színpadra a topolyai szín
házban (Fiaim, Dr., Képzelt beteg). A rendező a szabadkai Horvát 
Népszínház igazgatója volt, az első. Élete -  saját bevallása szerint -  
a színház. Szabadkán nevelkedett, majd Zágrábba távozott. Vissza
térve Szabadkára szabóműhelyt nyitott, de gyakran vállalt szerepet 
a műkedvelők előadásaiban.

1939-ben, Zágrábban Gorkij Jegor Bulicsovját rendezte, s a cím
szerepet is eljátszotta. 1944-ben, Szabadkán műsoros esteket állít 
össze, sokat szerepel és rendez. 1945. szeptember 19-én megalakul 
a szabadkai Horvát és Magyar Népszínház. Két év leforgása alatt 
Lajéo Lendvai „ráncba szedi” a társulatot s módjával felszámolja a 
dilettantizmust. Orosz-szovjet darabokat állít színre, Moliére-t, 
Kálmán Imre Csárdáskirálynő>jét, Cankar Betajnova királyál. A  
Pygmalionban Higgins professzort alakítja.

Belgrádban Bojan Stupicánál tanul.
Milyenek voltak a topolyai rendezései? A topolyai színház ak

kor még nem volt művészi műhely, hanem jelenség. Lajéo Lendvai- 
nak sem volt aurája. Nem fújta sem a rendező, sem a színház 
tagjainak hajóját friss szél. Volt az előadásaiban valami „szlávos 
sötétség”, merengés, melankólia. Lendvai egyszerűen dolgozott. 
Pontos mozgássorokat dolgozott ki s megpróbálta érvényre juttatni 
a gondolati vezérmotívumokat, de a leggyakrabban amolyan régi, 
családi fotókra emlékeztető kompozícióba tömörítette a sze
replőket.

Az érzelmi viszonyok halványra sikeredtek. Megelégedett a leg
egyszerűbb színpadképpel, s mivel Miller Fiaim című drámája 
mindössze három reprízt ért meg, Nuáié Dr. című vígjátéka hetet, 
Molière Képzelt betege, négyet, az a gyanúnk, hogy a szabadkai 
rendező topolyai rendezéseinek színészeivel nem terjesztette siker
rel a szépet.



M ÁJUSFÁK, BOSZO RK ÁNYTÁNCOK
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Garay Béla 1953 szeptemberében visszatért a topolyaiakhoz. A  
színházban a hangulat akkor már euforikusabb volt, de a Drága 
Ruth bemutatója után lehiggadt. Megrendezi a Kidőlt a májusfa 
című Sulhóf-népszínművet, majd a Boszorkánytáncol, Bíró Lajos 
drámáját. Az előadás kapcsán Krónikás a 7 Napban (1953. X. 18.) 
megírta, hogy a topolyai társulat tovább fejlődik, s Bíró Lajos egyi
ke azoknak a magyar íróknak, akik bátor kézzel belenyúltak a 
társadalmi visszásságok halmazába, hogy egyes jelenségeket kira
gadva rátapintson a közös kóros tünetekre. „A Boszorkánytánc az 
anyagi kényszerből kötött házasság és általában a polgári családi 
élet körülményeiből eredő bonyodalmakat állítja elénk premier 
planba.” A Magyar Szóban S. P. emlékezett meg a bemutatóról 
(1953. október 21.), kihangsúlyozva, hogy a lélektanilag bonyolult 
drámában a szereplők, különösképpen Nagygellért János, el tud
tak, el tudott mélyedni. „A szorgalmasok bemutatója volt ez -  írta
S. P. - , a studiózus munka megszállottjainak előadása/’

Lillian Hellman Kis rókák című drámája mindössze három rep- 
rízt ért meg, vidékre el sem vitték. A rendező rábeszélésére Dimit- 
rijevics Mara visszatért a színpadra. Az igazgató-színésznő és Nagy
gellért János alakítását M. J. szerint -  Magyar Szó 1953. november 
21. -  nem lehetett elfelejteni. Lőrincz Lajos is bizonyított. Minden 
műfajban színvonalas alakítást nyújt. Az előadás azt példázta, hogy 
milyen ne legyen az ember. A gondok azonban jelentkeztek. A  
dráma nem kell a közönségnek, s azok az előadások, amelyekben a 
színészek poént poénra halmoznak, nem válogatva az eszközök
ben, gyakrabban adhatók elő. Ez azonban akkor is -  mint mindig -  
országos jellegű gond volt. A színház mégis megpróbált két úton 
járni egyszerre. Az egyiken nehezebbé váltak a léptek, s az Anna 
Frankig talán az együttes fel sem nőtt a feladatokhoz.



Gondolt a színház a gyerekekre, az ifjúságra is, amikor műsorra 
tűzte Charles Dickens Copperfield Dávidját. A recenzensek vidám 
beszámolókat írtak egy könnyes előadásról s megállapították azt, 
hogy a topolyai társulat utat mutat azoknak, akik sokszor csak 
tízmilliókból tudnak elfogadható színházi előadásokat csinálni. 
Molnár Ferenc Doktor úr című vígjátékát 1954-ben mutatta be a 
társulat, de előtte megszervezték, megnyitották -  márciusban -  a 
Topolyai Színházi Hét elnevezésű rendezvénysorozatot. Az ünnepi 
megnyitón jelen volt Balla László, a vajdasági művelődési tanács 
funkcionáriusa, Laták István, a szabadkai színház vezetője, Ipacs 
József, a topolyai városi művelődési tanács elnöke, Kunyi Mihály és 
Karna Margit a szabadkaiak és a házigazdák részéről. Dimitrijevics 
Marának ebből az alkalomból emlékkoszorút nyújtottak át. A mo- 
ravicai műkedvelők is ott szorongtak az első sorban.

A Színházi Hét műsorán a Boszorkány tánc, a Doktor úr, a Kidőlt 
a májusfa című darabok szerepeltek és huszonötödször mutatták 
be Ljubinka Bobi6 Bio család című vígjátékát. Az előadáson megje
lent a szerző is. Valamennyi előadást telt nézőtér tapsolta végig.

*

Molnár Ferenc Doktor úr című vígjátékával is foglalkozott a 
sajtó, különös hangsúlyt fektetve Nagygellért János újabb szikrázó 
alakítására. Krónikás méltatásából (7 Nap, 1954. február 7.): 
„Nagygellért Jánosé a vezérszólam. Nem csak abban az értelemben, 
hogy Puzsér, a betörő megszemélyesítőjeként ő állt mindvégig a 
cselekmény központjában, hogy ő nyújtotta a legkiegyensúlyozot
tabb, legtöretlenebb alakítást. Talán furcsán hangzik, de olyan szo
rosan összefonódott benne a karikatúra az élő emberrel, hogy a 
kettő egységes, szinte szétbogozhatatlan egésszé vált.”

Krónikás szerint a többiek is tehetségesen játszottak.



FÉL ÉV TIZED

Elöljáróban

„A topolyai járási népszínház ötéves. Ötödik születésnapját ün
nepeljük. Öt év. Nem sok, de sok és nagyszerű az, ami megvalósult 
ebben az öt évben. Életre hívta, megformálta és izmossá szilárdítot
ta ennek az öt évnek erőteljes és áldozatkész munkája népszínhá
zunkat. Hosszú és nehéz út volt. Nem csak azoknak, kik szervesen 
vele éltek, hanem azoknak is, kik szemmel tartották és segítették 
születésének pillanatától.

A hegyre ballagó utas, ha elérte az első csúcsot, önkéntelenül is 
visszanéz. A táj regényes varázsa rabul ejti. Meg is áll egy szusszan- 
tásra, nem fizikai, hanem a látottak lelki kényszere alatt. Köti őt a 
megtett út minden nehézsége és szépsége. Mi is megállunk, vissza
tekintünk. Van mire. Annyira van, hogy szinte minden egyszerre 
kívánja elmondatni magát. Mint gátját tört patak, gazdag buzogás- 
sal hullámzanak bennük az érzések és mondanivalók, mint meg
annyi akarások az eltelt öt esztendő alatt. Annyi mindent kellene 
most elmondani csak így elöljáróban is. Elmondani, hogy a járási 
népbizottság volt az, amely elsősorban a hóna alá nyúlt és felkarol
ta azt a kis együttest 1948-ban, amelyből hivatásos színháza lett 
Topolyának. Elmondani a Dózsa szövetkezet és más városi vállala
tok segítő kezét. Elmondani a nép szeretetét, amellyel fogadta és 
szívébe zárta színházát, melyet annyira magáénak érez. Elmondani 
jelentőségét színházunk szerepének és helyének a népi szocialista 
kultúrának ápolásában. Buzgó törekvések azért, hogy falai között 
valóban Thália temploma legyen, mely méltó a hagyományokhoz. 
Ez pedig kötelez. Érezték és tudták ezt azok az emberek, akik a 
színházat jelentették. Fel tudták mérni a szerény eszközök adta 
lehetőségeket és azokat úgy aknázták ki, hogy az amatőrszínház



igen rövid idő alatt hivatásos színházzá affirmálódott. Csodás szép 
erőfeszítés volt ez. Csak így mondhatjuk ezt, anélkül, hogy a soro
kért bárki is szerénytelenséggel vádolhatna bennünket. Művelni a 
népi kultúrát, szolgálni magyar színházzal is a nagy célt, az igazi 
szocialista erkölcs és ízlés megformálását embereinkben, minden
képpen a legnemesebb feladat volt, mely a színház számára tartal
mat és célt jelentett m i n d e n  i d ő b e n .

Mindig sikerült ez? Nem. Voltak válságos percek is. Voltak 
hibák. Ezek azonban közös akarással kiküszöbölődtek. Elsősorban 
a társadalom és a közösség részéről történő meleg megértés követ
keztében. Beleértve a sajtó néha, szemre talán indokolatlanul lan
gyos kritikáit is, melyek végső emberi vonalon azonban nagyon is 
helyénvalóak voltak. Mert szükség volt a színház kezdő éveiben és 
nehézségeiben a jó szóra -  dicséretre - , fel kellett emelni az embe
rek hitét, visszaadni önbizalmukat saját erejükbe. S ez nem bizo
nyult érdemtelennek. Ma már ötéves évfordulóját ünnepli a szín
ház, -  ünnepi műsorral, melynek műsorában az utóbbi esztendők 
gyöngyszemei lettek csokorba gyűjtve.

A terepjárás tüzében edződött a színház azzá, ami. Nem az 
ekhós szekerek idejét éljük, de sokszor, ha az idő viszontagságai 
nem engedtek mozdulni sem, a színház mégis mozdult. Autón, 
kocsin, szánkón, ha kellett, gyalog is elvitték a szót oda, ahol talán 
a legszükségesebb, a falura. Ebben fáradhatatlan volt. És ez az, ami 
ma már erkölcsileg is az ötéves topolyai népszínházát egy kicsit 
patinásítja is, időállóságáról beszél. Gondolataink így elöljáróban 
is nagyon hiányosan lennének, ha nem emlékeznénk meg azokról a 
színházi emberekről -  színészekről, akik mindezt a terhet közvetle
nül vállaikon vitték. Mindannyian jó munkát végeztek. Mégis van
nak nevek, amelyek áldozatkészségükkel összenőttek a színház fo
galmával és egyet jelentenek vele. Schneider Dániel, Faragó Klára, 
Pressburger Andor műkedvelők úgyszólván a színház valamennyi 
darabjában részt vettek. A hivatásosak -  Sinkó István, Karna Mar
git, Nagygellért János és a nem utolsósorban Dimitrijevics Mara, a 
színház örökmozgó, százkezű igazgatónője. Dimitrijevics Mara el
hivatott és szakavatott munkája a magvát képezte és képezi a szín
ház életének. Voltak pillanatok, amikor rajta állt vagy bukott szín



házunk ügye, de megtalálta a legmegfelelőbb utat. Tudott számolni 
a helyzet adta követelményekkel és annak megfelelően járt el.

A színház első fejezete az öt évvel bezárult. Szép és ígéretes volt 
ez a bevezető. Bizalomteli várjuk a további fejezeteket. Ezután 
pedig adjunk helyet a számoknak és adatoknak, hogy mondják el 
nyelvükön mindazt, ami nem fért ide elöljáróban.”

Ipacs Józsefnek, a színházi tanács tagjának a sorai ezek az 5 éves 
a topolyai Járási Magyar Népszínház című brosúrából, amelyet a 
színház 1954-ben nyomatott. Számok és adatok -  nem mindig meg
bízhatóak. Öt év alatt 33 bemutató előadás. Csúcsok: Topolyán 
14-14-szer mutatták be a Felfuvalkodon tökfejti, a János vitézi és a 
Mágnás Miskál. Vidéken 29-szer a Fruskái, 24-szer a Benn az 
erdőben című drámát. Negatív csúcsok: mindössze két repríz a Fös
vényből. A  Scapin furfangjail, a János vitézi, a Kávéházat, a Mágnás 
Miskát, az Illatszertárt, a Csikóst, a Fiaimat, a Képzelt beteget, a Kis 
rókákat, a Copperfield Dávidot a vidékiek meg sem nézhették. 
Ennyi és ennyi néző helyben és vidéken stb. stb.

Még egy apróság:
A színház anyagi problémáit nem csak a járási népbizottság, 

hanem a topolyai paraszt termelőszövetkezetek is magukra vállal
ták. A  Dózsa György, az Előre és a MoSa Pijade. Az ígéretüket 
mindig betartották. Ez a színház valóban mindenben példamutató 
volt az országban. Évről évre szilárdabb lett a művészi vezetés, de 
sokan már az első öt év után bizonyos „reformokat” sürgettek.

A színház szerény ünnepét Rehák László sem hallgatta el (Ma
gyar Szó, 1954. március 6.):

„Évforduló Topolyán -  Működésének ötödik évfordulóját üli a 
topolyai Járási Magyar Népszínház -  Hivalkodás nélkül ünnepel a 
színház. Úgy, ahogy az eltelt öt év is hivalkodás nélküli, szerény, 
kitartó munkában és erőfeszítésben telt el. Ez a kitartó munka és az 
elért eredmények a Topolyán székelő kultúrintézménynek tarto
mányunkban külön helyet biztosítanak.

Ez a járási színház amatőrszínházból nőtt ki és teljesen sohasem 
vált kizárólagosan hivatásos színházzá. Színház, amely maga köré 
csoportosított egy nagyszámú lelkes amatőrgárdát. Színház, amely 
a fenntartó részéről igen szerény támogatás mellett is igen jelentős 
eredményeket ért el. Színház, amely elsőrendű jelentőségű kultúr



intézménnyé küzdötte fel magát, nemcsak székhelyének életében, 
de az egész járás és környék életében is...”

Ez a színház példát mutat mindenkinek, szögezte le R. L.
Ha az ünnep utáni évek műsorát böngésszük és belelapozunk a 

recenziókba, csak azt állapíthatjuk meg, hogy a társulat fáradhatat
lanul dolgozott. A színház megalkuvásra kényszerítette mégis ma
gát. Kortárs mű alig. Molnár Ferenc Deliiájában a rendező, Garay 
Béla az ismert dramaturgiai fogásokat viszonylagos biztonsággal 
variálta. Ebben az előadásban Karna Margit Virágné szerepében 
ritkán látható alakítást nyújtott (7 Nap, 1954. március 21, Krónikás 
naplójegyzetei). A cikk szerzője felveti a kérdést: Miért nem ven
dégszerepelhetnek a topolyai színészek Szabadkán s a szabadkaiak 
Topolyán? Többen -  valószínűleg kollegiális rosszmájúsággal -  azt 
mondhatták, hogy műkedvelőkkel nem keveredünk. Ugyanis a sza
badkai színészek nem is nézték meg a topolyai produkciókat.

A Molnár-vígjáték után Garay Béla négy eléggé halvány, sem
mitmondó, semmit sem akaró darabot rendezett: Lakatos László 
Helyet az ifjúságnak című színjátékát, Blummenthal Aranykakasái

Helyet az ifjúságnak és helyet a vígjátéknak (Sinkó István, 
Schneider Dániel, Süveges Eta, Nagygellért János, Visnyovszki Lajos)



(operett), László Aladár Becsületes megtaláló című vígjátékát és a 
belgrádi színész, Dragutin Dobriéanin Közös lakás című blődlijét. 
De Garay Béla most már magával hozta Topolyára Petrik Pált, a 
kiváló szabadkai díszlettervezőt.

Az ötvenes években az egész országban bizonyos színházi válság 
volt észlelhető. A topolyai színház azonban továbbra is a maga 
színvonalán üzemelt, de az anyagi támogatás reálértékének csökke
nése miatt egyre nehezebb volt egy-egy darabot, előadást tet
szetősen kiállítani. Született ekkor mégis egy értékes, érdekes 
előadás.

Magunk ügye

Megtörtént, ami elképzelhetetlen volt: az Újvidéki Rádió élő 
adásban közvetítette a topolyai Járási Magyar Népszínház előadá
sát, Kvazimodo Braun István szabadkai ügyvéd Magdics-ügy című 
drámáját. Ez volt az első és egyben az utolsó rádiós közvetítés 
színházból. Öt mikrofont rejtettek el a színpadon. Kettőt a színpad 
előtt, egyet a bírósági tintatartóban, egyet a fatörzset ábrázoló ku
lissza mögött, egy mikrofon a zsinórpadlásról lógott lefelé. A köz
vetítés tökéletes volt, mondják.

Az eseményről a sajtó bővebben megemlékezett. Vajdasági ma
gyar szerző művéről volt szó és egy olyan színházról, amely férfikor
ba lépett, s eredményei feltétlenül biztatóbbak, mint a többieké. S 
most íme, az új törekvések is realizálódnak. Vajdasági magyar 
szerző művét tűzték műsorra. Az előadást -  népes szereplőgárdá
val -  Garay Béla rendezte.

Sokan azon a véleményen voltak, hogy a topolyai társulat még 
sohasem produkált ilyen művészit, ilyen megrázót. A munkatársak: 
Petrik Pál díszlettervező, M. Süveges Eta, Karna Margit, Nagygel- 
lért János, Lőrincz Lajos, Kollár Péter, Sinkó István, Pósa Rózsa, 
Lovasi Júlia, Visnyovszky Lajos, Krémer Rezső, Pressburger An
dor, Schneider Dániel, Szlifkó Ferenc, Rizsányi József, Vadócz 
Lajos és a többiek a színházművészet valamennyi elemének igény- 
bevételével „éltek” a színpadon.

Idézünk L. E. írásából (7 Nap, 1954. III. 7.): „Oly sokan beszél
tek már arról, hogy ez a táj nem lehet az irodalom és a művészet



nevelője, hogy arról köteteket lehetne összeírni. Az ingadozókat és 
az ún. »urbanistákat« mindig a parasztvidék »terméketlensége« 
riasztotta meg s ezért fordultak el tőle, ezért tették le időnek előtte 
a tollat...”

Van itt élet, írja a továbbiakban L. E., lehet szellemi életet 
teremteni, s ha nem látná, el sem hinné az ember a valóságot. A  mát 
adni: éppen ma, tántorgó embereket sem drámában, sem novellá
ban, sem regényben nem könnyű dolog, folytatta a cikk szerzője. 
Mégis megszületett a dráma, Braun István Magdics-ügy című műve.

Dráma meg nem értett emberekről. Bálint Annáról és Eror 
Magdáról, egy szerbről és egy magyar lányról, akiben a nőstényt 
látták. A  mű hétköznapi nyelvezettel íródott s nem volt benne 
erőltetett irodalmiság, habár a tömörség hiányzott belőle. Mindezt 
magam vettem észre, amikor a drámát Nagybecskereken előadtuk. 
A Magdics-ügyet Szabadkán is bemutatták, de azok, akik látták 
mind a három változatot, azt állították, hogy a topolyai volt a 
legigazibb, legőszintébb, legemberibb. Igaz, az előadás mindössze 
hatszor ment: négyszer Topolyán, két alkalommal vidéken -  az 
újvidéki Szerb Nemzeti Színházban is, ahonnan az előadást a rádió 
közvetítette.

Volt az előadásnak „sztárja”: M. Süveges Eta személyében.
„M. Süveges Eta -  írta L. E. a 7 Napban -, a nagyon tehetséges 

színésznő már több ízben is magára vonta a figyelmet könnyed, 
természetes játékával, de eddig legremekebb, legmaradandóbb ala
kítása ehhez az előadáshoz fűződik. Egy törékeny kislány a színpa
don, akiben azonban van erő a megbocsátásra, sőt van erő az ön- 
feláldozásra...

A színész hangja a színpadon el-elcsuklott, hulltak a könnyei, 
s akkor is döbbenetes volt, amikor hallgatott. Utolsó mondata 
sokáig visszhangzott a teremben. Őszinte, igaz alakítást nyújtott 
a Magdics-ügyben Karna Margit és Nagygellért János is, aki az 
öreg Sárkányt személyesítette meg kevés eszközzel, de mély em
berséggel.

Az előadás színhelye egy tárgyalóterem. Új és nehéz feladat a 
színészek számára. Néhány szereplőn múlik a dráma érzelmi hul
lámzása, dinamikájának felépítése. A szép, szabatos magyar beszéd 
került előtérbe, és egy-egy mozdulattal, szemvillanással sokat el



A z ölés technikája a Magdics-ügyben 
(Előtérben: Kam a Margit)

lehetett mondani. Ha valaki a színen cigarettára gyújtott -  valame
lyik bíró az már komoly akciónak számított, tehát mindent helyre 
kellett tenni. A befejezés különösen hangsúlyossá vált, amikor az 
öreg Sárkány felfedi titkát. Garay Béla érdeme -  nem tévedünk, ha 
azt állítjuk, hogy a Magdics-ügy volt legsikeresebb rendezése Topo
lyán - , hogy egy hallatlanul precíz előadást láthattak a nézők, egy 
produkciót, amelyben alig volt esetlegesség s ugyanakkor mégsem 
mondhatta senki, hogy a színen jégcsappá váltak a szereplők.”

*

A színészek dicséretére legyen mondva: már másnap olyan 
csacskaságot vittek színre, mint amilyen a Hálás kis nő Bús Fekete 
Lászlótól. S ennek az ellentéteket f&táró stílusnak is meg kellett 
felelni. Legyintő kézmozdulatokkal, értetlenséggel, rosszindulatú 
ócsárlással szokás illetni zárt színházi körökben a könnyű műfajt 
(nem mindig alaptalanul!), de a topolyai színpadon ennek ellenére 
úgyszólván valamennyi műsorra tűzött vígjáték életképesnek bizo
nyult.



Garay, a „Béla bácsi”

A szabadkai színház rendezője azok közé tartozik, akik megér
ték saját rendezői/színészi legendájukat. Néhány alakítását, rende
zését már az ötvenes években azok is dicsérték, akik nem is látták. 
Garay Béla oly sokat dolgozott, hogy tartósan belevésette a nevét a 
vajdasági színháztörténet nem túlságosan terjedelmes nagyköny
vébe.

Délelőttönként érkezett Topolyára. Vonaton tette meg az utat 
és gyalog a topolyai vasútállomástól a színházig. Mindig alaposan 
felkészült a próbára. Sohasem hiányzott, sohasem mondott le pró
bát, s nem változtatta meg a bemutató előadások rendjét.

*

Szabadkán született 1897-ben. 1913-ban színészi vizsgát tett egy 
színházi bizottság előtt Szabadkán, majd 1918-ban rendezői diplo
mát szerzett Budapesten. 1913 augusztusától Nádassy József sza
badkai színigazgató társulatának a tagja volt. Első szerepét 1913. 
szeptember 13-án játszotta a makói Hollósy Kornélia Színház szín
padán. Eötvös József Viola, az alföldi haramia című színművében 
Vándory lelkészt alakította, s még ugyanebben a hónapban az Or
szágos Színészegyesület felvette tagjai sorába. Több színészi/ren
dezői díjat kapott. 1945-től egészen 1954-ig a szabadkai Népszín
ház színésze és rendezője; első rendezése szülővárosában Zilahy 
Lajos Fatornyok című drámája volt. Dolgozott Najgybecskereken, 
Zomborban, Újvidéken, Belgrádban, rendezett az Újvidéki Rádió
ban, fordított, dramatizált stb.

A művész naplójegyzeteiből:
„...nekem a sors szebb öregséget rendelt. Igyekszem nem unat

kozni. Azóta megírtam a Színészarcképek és a Festett világ című 
könyveimet, a Népkör történetéi és sorozatban jelennek meg a Ma
gyar Szó mellékletében, a Szivárványban színháztörténeti vissza
emlékezéseim, valamint a Nagy színészek című sorozatom szerb és 
magyar színészekről, amiért a »színházművészet terén végzett 
munkásságom« elismeréseként 1981. június 3-án Sterija-díjat kap
tam.. .”

Még egy kiragadott rész a naplóból:



„A közönségcentrikus színház híve vagyok. Első a közönség. 
Nélküle nincsen igazi színház. A szabadkai Népszínháznál Sulhóf 
József és Kvazimodo Braun István műveit adtuk sikerrel az én 
rendezésemben. A Magdics-ügy című Braun-drámának én voltam a 
dramaturgja is. Ezzel a bemutatóval kapcsolatban el kell hogy 
mondjak valamit. A színpadnak vannak kisebb hősei. Ott küzdenek 
ők is a tűzvonalban, a legkeményebb ütközetben, siker és sokszor 
elismerés nélkül. Mert még a kritika sem veszi őket észre, még az 
sem méltányolja azt, amivel hozzájárultak a sikerhez. Az e p i z o- 
d i s t á k ezek, a mellékszerepeket játszó színészek. A színész élete 
véget ér a rivalda fényének kialvásával, és homály borul a mellék- 
szereplőkre...

A  színház világában az a felfogás járja, hogy nincs rossz szerep, 
csak rossz színész, vagy nincsen kis szerep, hanem kis színész és 
nagy színész... Az biztos, hogy lelkes színészt, aki az ilyen kis szere
pet szívesen vállalt volna, keveset találtam a pályán töltött éveim 
során. De az igazi színész ezeket a kis szerepeket nem nézi le, nem 
kicsinyli...

Mikor a Magdics-ügy dramaturgiai munkáját befejeztem és sze
reposztásra került sor, a fiatal tagok nagy meglepetésére, magamra 
osztottam a darab legkevesebb szövegével rendelkező szöveget: az 
öreg Magdicsot. Csupán öt mondata volt, de a darabban folyó 
bírósági tárgyalás alatt elejétől végig ott ült és kezében kampós 
botjával, annak forgatásával, himbálásával reagált az előtte folyó 
eseményekre. A fiatal színészek egymás között suttogták: »Nem 
értjük az öreget« -  mert így hívtak maguk között. De jött az előadás 
és az öt mondatos szerepből szinte főszerep lett, mert az oldotta 
meg a cselekményt, benne rejlett az egésznek a kulcsa. Akkor belát
ták, hogy nincsen kis szerep, vagy ha van, meg kell becsülni, sőt meg 
kell játszani!”

Garay Béla Topolyán 54 előadást rendezett. Néha nagy mű
gonddal, néha rutinból. Legkiemelkedőbb munkái: Magdics-ügy, 
Kis rókák, Haláltusa, Scapin furfangjai, Kísértetek, Megjött a fel
ügyelő, Boszorkánytánc, Napraforgók, Egy pohár víz, Ördög, Foga
dósnő, Rózsa a viharban, Játék a kastélyban, A szent láng, Éva lánya, 
A néma levente.

Garay Béla életében nem voltak nagy viharok. Kedélyes ember 
volt mindig, viccgyártó. Sokan szerették, becsülték. Mások mást is



számon kértek tőle. A rendezőnek meg kellett küzdenie a színház 
különleges szituációjának nehézségeivel, s emiatt gyakran engedett 
a konvencióknak. Színpadi alakjainak mozgását -  a „mizansz- 
cént” -  belerajzolta a szövegkönyvébe s abból egy jottányit, egy 
centimétert sem engedett.

Minden a színházi/színpadi gyakorlat. Mert amit az ember el
méletileg tudhat a színházról, az percek alatt elmondható. Nem 
bocsátkozott elméleti fejtegetésekbe, be akart mindenkit vezetni a 
műhelyébe, s racionális munkamódszerét mindenki elfogadta. 
Mégis az az érzésünk támadt, hogy Béla bácsi a topolyai színházat 
ügyes, talpraesett amatőrök gyülekezőhelyének tartotta. Igazi ott
hona a szabadkai színház volt, habár nagy-nagy örömmel utazgatott 
Topolyára. De nem kedvelte azokat, akik valami mással, valami 
újjal próbálkoztak. A szövegkönyv és a néző volt számára a lényeg. 
A szerző minden betűje szentírás: a közönség véleménye a diktá
tum a további munkához.

Legkedvesebb műfaja természetesen az operett volt. De Topo
lyán nem páváskodtak a színen Sylviák, Marica grófnők, Lili bá
rónők, s a nézők a Beograd kávéházban nem ittak pezsgőt a prima
donna cipellőjéből. Topolyán az operetthintóból nem fogták ki a 
lovakat. Az előadások laposra, majdhogynem nézhetetlenre sike
redtek, s a vállalkozások lényegileg nem nyújtottak semmit, ami 
szemnek, fülnek ingere. De ez nem a rendező hibája. Nem ártott 
volna persze az ironizálás, de akkor még kővel dobták meg azokat, 
akik az operettet átértelmezték vagy -  uram bocsáss! -  parodizálták.

Garay Béla régi bútordarab volt Topolyán. Színészeket nevelt. 
Csak sajnálhatjuk, hogy nem mert a színház munkájában új fejeze
tet nyitni. E hiányérzettől eltekintve, ebben a társulatban Garay 
Béla (is) a lelket tartotta a szereplőgárdában. Biztatott, tanított.



SE ELŐRE, SE H Á TR A

A színház olyan, mint a világ vagy az élet. Mindenki megtalálja 
benne azt, amit látni szeretne, amit látni akar. Láthatja a hatalmi 
téboly működését, de megnézheti azt az előadást is, amely nem szól 
az ember védtelenségéről, sebezhetőségéről.

Sok talánya volt a következő évadoknak Topolyán. Észreve
hető, hogy az ötvenes évek derekán megnőtt a szórakoztató-szóra
kozási igény mind a színházban, mind a nézőben. Mindez nagyon 
kedvezett a régebbi szerzők eléggé halvány műveinek. A társulat 
színre vitte Bús Fekete László Hálás kis nő című vígjátékát -  ezen a 
darabon hangosan lehetett „röhögni” -, Thomas Brandon Charley 
nénje című bohózatának erőltetett, magyarosított változatát, a Há
rom a szerelem című operettféleséget, Charles Dickenstől a Házi
tücsköt. Szellemi vonzásköre a színháznak ilyen műsorrenddel nem 
nőhetett meg, holdudvara részben az amatőr életvitellel, gondolko
dásmóddal való egyre gyakoribb találkozásból fakadt. Egy pillanat
ra se gondolja senki, hogy nem becsülöm nagyra, sokra a műked
velők munkásságát, egységteremtő erejét, de a topolyaiaktól most 
már többet vártak, színvonalasabbat, mert néhány színésze, 
elsősorban Nagygellért János, Lőrincz Lajos, Karna Margit és 
M. Süveges Eta sokkal többre volt képes, sokkal többre volt hiva
tott. Valakinek meg kellett volna mozgatnia, szellemileg felráznia a 
társulatot.

A semmitmondó előadások után a társulat bemutatta Matija 
Poljakovié Napraforgók című drámáját. Ekkor írták meg azt is, 
hogy Topolya a Petőfi brigád városa, s ettől a színháztól olyan 
előadást is követelhet a közvélemény, mint amilyen a Napraforgók. 
„Nagyot” alakított ebben a drámában Lőrincz Lajos, akinek „min
den idegszálát áthatotta a gyűlölet”. A szerző korrajzot adott, sza
badkai eseményt a világháború utáni évekből.



Tetszetős kosztümök és díszletkép az Egy pohár vízben 
(Karna Margit, Süveges Eta)

Gyakran szerepeltek a színházak műsorán akkor olyan darabok, 
amelyek senkinek sem kellettek s ráfogták, hogy „művészi produk
ciók”. Ezt nem lehetett elmondani a következő bemutató előadás
ról, a Szerdán esküszünk című hihetetlenül gyenge vígjátékról. 
Seriebe Egy pohár víz című színművének már voltak bizonyos eré
nyei. Sikeres volt a „hangszerelés”, s a 7 Napban L. azt is megállapí
totta, hogy Topolyán ilyen gazdag színpadképet még nem láttunk. 
Ezt a valóban fényűző, pompás díszletképet Gara Zoltán és Kürti 
Pál régebbi tervei alapján Égető Sándor készítette/festette. Egy 
klasszikus darab a XVIII. századi angol társadalomról? Nagy fa, 
kicsi fejsze? L. azt is megírta, hogy az ember szorongó érzéssel 
foglalt helyet a nézőtéren, de Karna Margit, Jordán Erzsi, Lőrincz 
Lajos, M. Süveges Eta, Kollár Péter most is -  kosztümösen -  tehet
ségük legjavát adták (7 Nap, 1955. V. 15.).

Bókay János Feleség című színműve 50-szer ment. Olcsó díszlet
kép, mindössze néhány szereplő. A nézőhöz közelebb állót, tisztes
ségesebbet el sem lehetett képzelni. Egy-egy pillanatra a gyanútlan 
néző el is sírta magát a megható történeten, s ekkor igazán mind- 
egy, hogy a mű kapcsán csak az előadások száma érdemel említést.



Még két szürke előadás: Kvazimodo Braun Istvántól a Fizetővendég 
és NuSiétól az Átlagember. Végül megint egy Molnár-vígjáték, az 
Ördög. A nuáiéi csinovnyikvilág után illatozó, fülledt pesti szalon 
úriemberekkel és úri kisasszonyokkal. Az előadást Nagygellért Já
nos alakítása tette emlékezetessé.

Gerold László A z Újvidéki Színház húsz éve című kötetben a 
következőket írja róla: „Egyik legnagyobb sikerét Molnár Ferenc 
Ördög című nagy sikerű színművének főszerepében tudhatta magá
énak. Az előadásban, amely mellőzte a luciferi vagy mefisztói misz
tikus légkört, csak az ő »valamivel pirosabbra sminkelt arca, egy 
csöppet sátáni szemöldöke és néha-néha csalafintán felvillanó sze
mei« figyelmeztettek a főszereplő ördögi voltára. Játékában azon
ban ő sem kívánta nyomatékosítani a figura ördögi vonásait, ehe
lyett inkább egyetlen »ember egyik háttérbe szorított énjé«-t kíván
ta megmutatni. Ember volt, aki önmagáért küzd.”

Az előadás feledhető volt, Nagygellért alakítása nem.

Újabb gyengécske színpadi 
dolgozatok: Sulhóf József R o
mánc (társasest-hangulat, sza
botázs az üzemben, nyugatról 
beszivárgó ellenség, reakciós 
elemek, szerelem, olcsó vic
cek), Jovan Sterija Popovié 
Füllentő és hazugja Nagygellért 
Jánossal és Kiss Júliával, Carlo 
Goldoni Fogadósnéja Kiss Jú
lia (Mirandolina) ügyes szerep
formálásával, Bús Fekete Lász
ló János című színjátéka ideali
zált, nem létező gróf urakkal és 
szolgálókkal. A 7 Napban N. J. 
megírta, hogy Kollár Péter 
meggyőzött bennünket alakí
tókészségéről (1956. VI. 24.), 
de maga a mű csak nyárspolgá
roknak nyújt szórakozást.

*

Braun István Fizetővendégét 
Topolyán is színre vitték 

(Barácius Zoltán, Süveges Eta)



Átlagemberek, de nem átlagszínészek? 
(Lőrincz Lajos, Barácius Zoltán, Kollár Péter)

Kedvezőbb fogadtatásban részesült Spaak Rózsa a viharban cí
mű kétszemélyes kamaradarabja (M. Süveges Eta, Lőrincz Lajos) 
és Rousen „dőresége”, a Nina című vígjáték. Miroslav Krleza H a
láltusád  (Agónia) megbukott. Az egészet akkor még nem lehetett 
„megcsinálni”. Ilyen is kell, gondolhatta a rendező, Garay Béla és 
Dimitrijevics Mara. Ehhez a feladathoz nem nőtt fel a szereplőgár
da. A rendezőnek is csak részletremeklései voltak. Krleza, Garay 
Béla és a topolyai szereplőgárda első és utolsó találkozása nem volt 
tehát szerencsés. Nem lehet minden fából sítalpat faragni, ezt tudni 
kellett volna a dráma műsorra tűzése előtt.

Fodor László Bölcsődal, Siegfried Geyer Gyertyafény, Valentyin 
Katajev A  kör négyszögesítése, Velimir Subotié Emberek, Mihajlo 
Vasiljevié Boldogságról álmodtunk... lépcsők, amelyek nem vezet
tek sehova. A nézettségi statisztika azonban azt mutatta, hogy a 
színház még mindig érdekli az embereket. Az újságíró 1957-ben 
megkérdezte Dimitrijevics Marától, hogy állja-e még a színház a 
sarat, milyen a műsorpolitikája, műsorrendje. Mara lediktálta a 
heti műsort.



Románc a szénaboglyában (Sulhóf József: Románc) 
(Lőrincz Lajos és Süveges Lta)

Vígjáték, gyorsfogyasztásra (Boldogságról álmodunk) 
(Lőrincz Lajos, Nagygellért János, Kollár Péter, Süveges Eta)



29-én: Haláltusa -  Topolyán 
Nina -  Szenttamáson

30-án: Haláltusa -  Topolyán 
Nina -  Zentán

1-jén: Nina -  Zentán 
Haláltusa -  Becsén

2-án: Haláltusa -  Adán
Nina -  Moholon

Négy nap a latt nyolc  
előadás! Ekkor nyilatkozta 
Dimitrijevics Mara azt is, 
hogy szeretne vándorszínhá
zat, Déryné színházat alakíta
ni, természetesen a topolyai 
színészgárdával. Újdonság 
volt az is, hogy Zenta megvá
sárolta a színház valamennyi 

Süveges Eta és Lőrincz Lajos a előadását, vagyis akkor még
Sulhóf-darabban senki sem gondolt arra, hogy

a topolyai színház előbb vagy 
utóbb a nagybecskereki és a zombori magyar társulatok sorsára 
juthat. A vándorszínház terve másokban is megfogalmazódott. 
Most már „topolyaiságot” emlegettek, különösképpen Szabad
kán, s már arról is beszéltek, hogy a topolyaiak „bátrak”, „rá
menősek”. De ne csak közönsége legyen egy színháznak, hanem 
tábora is, mondta egy-egy előadás után Nagygellért János, aki az 
együttes vezéralakjává nőtte ki magát. Az értelmiség már más
fajta orientációkat is keresett. Nemhiába mondogatták a színé
szek, hogy egyik előadásuk úgy hasonlít a másikra, mint egyik 
tojás a másikhoz.

Lépni muszáj. Új tartalmat sürgettünk.

Érdemes róla beszélni

Emlékezetes botrányáról az Übü király című Alfréd Jarry-szín- 
mű, nem az elhangzott „merde” szócska miatt, hanem azért, mert a 
szerző drasztikusan szakított minden megkövesedett dramaturgiá



val, főleg a cselekmény addigi szerepével. Ezt a szerzőt emlegették 
a topolyai és az újvidéki „puritánok”, amikor hírül ment, hogy a 
topolyai Járási Magyar Népszínház következő darabját, Jean-Paul 
Sartre Tisztességtudó utcalányai Lányi István, az Újvidéki Rádió 
munkatársa rendezi. Jarryt idézték, aki azt mondta: „Azt akartam, 
hogy a függöny felemelkedése után a közönség tükörben lássa ma
gát, és ebben a tükörben a bűnösöknek bikaszarvuk, sárkánytestük 
legyen, aszerint, ami legfeltűnőbb gyengéjük. Továbbá: a logikus 
dolgok meséje csak elbutítja a szellemet, és rontja az emlékezetet. 
Az abszurd viszont próbára teszi a szellemet, és serkenti az emléke
zetet...”

Úgy féltek Lányi Istvántól és Sartre színjátékától, mint a pogány 
a kereszttől. Pedig Sartre-nak semmi köze Jarryhoz, s a Tisztesség
tudó utcalány nem sorolható az abszurd darabok közé. De féltek az 
ismeretlentől, attól, ami fellazíthatja az addig érvényes értékrendet 
a színházkultúrában. Sartre emberi bátorságáról volt híres, sokol
dalúságáról, aki Diderot-hoz hasonlóan úgyszólván minden műfaj
ba belekóstolt.

Drámaírói munkássága nem túlságosan sikeres. A Tisztességtu
dó utcalány a címével vonzott. Az eredeti címben nem az „utcalány” 
szó szerepel, hanem a „kurva”. Lányi Istvántól hallottuk, hogy a 
párizsi városi tanács annak idején leragasztana a plakátokat. A  
darabot így hirdették: La P...respectuese. Ügyes szatíra, semmi 
több, amely az amerikai fajgyűlölet ellen emel hangot. Film készült 
belőle, sőt még opera is, és mindenütt nagy közönségsikert aratott.

Ez valami egzotikum, gondolták sokan s már maga az a puszta 
tény, hogy a színház nem Szabadkáról, hanem Újvidékről hívott 
vendégrendezőt, sokakban kételyt ébresztett.

Lányi István azonnal bevallotta, hogy benne a mesterember 
mindig kész bírókra kelni a művésszel. Mindegy, hogy melyik ma
rad felül, a lényeg: a néző ne unatkozzon a nézőtéren, mert ha azt 
teszi, akkor a mesterember és a művész is csatát vesztett. A Tisztes
ségtudó utcalány ritka szerencsés pillanatban elevenedett meg a 
topolyai színpadon. Lányi rengeteg újdonsággal szolgált, s a klisék
be belefáradt színészek már az első olvasópróbákon úgyszólván 
újjászülettek és nagy-nagy örömmel lettek a rendező munkatársai, 
engedelmes diákjai is egyben. A legendás sikerelőadás aztán gyor
san létrejött.



Krónikás sorait idézzük a 7 Napból (1957. szeptember 29.): 
„Olyan előadást láttunk Topolyán, amelyről érdemes beszélni, 

mert vidéki színpadokon nagyon ritkán találkozunk ilyen meghök
kentően őszinte és művésziesen bizarr színpadi játékkal.

Táblás ház volt a nézőtéren. »Minden hely elkelt«, még a pót
székek is, pedig nem operettet, nem színpadi művet hirdetett a 
színlap, hanem mindössze annyit: Jean-Paul Sartre: Tisztességtudó 
utcalány -  színmű 2 felvonásban (Lehet, hogy sokak számára a 
darab címe volt vonzó, mások viszont a főpróbán készült fölvételek 
meztelenségeitől valami buja erotikára következtettek -  mind- 
egy - , tény az, hogy zsúfolt ház előtt játszották le ezt a színművet, 
amelynek cselekménye Amerikában történik -  napjainkban...”

A továbbiakban ezt olvashattuk:
„Lányi István rendezői intellektusa és rendezői rutinja tehát 

igen nehéz föladat elé került. Hatványozott értéknek tűnt teljesít
ménye azok előtt, akik ismerik a szöveget, és ismerik Sartre művé
szetét. Lányi képzelőerejének gazdagsága és ábrázolóerejének ská
lája olyan erényekről tett most tanúbizonyságot, amelyekkel eddig 
még nem találkoztunk/’

(Hozzátesszük: vajdasági magyar színpadon.)
„Hangulati egységben töretlenül jól tudta építeni a darabot -  

folytatta a recenzens -  (bár a szűkre szabott cselekményben ez nem 
volt könnyű dolog) s ez csak azért sikerülhetett neki, hogy meglelte 
az egyszerű eszközök megfelelő helyen való alkalmazásának igazi 
értelmét. És nem hagyott egyetlen mondatot, egyetlen szót sem 
elveszni a darabból. Ezért a színészek is hálásak lehetnek neki.”

A kritikus hangsúlyozza írásában, hogy Kiss Júlia valósággal 
átlényegült a színpadon. Lizzie-t tolmácsolva pályafutása legjobb, 
legművészibb alakítását nyújtotta. Egy csöppnyi szere te tért min
dent képes odaadni (Ilyen volt a magánéletben is.)

A Magyar Szó munkatársa (B-t, 1957. szeptember 25.) alaposan 
levizsgázott, mert azt húzta alá, hogy a Sartre-dráma megoldhatat
lan feladat elé állította a topolyai szereplőgárdát. Viszont kellemes 
meglepetés volt számára Kiss Júlia, aki „megállta a helyét”. Hozzá
fűzi: „Sok színészi érzék, tehetség kell ahhoz, hogy valaki így meg
játssza szerepét, amelyet meg sem értett egészen!” (A színészbe 
valóban bárki beletörölheti a csizmáját. Ebből az előadásból nem a 
színésznő, hanem a beszámoló írója nem értett meg sokat.)



A színház már nem lesz olyan, amilyen volt. Lányi István elveti 
az avult formákat. Nem akar beletörődni semmibe: mást csinál. A  
társulat egy emberként arra voksolt, hogy Lányi Istvánt szerződtes
sék még néhány előadásra. Vele újra fölcsaphat az alkotói láz. Vele 
nem lehet gépiesen végezni a munkát. Ne intsünk búcsút az illúzi
óknak. A topolyai színház megreformálható, ha ez nem is tetszik 
mindenkinek.

Népszínház Lányi Istvánnal?

Császárok leszünk-e?

Garay Béla megrendezte Leó Lentz Nászút férj nélkül című 
vígjátékát, Louis Verneuil A varsói rokon című művét és Molnár 
Ferenc Játék a kastélyban című remek, szellemes, talán legjobb 
darabját, amelyben Sinkó István „brillírozott” a Színész szerepé
ben. Lányi István színpadra állította az amerikai divatszerző, 
George Axelrod A siker édes illata című alkotását és a Mindig 
lesznek Júliák című kamaravígjátékot.

A siker édes illatál nem zárta a szívébe a közönség. Hollywood 
szellemi légköre nem hatotta meg a topolyaiakat. De a kritikusok 
észrevették, hogy a színészek „milyen szépen beszélnek”. Krónikás 
a 7 Napban (1957. december 8.) azt is aláhúzta, hogy valószínűleg a 
rendező az, aki érzi a magyar nyelv, a színpadi beszéd muzsikáját és 
akcentusait. Vagyis színészeink megtanultak beszélni a színpadon. 
Lányi István az „aprómunkára” nagyobb gondot fordított, mint a 
többiek, s valamennyi rendezése -  valamiben, sokban-kevésben -  
formáját tekintve is különbözött a Topolyán addig látott színpadi 
munkáktól. A siker édes illatában a színház újonnan szerződtetett 
színésznőjét, Gyurcsics Erzsébetet is affirmálta.

Befelé tartottunk a színházba, a színházi világ legfényesebb 
csarnokaiba. „Császárok lesztek”, mondta Lányi István egy alka
lommal. Ezentúl majd a világképhez igazodunk. Ha egyszerűbben 
akarnám elmondani az eseményeket, akkor arról is szólhatnék, 
hogy Lányi Istvánnal megnőtt az önbizalmunk, már nem néztünk 
fel a szabadkaiakra minduntalan, s a színház hajóját a nagy változá
sok utáni vágyakozás szele fújta. Már nem akartunk úgy szerepelni, 
mint régebben. Mindenkiben megvolt a készség arra, hogy magá-



Anna 1'rank naplójának fiataljai 
(Barácius Zoltán és a dráma címszereplője, Süveges Eta)

nak új „lovat” válasszon, habár új nemzedék nem volt feljövőben. 
Az én szerződtetésem -  a Fizetővendégben debütáltam Topolyán -  
nem sokat nyomott a latban. Lányi István a régiekre támaszkodha
tott: Nagygellért Jánosra, Lőrincz Lajosra, M. Süveges Etára, Sin- 
kó Istvánra, Karna Margitra...

Lapvélemények egy előadásról, amelynek megnézése után már 
senki sem találta „haszontalan” intézménynek a színházat. A topo
lyai színház Az Anna Frank naplójának színpadi változatával tisz
tességes elmével megóvta magát attól, hogy sikerorientáltan sem
mitmondó legyen. Mert a színház -  a színész, a rendező -  nagyon 
könnyen el tudja rontani magát mindössze 120 perc alatt, amíg egy 
előadás tart.

A  bemutató kapcsán Lévay Endre (7 Nap, 1958. április 6.) 
megírta: „Az emberi szenvedésnek és a szabadság utáni vágynak 
végtelen folyama az a töredékes napló, amelyet Amszterdam egyik 
épületének padlásszobájában egy ócska szekrény őrizett meg az 
utókornak az emberi történelem egyik legszörnyűbb szakaszából. 
Anna Frank gyermeki lélek volt, de emberré, élő, szenvedő, vágyak
tól égő és érzésektől sajgó emberré tette őt az az embertelenség,



amely a hitleri fasizmus véres kezével szakadt Hollandiára. Anna 
Frank naplója ezért történelmi dokumentum is s ama örökbecsű 
írások közé tartozik, anjelyek nem egy átélt, hanem egy átszenve
dett kor napjait idézik.

Anna Frank naplójából F. Goodrich és A. Hackett írt színpadi 
játékot olyan eszközökkel, amelyek megőrizték a napló gyermeki 
átéléseinek mozzanatait is. Pergő színpadi képek ezek, egyik kép a 
másikba szövődik, s az így egybefolyó játékból két család vergődése 
tárul elénk. Úgy, ahogy a tizenhárom-tizennégy éves kislány látta 
apját, anyját, nővérét és a mellettük élő Van Daan családot az 
amszterdami padlásszobában, ahova a haláltáborok hóhérjai elől 
menekültek. A várakozásnak és a rettegésnek a napjai ezek, ahol a 
parányi öröm óriásinak tűnik, s ahol egy gyermeki vágy képzeletbe
li megjelenése el tudja feledtetni a szörnyű valóság jelenetét olyany- 
nyira, hogy a gyermek Anna öröme, rejtett szerelme és terve még az 
idősek arcára is mosolyt derít. Annyi emberi mélység van ezekben a 
jelenetekben, hogy a kis Anna őszinte szavai mélyebben megindíta
nak bennünket, mintha valami pallérozott művészi formában, a 
művészi igények elsőbbségével fogalmazták volna meg az egyszerű 
emberi mondanivalót.”

„Lányi István -  olvashatjuk Lévay Endre recenziójában - , úgy 
éreztük, ezeket a szempontokat akarta maradéktalanul érvényesí
teni, amikor Anna Frank közvetlen, gyermeteg hangját szólaltatta 
meg a színpadon. A szöveg föloldásában éreztük igazán a rendező 
mélyen emberi átéléseit, akkor, amikor a szereplői nem beszéltek, 
csak hallgattak és szenvedve éltek a színpadon. Művészi erővel 
megszerkesztett képei: Anna vágyakozása a kék égbolt, az iskola
udvar, a szerelem melegsége után; Peter megrendítő vergődései, 
Ottó Frank csodálatos embersége -  Lányi képzelőerejének leg
szebb bizonyítékai.”

„A topolyai Népszínház együttese -  állapítja meg a továbbiak
ban a kritikus -  kivételes elismerést érdemel azért, hogy a színmű
vet az ország nagyszínházaival csaknem egy időben színre hozta. 
Ezért számítjuk ezt a bemutatót a létszámban kis társulat nagy 
teljesítményei közé.”

Lévay Endre részletesen ír a szereplőkről is.
„Süveges Eta a címszerepben mindvégig el tudta hitetni velünk, 

hogy serdülő Annája valóban hordja e szörnyű kor megalázó élmé



nyeit. Gyermeteg hangja mindvégig őszintén hatott, mert tudta és 
érezte, hogy a színpadi kellékeket csak a hang határáig veheti 
igénybe, máskülönben arca s alakja a színpadiasság előnyére, de a 
drámai játék hitelének hátrányára elhomályosul.,,

(Ennyire őszintének a nézők még sohasem látták Süveges Etát.) 
„Barácius Zoltán Petere volt ennek az előadásnak a második 

kiemelkedő alakja. Passzív lény, akit nemcsak az üldözés, de a belső 
gátlások is válságba sodortak abban a padlásszobában, ahol nagyon 
nehéz volt hinni a szabadulásban. Barácius némajátéka mindezt 
visszatükrözte csaknem maradéktalanul.”

Nem volt ebben az előadásban unalmas „dumaparti”, érdekte
len nyitó- és zárókép, s az előadásban nem volt politikai utalás a 
múltra. Lányi István az embert akarta megmutatni, azt az embert, 
aki -  habár nem művelt helyrehozhatatlan dolgokat az életben -  
ártatlanul vérzik el ebben a világban.

Beleborzongok ma is: az értelmetlen halál döbbenetes közelléte 
a színpadon, amikor az előadás végén Sinkó István egy német va
dászkutyával betört a padlásszobába, megdermesztette valam en
nyiünk szívét. Torokszorítóan szép előadás, s volt olyan repríz -  
miért ne valljam be? - , amikor nemcsak a nézők sírtak, hanem a 
színen a szereplők is sírással küzdve mondták a szöveget. Nekisza
badult könnyek között támolyogtam át Anna Frank parányi szobá
jába, hogy kettesben bámuljuk azt a kék eget, amelyre a szabadság 
szó volt írva. Közel volt akkor még több millió ember halála.

Ma, ha megrendezném valahol a darabot, Wajdát idézném:
„A színház a világon az egyetlen hely, ahol a színpadon egymás

sal beszélgető embereket látni. Az elgépiesedett civilizáció min
dent megtesz annak érdekében, hogy az autóvezetéssel és tévéné
zéssel elfoglalt emberek elfelejtsenek beszélgetni egymással. Pedig 
a beszélgetés igénye mélyen gyökerezik az emberben.”

Mi abban az amszterdami padlásszobában csak beszélgettünk. 
Cselekmény alig. Nagy eseménynek hatott az az epizód, amelyben 
Lőrincz Lajos éhesen, megalázottan megdézsmálta az elemózsiás 
szekrényt. Mi, akkor, azokon az estéken tudtuk, éreztük, hogy nincs 
hűlőben a színházak sugárzó ereje.

*



Csendélet a Frank család búvóhelyén (Süveges Eta, Nagygellért János, 
Barácius Zoltán, Nagygellértné Kiss Júlia és Karna Margit)

Nyitott színpad várta a nézőket. Három részre osztott tér. Bal
ról Peter szobája, jobbra Anna kuckója. Középen a „nappali,,, a 
szoba, ahol a család nappal tartózkodott.

Lányi István már az első olvasópróbán tudatta velünk, hogy 
ezúttal ne „hangsúlyozzuk agyon” a szöveget. A  néző odalent hallja, 
hogy mit mond -  még azt is, amit csak mondani szeretne -  Nagygel
lért János, vagyis Ottó Frank, nincs tehát szükség további gesztiku- 
lálásra. Mindenki tudta, átérzi, hogy mi történt abban az amszter
dami padlásszobában. Feleslegesen most nem fogjuk nyomatékosí
tani a szöveget. Próbáljunk úgy, mintha egy rádióhangjátékot tarta
nánk a kezünkben s körülöttünk mikrofonok vannak felszerelve. 
Egyről viszont sohasem feledkezzünk meg: a halál sétál mellet
tünk...

Nem mi csöppentünk az amszterdami padlásszobába, hanem az 
amszterdami padlásszoba csöppent belénk. Eljátszottuk azt, hogy 
meg fogunk halni. Anna Frank? Ő volt az ember minden megnyi
latkozásában.

Az antiszemitizmus szégyent hozott egész nemzetünkre. Nem, 
nem volt meg a fasizmusban az ember iránti feltétlen tisztelet és



megértés. Minderről, a fasizmus szörnyűségeiről az előadásban egy 
szót sem szóltunk. A legszívesebben a Tórából idéztünk volna: 
„Légy Áronnak az utódja, szeresd az embereket. Tégy meg mindent 
az emberek lelki békességéért.”

*

A rendelkező próbákon egy szemvillanás is elég volt ahhoz, 
hogy megértessem magamat Lányi Istvánnal. Odakünn már ragyo
góan sütött a tavaszi nap, amikor megszületett az én színházam. 
Egyetlen előadásban sem éreztem magam ennyire megalázottnak 
mint ember, és ennyire erősnek, magasztosnak mint színész. „Ez a 
te szereped, a te alakításod »remeg« -  mondta az egyik próba után 
a rendező, majd hozzátette: -  Minél kevesebbet beszélsz, annál 
többet mondasz, Zoli...”

Az előadást hússzor ismételtük meg. 5903 néző látta. Több mint 
ötezren „remegtek” velem és velünk, Annáért, a családjáért. Koszo
rút helyeztünk el Anna Frank sírjára...

A z Anna Frank naplója szereplőgárdája a rendezővel, Lányi Istvánnal és 
Czimmer József magyarországi dramaturggal



Út az örökkévalóságba?

Újabb gyermekelőadás: Tamás bátya kunyhója, majd egy francia 
vígjáték Lányi István „hangszerelésében”, a Liliom vagy mákvirág, 
kabarétrükkökkel egy egységes együttes tolmácsolásában. Dráma 
-  halvány megvilágításban (Somerset Maugham: A szent láng). Le- 
bovié-Obrenovié Mennyei osztag című dokumentumdrámájáról so
kat beszéltek, kevesen nézték meg. Ebben az előadásban az újvidé
ki Ferenczi Jenő vendégként szerepelt. (A topolyai színház nem 
először szerződtetett vendégművészt. R. Fazekas Piroska az Ördög
ben léphetett fel mint vendég.) Mészöly Dezső Éva lánya című 
verses és elviselhetetlenül szirupos művét Garay Béla rendezte -  
rutinnal.

Ezután új rendezőt avattak Topolyán. Vaszary Gábor Klotild 
néni című vígjátékát Sinkó István rendezte. A lobogó, nyugtalan 
természetű színész nagy kedvvel dolgozott s előadásában többnyire 
a fiatal erőket szerepeltette. Sinkó István megérezhette, hogy több
re, szebbre, nemesebbre (is) hivatott, de akkor még nem tudhatta, 
„mi készül ellene”. Nem tudhatta, hogy Lányi István neki szánta 
Hamlet szerepét.

Láttam Sinkó Istvánt mint ostoba férjet, mint bamba szerel
mest, mint gyűlölködő intrikust -  a leggyakrabban - , mint marcona 
vitézt; láttam elfogadhatónak, zseniálisnak és kevésbé sikeresnek, 
de állíthatom, hogy senki sem szerette annyira a topolyai színházat, 
mint ő. Senki sem lapozgatott a vonatban, az autóbuszban nála 
többet a szövegkönyvben. A színész útja az örökkévalóságba vezet, 
mondta gyakran, még a rossz színésszé is, mert a legrosszabb szí
nész is arra hivatott, hogy emberséget terjesszen. A színész az a 
bizonyos ember, akit lovaggá üthet a történelem.

...Es volt már a Hamlet előtt egy Zsákbamacska című operet- 
tecske, amelyben már Albert János is nagy ígéretként mutatkozott 
be. Táncolt és énekelt. Igen tehetségesen.

Lányi Istvánról

Sápadtan, izzó szemmel látott neki mindig a munkának. Évekig 
Topolyán is tanároskodott (történelem, irodalomtörténet). Vizs



gaelőadását Nagybecskereken rendezte meg, a Csárdáskirálynői a 
Madách Színház tagjaival, majd azzal a céllal szerződtették az Újvi
déki Rádióhoz, hogy megteremtse a feltételeket a magyar nyelvű 
hangjátékok bemutatásához, sugárzásához. Magyarán fogalmazva: 
a magyar színiegyüttest segítségével hozták létre.

Gyorsfotó Lányi Istvánról mintegy negyven évtized távlatából? 
Az első próbán elmondta, hogy mihez tartja majd magát a topolyai 
színháznál. Ha az előadás legelején a díszletképen egy vadászpuska 
lóg, az a végén törvényszerűen elsül. „Nos -  mondta -, nálam nem 
sül el, nálam a puskát kidobhatják az ablakon, ráülhet, megrághatja 
valaki, de a cselekvési mód megváltozik.”

Lányi István nem állította azt, hogy az a színház az értékes 
színház, amely mindig egy lépéssel a nézője igénye előtt és egy 
lépéssel a saját igénye mögött halad. „Az én színházamban -  mond
ta -  ezt a távot futva tesszük meg, mert sok minden van, amit 
gyorsan pótolni kell.” Gondosan megválasztotta a darabokat, ame
lyeket műsorra tűzetett. Egy darab nagyvilág settenkedett be a 
kopottas, néha szutykos topolyai színpadra: Hollywood, hogy meg- 
érezhessük mi is ̂ 4 siker édes illatáiy Párizs, az USA, az utca lányá
val, aki tisztességtudó, de egy másik, sötétebb szférába is elvezetett 
bennünket. Az amszterdami padlásszobába, ahol Anna Frank írta a 
naplóját, és a haláltáborba, a Mennyei osztag üres asztalához. 
„Gyöngébb” pillanataiban megrendezte a Szólítson csak mesternek 
című vígjátékot.

Shakespeare Hamlet című tragédiája volt a csúcs?
*

Cinikus rendezőnek nevezték. De -  ez örök igazság -  aki ilyen 
színvonalas előadásokat rendez, nem lehet meghasonlott ember. 
Sok-sok lemondás árán születtek meg nagy előadásai. Nem volt 
„iparos”, mint a többiek -  művészember közölte velünk egy este a 
vonatban, amely Újvidékről Topolyára tartott, hogy előadatja ve
lünk a Hamletet. Senki sem húzta meg a vészféket, mert Lányi 
tudatosan beszélt a várható sikerről és a feladat nagyságáról.

Tudtuk, hogy Lányi Shakespeare-színháza tarka lesz és ese
ménydús. Meglepődtünk a húzásokon s azon, hogy néhány szereplő 
egyszerűen eltűnik az előadásból, de az első aprólékos elemzés 
után megnyugodtunk. Lányi tudja, mit csinál. Mit akar. Nem akart



elsősorban eddig még nem látott, nem hallott mélységeket felfedez
ni a műben. A „mesét” szándékozta előadatni velünk, s ha egy 
színész többre képes, rajta -  a színpad nyitott mindenki számára.

A maga által tervezett díszletképben benne foglaltatott a várfal, 
a királyi palota nagyterme és Gertrud hálószobája -  ezzel kommer- 
cializálni lehet a kísérleteit s áttekinthetővé tenni azt, ami egyesek 
számára oly misztikus. Shakespeare-t a falu népének, azoknak, akik 
a tanyákról érkeznek a színházba, hogy a nagy angol szövegében -  
esetleg -  gyönyörködjenek. Megoldásait, gondolatait elfogadtuk. 
Valamennyien egyet akartunk.

Életműve mégsem a Hamlet volt, hanem zz Anna Frank naplója 
és a Tisztességtudó utcalány, de a Shakespeare-tragédia rámutatott 
rendezői vonzalmaira. A puska valóban nem sült el. Legszemélye
sebb ízlése más megoldásokat diktált.

-  Nem én választottam a tragédiát -  mondta nekünk az utolsó 
főpróbán, amikor még sok minden döglődött, mert hiszen a „mű
szak” nem volt felkészülve ilyen összetett munkára - , a tragédia 
választott engem, de most agitátori emelvényen vagyunk, mondjuk 
el, amit tudunk a műből.

A „minden másképpen van” viszonylagosságának érzete nem 
hagyta nyugton a közvéleményt. A szabadkaiak egyenesen a sze
münkbe nevettek s egyre csak ismételgették, hogy egy „műkedvelő 
együttes” nem birkózhat meg Shakespeare-rel, s amikor Topolyára 
érkezve megpillantották Lányi Istvánt, aki az udvarban az esti 
előadás díszletképét festette, gúnyosan összenéztek.

Hirtelenjében ezek az epizódok tódulnak elő a múltból, és per
sze a nagy zűrzavar a bemutató napján. Ugyanis még nem érkezett 
meg a pajzs, amelyre az előadás végén Horatio Hamlet tetemét a 
testőrökkel ráteteti. Nem stimmelt valami a függöny körül sem, s az 
utolsó pillanatban, a harmadik csöngetés előtt Kollár Péter (Hora
tio) szövege is némileg módosult. Hozzátenni az előadáshoz már 
semmit sem lehetett, elvenni esetleg, de nagyjából maradt minden 
a helyén. Dimitrijevics Mara egy órával az előadás előtt szelleme
sen megjegyezte:

-  Én eddig a szünetben egy-két pálinkát tömtem be a kritiku
sokba, hogy rózsaszínű mámorban lássák az előadásunkat. Az az 
érzésem, hogy ma este rumra lesz szükségük...



Együtt a csapat, következhet a Shakespeare-tragédia

Színházi előadás volt ez mégis. Véres, rákent cukormáz nélkül. 
Nem mindenkinek tetszett, ez érthető, de senki sem vitatta el a 
rendező és a szereplőgárda bátorságát. Tizenhárom színésze volt a 
színháznak, tizenketten Shakespeare-t tanultak s Shakespeare-ből 
vizsgáztak.

A  „topolya\” Hamlet plakátja:

1959. április 21.
William Shakespeare 

Hamlet
A dán királyfi története 3 felvonásban 
Fordította: Arany János. Rendezte: Lányi István 
Fodrászmester: Beljanski R.
Ruhák: Gazdag Péter, Tőke József, Hajnal József, Rakk 
Verona

Díszlet és kosztümök: Lányi István 
Szereplők:

Claudius, a dán k irá ly ......................Lőrincz Lajos
Gertrud, a királyné .........................Kiss Júlia



Sinkó István 
Nagygellért János 
Albert János 
M. Süveges Eta 
Kollár Péter 
Schneider Dániel 
Kiss Sándor 
Huszka Ilona 
Barácius Zoltán 
Bacsó Ferenc 
Kiss Sándor 
Barácius Zoltán 
Nagy Júlia 
Cs. Ravasz Erzsébet 
Csernai Erzsébet 
Papp Erzsébet 
Szível József 
Kószó Antal 
Tóth-Bagi Tibor

Vukovics Géza írása az előadásról (Magyar Szó, 1959. IV. 30.):
„A fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő topolyai Járási 

Népszínház, Lányi István rendezésében, színre hozta Shakespeare 
Hamlet\t\. A főbb szerepek alakítói: Lőrincz Lajos, Kiss Júlia, 
Sinkó István, Nagygellért János, Albert János, M. Süveges Eta, 
Kollár Péter, Kiss Sándor, Barácius Zoltán.

A H am lettt már előadták frakkban, utcai ruhában, bohócjel
mezben; felére rövidítették és kétszeresére bővítették; felcserélték 
jeleneteit és felvonásait monumentálissá tették és a végletekig le
egyszerűsítették; filmre vitték, rajzos regényt készítettek belőle, 
átírták gyermekmesévé -  s mégis megmaradt nemcsak Shakespeare 
legnagyobb remekművének, hanem az alkotó emberi szellem egyik 
legnépszerűbb művészi megnyilvánulásának általában. Most, hogy 
a topolyai Népszínház művészegyüttese a lehetőségeihez mérten 
átalakított és beállított H amlettt hozta színre,*ismét időszerűsö- 
dött az örök shakespeare-i probléma, amely -  hogy csak a hozzá
szólók javát említsük -  Diderot, Voltaire, Lessing, Byron, Schiller, 
Goethe, Heine, Hugó, Stendhal, Puskin, Arany, Tolsztoj, Shaw

Hamlet h erc eg ..................................
Polonius, udvari tanácsos...............
Laertes, a f i a .....................................
Ophélia, a lá n y a ...............................
Horatio, Hamlet tanulótársa . . . .
B íb o r o s ..............................................
Színész ..............................................
Színésznő...........................................
Osrick, udvaronc...............................
Marcellus, gárdatiszt ......................
S ír á só .................................................
S z e lle m ..............................................
Színészek, udvarnép.........................



adalékaitól hatalmasra duzzadt és a jelenkor esztétáit, dramaturg
jait, rendezőit, színészeit minduntalan kétségbe ejti.

Az éppen Shakespeare-rel kezdetét vett és immár több évszáza
dos átértékelési és módosítási szabadság ezúttal a kérdésnek azt az 
oldalát érintette, hogy milyen mértékben engedhető meg a leegy
szerűsítés és tömörítés. A topolyaiak ugyanis egy összevont és sűrí
tett Hamlettel mutatkoztak be, attól a jó szándéktól vezérelve, hogy 
tízéves működésüket betetőzzék, és egy vidéki környezetben is ér
vényt szereznek a halhatatlan angol drámaíró és költő zsenijének 
és akár kivonatosan is előadják csúcsdrámáját. Az elképzelés min
denképpen dicséretet érdemel, ám elmondható-e ez a megvalósí
tásról? Sejtette-e a megmaradt szövegrész a törölt sorok szépségét? 
Azt adta-e a részlet, amit a szerző az egésszel akart mondani? 
Valóban a remekművel -  ez volt a cél, vagy csak halvány másolatá
val ismerkedett-e meg a néző? S nem volt-e csalóka az illúziója, 
mert hiteles egészként vélte elfogadni a csonka részt, síkot kapott a 
dimenziók helyett?

Minden átalakítás indokolt, jegyezte meg annak idején Lessing, 
de ha csak a mű javát szolgálja. Hamlet ez ideig számtalan »átszer
vezési« kísérlet alanya volt. Akadtak, akik logikátlanságait -  mond
juk azt, hogy Hamlet apjának szellemét két alkalommal minden 
jelenlevő látja, harmadik alkalommal pedig csak Hamlet, vagy azt, 
hogy Hamlet apjának szellemével találkozik, s túlvilági dolgokról 
értesül tőle, később mégis azon töpreng, van-e túlvilág -  egyszerű
en megmásították, »helyrehozták« Shakespeare »henyeségeit«, 
ugyanakkor pedig megfeledkeztek arról, amit már Goethe észre
vett, mármint hogy Shakespeare személyeivel mindenkor azt mon
datja, ami éppen arra a helyre való, ami ott hatásos és jó, anélkül, 
hogy sokat aggályoskodna és törődne vele, vagy fölmérné, vajon 
ezek a szavak nincsenek-e a mű másik helyével valamely látszólagos 
ellentétben.

A romantikus iskolák dramaturgjai és rendezői pedig végsőkig 
fokozták Hamlet bosszúvágyát, mellőzve azt, hogy a balsorsú ki
rályfi nem csak gonosztettet akar büntetni, ugyanakkor fel akarja 
fedni környezetéiiek, a társadalomnak minden bűnét is. A ma is 
ható nyugati polgári világszemlélet dramaturgjai és rendezői pedig 
Hamletet -  Strindberg, Ibsen vagy akár Hauptmann családi tragé
diáinak megfelelően -  zártkörű királyi családi drámává avatták,



ahol is a jellemépítés, a mindennemű lélektani ábrázolás a történet 
alakjait egyoldalúan, csak egymással szembeállítva világítja meg, s 
hiányzik az ellenpont, a shakespeare-i szerteágazó, társadalmi va
lóságban gyökerező élet teljesebb és hűbb képe.

Az említett topolyai előadás, akár önkéntelenül is, annak az 
egyszerűsítéssel járó elgondolásnak és szemléletnek követője lett, 
természetesen, jóval szerényebb viszonyok között. Arra vállalkoz
va, hogy a »lényeget«, azaz majdnem csak a puszta mesét adja, 
kizárólag belső viszonyt épít, a külső viszony és összefüggés elha
nyagolásával. így aztán csupán egy érdekes, véres eseménnyel ál
lunk szemben, nem pedig egy társadalmilag indokolt és előidézett 
drámával. Éppen a kihagyott alakok és szövegrészek képezik azo
kat a láthatatlan, kivételes gonddal font szálakat, melyek a mesét 
egy tökéletes kor- és jellemrajzoló és éppen ezért valóságábrázoló 
és időálló, egységes drámai cselekményhez kötik. A drámai monda
nivaló lényegét elszegényesítő és elszürkítő beállítás főleg a narrá- 
cióra szorítkozhatott, és ezért elkerülhetetlenül igénybe kellett 
venni a naturalizmus állhatásos eszközeit, mint mondjuk amilyen a 
színre lépő jelmezes szellem, az élethű sírásás.

Ebben a környezetben, elgondolásban és megvalósításban 
Hamlet csak apja halálának tépelődő bosszúállója, s nem a költői 
szépségekkel átszőtt filozófiai tragédia, a reneszánsz, a szellemileg 
újjászületett új emberiség filozófiájának képviselője: háborgása, a 
rémtörténet gyilkosságainak végrehajtása körüli bonyodalmak kö
vetkezménye, s nem az új eszmék és a valóság okozta ellentétek 
eredendője. A társadalmi áramlásokra való utalás biztos jelei: 
Hamlet bizalma Horatio, a wittenbergi szegény diákpajtás iránt, 
vagy például az őrség hűsége és odaadása, a nép szeretete, Fortinb- 
ras elismerése, az udvaroncok fonákságának kipellengérezése, te
hát mindazok az utalások, amelyek törölve vagy szürkítve voltak, s 
a rémdráma félhomályában maradtak, nem mutatják-e ékesszóló
an, hogy a rendezés adós maradt azzal a háttérrel, amely nélkül a 
Hamlet nem igazi. Az így tolmácsolt Hamlet majdnem úgy viszony
uk az eredetihez, mint az a jó pár történet, mesemag, amit Shakes
peare kortársaitól kölcsönvett, -  az itt létrejött remekműhöz. Ezért 
mondjuk, az eredeti harmadik felvonásból az átalakított Hamlet 
legelejére tett Lenni vagy nem lenni monológ, vagy mint nevezik,



az öngyilkosság feletti tépelődés, mint eseménybevezető, semmi
képpen sem érhette el azt a hatást, amit a normális játékmenet 
-  mint Sztanyiszlavszkij is megjegyezte: a lépésről lépésre építő 
szerzői eseménybonyolítás -  természetszerűen magával hoz. Ophe- 
lia és Hamlet viszonya éppen Hamlet jellemének teljesebb ismere
te nélkül megmagyarázhatatlan maradt. S csak a Horatio jelenlété
re korlátozott zárókép sem ad magyarázatot, hogy mi az, ami rot
had Dániában.

A rendezés célja volt: a művet érthetővé tenni a néző számára, 
akár a színvonal leszállítása árán is. Nem helyesebb út-e a nézőt 
felemelni Shakespeare-hez?

A színészek az egysíkúvá vált és problémáktól mentesített me
sének a beszédet szabatosan tagoló, ám a versek gondolatritmusát 
kevésbé érzékeltető lelkes tolmácsolói voltak. Mégis külön emlí
tésre méltó Lőrincz Lajos, Nagygellért János, no meg a Hamletet 
megszemélyesítő Sinkó István.”

Néhány gondolat, észrevétel Krónikás kritikájából (7 Nap, 
1959. április 19.): „Sinkó Istvánról az utóbbi egy esztendő alatt már 
nem egyszer elmondtuk: olyan értékek rejlenek benne, amelyekkel 
csak most ismerkedünk. Eddigi pályáján és még eztán is sokáig 
legnagyobb erőpróbája Hamlet volt. Figurája nagyszerűen megfe
lelt és szövegmondása (alig ejtett egy-két lapszuszt) a nagy átélések 
pillanataiban annyira elmélyült, hogy egészen belefeledkeztünk, és 
csak őt láttuk a színpadon...”

Krónikás azt is aláhúzza, hogy „meghökkentő” volt a topolyai 
művészek vállalkozása. De arról is ír, hogy halkan olvasva Shakes
peare szebb, mintha hangosan kimondja az ember. Ezzel arra utalt, 
hogy a színészek többsége hangosan ugyan, de értelmezés és érzés 
nélkül deklamálta egy cseppet sem könnyű szerepének szövegét. 
Hiányoztak -  szerinte -  az előadásból a „szólamok”, s habár igazi 
sikerrel nem járt a vállalkozás, a topolyaiak mégis minden dicsére
tet megérdemelnek. A tartomány fejet hajthat Lányiék előtt. „Ha 
csak apró fényeket villantunk meg a hatalmas műből, akkor is... 
akkor is megszólaltatom Hamlettt”, idézte a kritikus a rendezőt, 
aki a bemutató előadás előtt azt nyilatkozta az Újvidéki Rádióban, 
hogy a megmérettetés Shakespeare-leckéből feltétlenül sikeres 
lesz, megvan hozzá a kellő tűz és a tehetség. Nem vagyunk eltévedt



Hamlet (Sinkó István) búcsúzik Opheliától (Süveges Eta)

lovasok az éjszakában, tudjuk, mit akarunk, s nem színház az, 
amely nem száll a pástra Shakespeare-szöveggel. Shakespeare-tra- 
gédiával bukni is magasztos tett.

Mindkét kritikával a társulat elégedett volt. Ennyit tudtunk, 
ennyit mutathattunk Shakespeare-ből 1959-ben. Vukovics Gézá
nak és a szabadkai Krónikásnak volt kritikai érzéke, akár azt is 
mondhatjuk: fejlett kritikai érzéke. Nem fanyalogtak, sőt -  talán 
egy kicsit rajongtak is a topolyai társulatért. Nem akartak minden
áron nevelni és javítani, nem akartak okosabbak lenni az alkotók
nál, azoknál, akik az előadást létrehozták. Páskándi Géza szerint 
vannak kritikusok, akik a megkritizált alkotó nevét röppentyűnek 
használják önmaguk számára. Bármi áron uralmon kívánnak ma
radni, mindig felül lenni. A hatalom, amely iménti típusokra tá
maszkodik, szorgosan fűrészeli maga alatt az ágat.

A nézőknek tetszett az előadás, a színészek játéka. Önfeledten 
tapsoltak. A bemutatót megnézte a belgrádi angol követség néhány 
tagja is. A következő napokban közszájon forgott egy adoma, 
amely szerint az előadást követő fogadáson az Avala vendéglőben a 
követség egyik tagja azt mondta: „Wonderful! Ebben az országban 
a farmerek is Shakespeare szövegét mondják!”



Ezek a szavak nem hangzottak el.
Az előadást ötször ismételtük meg Topolyán. Vendégszerepeltünk 

Újvidéken, Becsén, Kishegyesen, Moravicán, Zentán és másutt. Ezzel 
az előadással -  bátran állítom -  nem vallottunk szégyent, de vele 
kapcsolatban is közhelyek tódulnak elő: „a színészek szépen mondták 
a szöveget”, „szép alakításokat láttunk”, „minden a szerzőt szolgálta” 
stb. De örömmel vettük észre, tapasztaltuk, hogy elmúlt az az idő, 
amikor egy kritikai megítélés személyeket, mi több: színházakat sem
misített meg, mint a zombori magyar együttes esetében. Eligazító 
személyiségek még nem voltak, de a színház legalább zavartalanul 
működhetett. Botrányt keltő alpári hangon megírt beszámoló már 
nem kerülhetett be az újságba, és senki sem szólhatott a „dolgozó nép 
nevében” a színház ellen. Hagyták játszani a színészeket, hogy kissé 
felbátorodjanak. A  gyűlölködés és a politikai erőszakoskodás jeleit 
már nem véltük felfedezni a recenziókban, de primitív fogalmazvá
nyokkal még találkoztunk. Nem is egyszer.

Éva lányai az Éva lánya című vígjátékban 
(Süveges Eta és Nagygellértné Kiss Júlia)



Nézz a szemembe! (Egy bolond százat csinál) 
(Siivegc\ Eta. Albert János)

Vígjáték nélkül nem megy (Liliom vagy mákvirág) 
(Barácius Zoltán, Lőrincz Lajos)



A mennyei osztag szereplői

A Néma levente volt a hattyúdal (Nagygellértné Kiss Júlia, Sinkó István, 
Huszka Ilona, Süveges Eta, Darácius Zoltán és Gyurcsics Erzsébet)



AZ UTOLSÓ POHÁR

Még ünnepelni is lehetett a Hamlet bemutatója után. Tízéves a 
topolyai Járási Magyar Népszínház. Ebből az alkalomból a színház 
ismét brosúrát nyomatott a színházi tanács elnökének, Dévics Im
rének az előszavával. (További tanácstagok: Dimitrijevics Mara, 
Győri József, Ipacs József, Lőrincz Lajos, Nagygellért János, 
Schneider Dániel, Takács István, Tölgyessy József).

„AKKOR 1949 volt...
Tíz kerek esztendő választ el bennünket attól a naptól, amikor a 

rivaldafény szerény pompájában először köszönthettük a topolyai 
Járási Népszínházát.

Akkor -  régi falak között, önkéntes munkával összeeszkábált 
»fedél« alatt született a SZÍNHÁZ. Igazi, hivatásos színház -  To
polyán!

Látszatra semmi különös.
Csupán egy évtized múlott el...
...s ennyi idő alatt senki sem teremthet valami »csodát«. Főleg 

nem színházban. Ennyi idő még csak nem is jubileum. Inkább 
számadás, visszapillantás lehet -  erőgyűjtés újabb távlatok elé.

Mégis, mindannyian büszkék vagyunk erre a tíz évre. Mégis 
mindannyian tudjuk, hogy kultúrpolitikánk egyetemes sikere teste
sült meg a színház alapításában. Nekünk benne vált valósággá sok
sok jelszavunk, ami azelőtt csak ábránd lehetett.

AZÓTA...ezer előadás, nem kevesebb, mint negyedmillió 
nézőjének mosolyából-könnyéből font dús csokrot az a tizenegy- 
néhány tagot számláló együttes.

Azóta százezrek tapsoltak szerte Vajdaságban színházunknak, 
mert az eljutott tartományunk legeldugottabb zugába is. Fáradha
tatlan lelkesedéssel vitték a »szép szót«. Akadályt nem ismertek. 
Dermesztő hidegben, elviselhetetlen hőségben, vonaton vagy autó
buszon, szekéren vagy gyalog, de eljutottak mindenhova.



Ezért már rég mindannyiunk -  egész Vajdaság -  színháza a 
topolyai Járási Népszínház.

Mielőtt ismét felgördülne a függöny, mielőtt ezrek jókívánsága
ival a tarsolyában új sikerek reményében útnak indítanánk színhá
zunkat, álljunk meg egy pillanatra.

Noha mindannyian tudjuk, hogy színházunk alapítása természe
tes függvénye társadalmi rendszerünk alkotó jellegű sajátosságai
nak, noha mindannyian fel tudjuk mérni, hogy abban meddig ter
jedhet az egyén szerepe -  mégis elismerésünket és tiszteletünket 
érdemelték ki azok, akik nem csak példás odaadással tevékenyked
tek az elmúlt tíz év alatt, hanem akik nélkül elképzelhetetlen volt 
ez az intézmény.

Most kell külön is köszöntenünk Dimitrijevics Marát, a színház 
igazgatónőjét, Karna Margitot, M. Süveges Etát, Lőrincz Lajost, 
Nagygellért Jánost és Sinkó Istvánt, a tíz év legeredményesebb 
művészeit, valamint azokat a lelkes műkedvelőket, akik a színház 
alapításától kezdve osztották annak minden terhét -  örömét. Köz
tük Topolya műkedvelő »veteránját« -  Schneider Dánielt, aki ép
pen ezzel a jubileummal ünnepli 35 éves műkedvelői tevékenysé
gét.

MOST, a második évtized küszöbén szívünk minden melegével 
köszöntjük színházunkat -  a topolyai Járási Népszínházát.”

Ez volt az utolsó ünnepi köszöntő, az utolsó pohár, amelybe 
már mérget csöppentettek. Mert a Hamlet ünnepi bemutatójára 
érkező szabadkai vezető emberek finnyáskodva körülnéztek s 
tőlünk, színészektől megkérdezték, hogy ilyen körülmények között 
lehet-e színházat működtetni. A színpad parányi, a világosítópark 
hihetetlenül szegényes, az öltözőkben alig férnek el a szereplők, 
minden olyan... olyan semmilyen. Mi akkor még nem sejtettünk 
semmit. Nem tudtuk, hogy az ünnep óriási hátrányunkra szolgál.

Végeztük a dolgunkat még néhány hónapig. Színre vittünk egy 
gyalázatosán rossz színdarabot, a Sarokházdl a „JKP és a SKOJ 
negyvenedik évfordulójára”, majd Lányi István megrendezte a Szó
lítson csak mesternek című művecskét. Sinkó István még egyszer 
összehívta a fiatalokat. Az Egy bolond százat csinál című bohózat 
sikere már nem adta vissza munkakedvünket, s amikor asztalhoz 
ültünk, hogy elolvassuk Heltai Jen6 A néma levente című darabját, 
már sejtettük, sokan már tudták, hogy Topolyán is bevégeztetett.



Színházzárás után. Dimitrijevics Mara a megszüntetett színház előtt

Nincs tovább. Az út végére értünk. A néma levente volt a topolyai 
színház utolsó bemutató előadása. Erről a produkcióról már fa
nyalogva írtak a kritikusok. Az előadásnak nem volt stílusa, zavart 
a meseszerűség stb. Temetéshez mindig akad errefelé segítőtárs... 
az élethez csak akkor, ha az érdekünk esetleg megkívánja azt.

1959 decemberében még egyszer olvasópróbára szólították a 
hirdetőtáblán a színészeket. Garay Béla Richard Nash Esőcsináló 
című művét szándékozta színpadra állítani. De aztán váratlanul 
megszakadtak a próbák. Garay Béla összekacsintott velünk s azt 
mondta, hogy találkozunk Szabadkán, mert a két társulatot össze
vonják.

Lőrincz Lajos és Sinkó István az Újvidéki Rádió színiegyüttesé
hez szerződött. Kiss Júliát, Karna Margitot, M. Süveges Etát, Husz- 
ka Ilonkát és Gyurcsics Erzsébetet „átvitték” Szabadkára. A Nép
színház szerződtette Nagygellért Jánost, Kollár Pétert, Albert Já
nost és Barácius Zoltánt. Nagy Júlia hazatért Zentára. Kiss Sándor 
sehol sem talált alkalmazást (öngyilkos lett). Dimitrijevics Mara



egy ideig még a művelődésben maradt, előadásokat, rendezvénye
ket szervezett, de aztán nyugdíjba ment, majd az USA-ba távozott.

*

A topolyai együttes az évek során kirakta azt a kártyát, amelyet 
ütőképesnek tartott. Színre vitt Moliére-t, Hellmant, Ibsent, 
Shakespeare-t. Ugyanarra a lapra játszott mindig. „Egyhúrú” em
berek gyülekezőhelye volt, akiknek összmunkája nyilvánosságot 
érdemelt. De ez a színház is megszűnt. Az adattár, a plakátok, 
fényképek szőrén-szálán eltűntek. Túl szép volt ez így, ahogy meg
próbáltam elmondani, de ilyen volt Topolyán a szakmai koncepció. 
Nyújtsunk a nézőnek szórakoztatót és művészit. Szó sincs szembe
állításról: az embernek erre is, arra is szüksége van. Ezt a topolyai 
Made in Dimitrijevics Marái aztán átvette a szabadkai magyar társu
lat, s megőrizte a művészet és az emberség autonómiáját.

Hol lenne ma a topolyai színház, ha nem szüntetik meg? 
Lenne-e még rendeltetése és küldetése? Nem tudhatjuk. Mostan
ság minden ellaposodott és elsekélyesedett. Lehet-e még hinni ab
ban, hogy a színház az élet megmentője? Hát akkor miért tettünk 
annyi lakatot az ajtókra? Megváltozhat-e a mi szellemi magatartá
sunk?



ADATTÁR

A társulat 1959-ben

Színésznők: Dimitrijevics Mara Gyurcsics Erzsébet, Huszka 
Ilonka, Karna Margit, Kiss Júlia, Nagy Júlia, Süveges Eta.

Színészek: Albert János, Barácius Zoltán, Kiss Sándor, Kollár 
Péter, Lőrincz Lajos, Nagygellért János.

Rendező: Lányi István.

Egy ideig a színház hivatásos színészei voltak

Színésznők: Dováth Amália, Jordán Erzsébet, Lovasi Júlia, Mo
hai Magdolna, Pósa Rózsa.

Színészek: Ádám Dénes, Boros Béla, Huszta Ferenc, Kiss Ferenc, 
Maronka Antal, Mohai Ferenc, Rind Károly, Visnyovszki Lajos.

Felléptek még

Almási Erzsébet, Ádor Pál, Bacsó Ferenc, Barna Erzsébet, Bá
nos Lajos, Bánov Józsika, Becskei Mária, Blau Károly, Brasnyó 
Péter, Csernai Erzsébet, Csernai Lajos, Csernai Ravasz Erzsébet, 
Csúzdi Júlia, Danyi Tilda, Debreczeny Aladár, Dognár Mária, 
Dörfler Szilvia, Dudás János, Éter Lajos, Fabó István, Faragó Klá
ri, Fárbás Sándor, Fekete Elek, Fekete József, Füstös Juszti, Füstös 
Lajos, Gergely Erzsébet, Györe János, Hajdú Anna, Hajagos Jusz
ti, Horváth Amália, Horváth Ferike, Horváth Ferenc, Horváth Pi
roska, Hugyik Erzsébet, Illés Jenő, Izsáki Ferenc, Juhász Mihály, 
Kapás Ica, Karlovics Pál, Kazi Piroska, Kerekes Mária, Kisferenc 
Mária, Kismiska János, Kiinka István, Kókai Károly, Kószó Antal, 
Kovács Ilona, Kovács Iván, Körtvélyesi Anna, Krémer Rezső, Kré- 
mer Rózsa, Lipostyák Évike, Lőrik Béla, Maronka Miklóska, Má- 
lik József, Málik Júlia, Molnár Ilona, Molnár Pál, Nagygellért Júlia,



Nagygellért Lacika, Nagygellért Rózsa, Náray László, Németh Ma
rika, Orbán Lajos, Papp Erzsébet, Pavlik Mihály, Preszburger An
dor, Princel Mária, Rind Károly, Rizsányi József, Schneider Dáni
el, Schwebler Anikó, Sinkó Gizella, Sinkovics Irén, Sipos Ibolya, 
Szivei József, Szabó József, Szakáll János, Szenti Antal, Szenti 
István, Szlivka Ferenc, Takács István, Takács Mária, Tóth Aranka, 
Tóth Bagi Tibor, Tilger Ilonka, Tilger Mihály, Utasi Mihály, Va- 
dócz Júlia, Vadócz Lajos, Vadócz Olga, Várhelyi László, Zsáki 
Erzsébet, Zsáki Pál.

Rendezők

Tilger Mihály (Valentyin Katajev: Tévedések napja, Molière: 
Fösvény, Gogol: Házasság, Joze Horvat: Csak a vak nem látja), 
Garay Béla (Szigligeti Ede: Liliomfi, Jovan Sterija Popovié: Felfu- 
valkodott tökfej, Molière: Scapin jűrfangjai, Henrik Ibsen: Kísérte
tek, Branislav NuSié: Gyászoló család, Fodor László: Érettségi, John 
Boyuton Priestley: Megjött a felügyelő, Kacsóh-Bakonyi: János vi
téz, Barry Conoors: Fruska, Garvay Andor: Bent az erdőben, Carlo 
Goldoni: Kávéház, Norman Crasna: Drága Ruth, Sulhóf József: 
Kidőlt a májusfa, Bíró Lajos: Boszorkánytánc, Lillian Hellman: Kis 
rókák, Charles Dickens: Copperfield David, Molnár Ferenc: Doktor 
úr, Molnár Ferenc: Delila, Lakatos László: Helyet az ifjúságnak, 
Blummenthal-Kalderburg: Aranykakas, László Aladár: Becsületes 
megtaláló, Dragutin Dobriéanin: Közös lakás, Braun István: Mag
dics-ügy, Bús Fekete László: Hálás kis nő, Thomas Brandon: Három 
a szerelem (Charley nénje), Charles Dickens: Házitücsök, Matija 
Poljakovié: Napraforgók, Zak Konfino: Szerdán esküszünk, Eugène 
Seriebe: Egy pohár víz, Bókay János: Feleség, Braun István: Fi
zetővendég, Branislav Nuáié: Átlagember, Molnár Ferenc: Ördög, 
Sulhóf József: Románc, Jovan Sterija Popovié: Füllentő és hazug, 
Carlo Goldoni: Fogadósné, Bús Fekete László: János, Claude 
Henry Spaak: Rózsa a viharban, André Rousen: Nina, Miroslav 
Krleza: Haláltusa (Agónia), Fodor László: Bölcsődal, Siegfried 
Geyer: Gyertyafénynél, Valentyin Katajev: A kör négyszögesítése, 
Velimir Subotié: Emberek, Mihajlo Vasiljevié: Boldogságról álmod
tunk, Leó Lentz: Nászút férj nélkül, Louis Verneuil: Varsói rokon, 
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban, H. B. Stowe-Garay Béla: Tamás 
bátya kunyhója, Somerset Maugham: A szent láng, Mészöly Dezső: 
Éva lánya, Eisemann Mihály-Szilágyi László: Zsákbamacska, Bra-



nivoj Dordevié: Sarokház, Heltai Jenő: A néma levente), Dimitrije- 
vics Mara (Szirmai Albert-Bakonyi Károly: Mágnás Miska, Kosta 
Trifkovié: Válogatós lány), Pataki László (Farkas Imre: Iglói diákok, 
Zilahy Lajos: Fatornyok, Jacques Dévai: Kisasszony, László Miklós: 
Illatszertár, Aldo Benedetti: 24 szál vörös rózsa, Szigligeti Ede: Csi
kós, Ljubinka Bobié: Bio család), Lajco Lendvai (Arthur Miller: 
Fiaim, Branislav NuSié: Dr., Molière: Képzelt beteg), Lányi István 
(Jean-Paul Sartre: Tisztességtudó utcalány, George Axelrod: A siker 
édes illata, Jan van Druten: Mindig lesznek Júliák, Francois Good
rich-Albert Hackett: Anna Frank naplója, Maurice Hennequine: 
Liliom vagy mákvirág, Dorde Lebovié-Aleksandar Obrenovié: 
Mennyei osztag, Renée Arout-Gabriel Arout: Szólítson csak mes
ternek, William Shakespeare: Hamlet), Sinkó István (Vaszary Gá
bor: Klotild néni, Szüle Mihály: Egy bolond százat csinál).

A társulat műsora 

1949/1950
-  Valentyin Katajev: Tévedések napja (vígjáték). Rendező: Til- 

ger Mihály. Előadások száma: 10. Helyben: 4. Vidéken: 6. Nézők 
száma: 2309; Molière: Fösvény (vígjáték). Rendező: Tilger Mihály. 
Előadások száma: 3. Helyben: 2. Vidéken: 1. Nézők száma: 1169; 
Gogol: Házasság (vígjáték). Rendező: Tilger Mihály. Előadások 
száma: 14. Helyben: 5. Vidéken: 9. Nézők száma: 3610; Joze Hor- 
vat: Csak a vak nem látja (vígjáték). Bemutató: 1949. szeptember 
18. Rendező: Tilger Mihály. Előadások száma: 6. Helyben: 4. Vidé
ken: 2. Nézők száma: 2137; Szigligeti Ede: Liliomfi (vígjáték). Be
mutató: 1949. december 2. Rendező: Garay Béla. Előadások szá
ma: 16. Helyben: 14. Vidéken: 2. Nézők száma: 6289; Jovan Sterija 
Popovié: Felfuvalkodott tökfej (vígjáték). Bemutató: 1950. április 1. 
Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 15. Helyben: 7. Vidéken: 
8. Nézők száma: 3935.

1950/1951
-  Molière: Scapin furfangjai (vígjáték). Bemutató: 1950. május 

27. Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 5. Helyben: 5. Vidé
ken: -. Nézők száma: 1325; Henrik Ibsen: Kísértetek (dráma). Be
mutató: 1950. november 18. Rendező: Garay Béla. Előadások szá
ma: 6. Helyben: 5. Vidéken: 1. Nézők száma: 1054; Branislav Nuáié:



Gyászoló család (vígjáték). Bemutató: 1950. december 25. Ren
dező: Garay Béla. Előadások száma: 21. Helyben: 8. Vidéken: 13; 
Fodor László: Érettségi (színjáték). Bemutató: 1951. február 15. 
Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 25. Helyben: 8. Vidéken:
17. Nézők száma: 6903; John Boyuton Priestley: Megjött a felügyelő 
(színjáték). Bemutató: 1951. március 31. Rendező: Garay Béla. 
Előadások száma: 5. Helyben: 3. Vidéken: 2. Nézők száma: 1324; 
Kacsóh Pongrác: János vitéz (daljáték). Bemutató: 1951. május 11. 
Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 14. Helyben: 14. Vidé
ken: -. Nézők száma: 6798; Barry Connors: Fruska (vígjáték). 
Bemutató: 1951. június 16. Rendező: Garay Béla. Előadások szá
ma: 35. Helyben: 6. Vidéken: 29. Nézők száma: 6944.

1951/1952
-  Garvay Andor: Benn az erdőben (dráma). Bemutató: 1951. 

szeptember 20. Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 28. Hely
ben: 4. Vidéken: 24. Nézők száma: 5042; Carlo Goldoni: Kávéház 
(vígjáték). Bemutató: 1951. október 18. Rendező: Garay Béla. 
Előadások száma: 3. Helyben: 3. Vidéken: -. Nézők száma 881; 
Szirmai Albert: Mágnás Miska (operett). Bemutató: 1951. decem
ber 12. Rendező: Dimitrijevics Mara. Előadások száma: 14. Hely
ben: 14. Vidéken: -. Nézők száma: 5182; Kosta Trifkovié: Válogatós 
lány (vígjáték). Bemutató: 1952. március 6. Rendező: Dimitrijevics 
Mara. Előadások száma: 16. Helyben: 4. Vidéken: 12. Nézők szá
ma: 3816; Farkas Imre: Iglói diákok (színjáték). Bemutató: 1952. 
május 29. Rendező: Pataki László. Előadások száma: 7. Helyben: 5. 
Vidéken: 2. Nézők száma: 2468; Zilahy Lajos: Fatomyok (színjá
ték). Bemutató: 1952. július 5. Rendező: Pataki László. Előadások 
száma: 22. Helyben: 7. Vidéken: 15. Nézők száma: 4929.

1952/1953
-  Jacques Dévai: Kisasszony (vígjáték). Bemutató: 1952. szep

tember 25. Rendező: Pataki László. Előadások száma: 12. Helyben: 
3. Vidéken: 9. Nézők száma: 2600; László Miklós: Illatszertár (szín
játék). Bemutató: 1952. október 30. Rendező: Pataki László. Előadá
sok száma: 5. Helyben: 5. Vidéken: -. Nézők száma: 1396; Aldo Bene- 
detti: 24 szál vörös rózsa (vígjáték). Bemutató: 1952. november 29. 
Rendező: Pataki László. Előadások száma: 26. Helyben: 8. Vidéken:
18. Nézők száma: 4549; Szigligeti Ede: Csikós (népszínmű). Bemuta



tó: 1953. január 8. Rendező: Pataki László. Előadások száma: 9. 
Helyben: 9. Vidéken: -. Nézők száma: 3275; Arthur Miller: Fiaim 
(dráma). Bemutató: 1953. február 19. Rendező: Lajéo Lendvai. 
Előadások száma: 3. Helyben: 3. Vidéken: -. Nézők száma: 485; Bra- 
nislav NuSié: Dr. (vígjáték). Bemutató: 1953. március 19. Rendező: 
Lajéo Lendvai. Előadások száma: 8. Helyben: 7. Vidéken: 1. Nézők 
száma: 2186; Ljubinka Bobié: Bio család (vígjáték). Bemutató: 1953. 
május 2. Rendező: Pataki László. Előadások száma: 24. Helyben: 6. 
Vidéken: 18. Nézők száma: 5137; Molière: Képzelt beteg (vígjáték). 
Bemutató: 1953. június 14. Rendező: Lajéo Lendvai. Előadások szá
ma: 4. Helyben: 4. Vidéken: -. Nézők száma: 940; Norman Krasna: 
Drága Ruth (vígjáték). Bemutató: 1953. július 27. Rendező: Garay 
Béla. Előadások száma: 16. Helyben: 4. Vidéken: 12. Nézők száma: 3925.

1953/1954
-  Sulhóf József: Kidőlt a májusfa (népszínmű). Bemutató: 1953. 

szeptember 17. Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 6. Helyben: 6. 
Vidéken: -. Nézők száma: 1792; Bíró Lajos: Boszorkánytánc (színmű). 
Bemutató: 1953. október 10. Rendező: Garay Béla. Előadások szá
ma: 18. Helyben: 5. Vidéken: 13. Nézők száma: 2224; Lillian Hellman: 
Kis rókák (dráma). Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 3. Helyben: 
3. Vidéken: -. Nézők száma: 658; Charles Dickens: Copperfield David 
(színmű). Bemutató: 1954. január 9. Rendező: Garay Béla. Előadások 
száma: 6. Helyben: 6. Vidéken: -. Nézők száma: 1476; Molnár Ferenc: 
Doktor úr (vígjáték). Bemutató: 1954. január 28. Rendező: Garay Béla. 
Előadások száma: 7. Helyben: 4. Vidéken: 3. Nézők száma: 1168. Mol
nár Ferenc: Delila (vígjáték). Bemutató: 1954. március 13. Rendező: 
Garay Béla Előadások száma: 11. Helyben: 5. Vidéken: 6. Nézők száma: 
2153; Lakatos László: Helyet az ifjúságnak (színmű). Rendező: Garay 
Béla Előadások száma: 10. Helyben: 6. Vidéken: 4. Nézők száma: 2141; 
Blummenthal-Kalderburg: Aranykakas (operett). Bemutató: 1954. má
jus 19. Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 14. Helyben: 11. Vidé
ken: 3. Nézők száma: 5577; László Aladár: Becsületes megtaláló (vígjá
ték). Bemutató: 1954. június 19. Rendező: Garay Béla. Előadások szá
ma: 11. Helyben: 3. Vidéken: 8. Nézők száma: 3479.

1954/1955
-  Dragutin Dobriéanin: Közös lakás (vígjáték). Bemutató: 1954. 

szeptember 9. Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 7. Helyben: 6.



Vidéken: 1. Nézők száma: 2149; Kvazimodo Braun István: Magdics
ügy (dráma). Bemutató: 1954. szeptember 25. Rendező: Garay Béla. 
Előadások száma: 6. Helyben: 4. Vidéken: 2. Nézők száma: 1905; Bús 
Fekete László: Hálás kis nő (vígjáték). Bemutató: 1954. november 13. 
Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 14. Helyben: 6. Vidéken: 8. 
Nézők száma: 3647; Thomas Brandon: Három a szerelem (Charley nén- 
je, bohózat). Bemutató: 1954. december 4. Rendező: Garay Béla. 
Előadások száma: 13. Helyben: 9. Vidéken: 4. Nézők száma: 5631; 
Charles Dickens: Házitücsök (színmű). Rendező: Garay Béla. Előadá
sok száma: 8. Helyben: 5. Vidéken: 3. Nézők száma: 1836; Matija Polja- 
kovié: Napraforgók (dráma). Bemutató: 1955. február 3. Rendező: Ga
ray Béla. Előadások száma: 5. Helyben: 3. Vidéken: 2. Nézők száma: 
1106; Zak Konfino: Szerdán esküszünk (vígjáték). Bemutató: 1955. már
cius 27. Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 4. Helyben: 4. Vidé
ken: -. Nézők száma: 718; Eugen Seriebe: Egy pohár víz (színjáték). 
Bemutató: 1955. május 7. Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 4. 
Helyben: 4. Vidéken: -. Nézők száma: 1112; Bókay János: Feleség (szín
játék). Bemutató: 1955. május 28. Rendező: Garay Béla. Előadások 
száma: 50. Helyben: 7. Vidéken: 43. Nézők száma: 11898.

1955/1956
-  Kvazimodo Braun István: Fizetővendég (színmű). Rendező: 

Garay Béla. Előadások száma: 12. Helyben: 5. Vidéken: 7. Nézők 
száma: 3819; Branislav NuSit. Átlagember (vígjáték). Rendező: Ga
ray Béla. Előadások száma: 11. Helyben: 3. Vidéken: 8. Nézők 
száma: 2790; Molnár Ferenc: Ördög (színmű). Rendező: Garay 
Béla. Előadások száma: 13. Helyben: 5. Vidéken: 8. Nézők száma: 
4594. Sulhóf József: Románc (dráma). Bemutató: 1956. január 7. 
Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 8. Helyben: 3. Vidéken: 5. 
Nézők száma: 2165; Jovan Sterija Popovié: Füllentő és hazug (vígjá
ték). Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 17. Helyben: 5. Vidé
ken: 12. Nézők száma: 3570; Carlo Goldoni: Fogadósné (vígjáték). 
Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 21. Helyben: 5. Vidéken: 
16. Nézők száma: 4718; Bús Fekete László: János (színmű). Ren
dező: Garay Béla. Előadások száma: 24. Helyben: 3. Vidéken: 21. 
Nézők száma: 5131.

1956/1957
-  Claude Henry Spaak: Rózsa a viharban (dráma). Bemutató:

1956. október 20. Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 6. Hely



ben: 3. Vidéken: 3. Nézők száma: 1595; Andre Rousen: Nina (vígjá
ték). Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 32. Helyben: 7. Vidé
ken: 25. Nézők száma: 5989; Miroslav Krleza: Haláltusa (Agónia, 
dráma). Bemutató: 1956. november 29. Rendező: Garay Béla. 
Előadások száma: 10. Helyben: 2. Vidéken: 8. Nézők száma: 1414; 
Fodor László: Bölcsődal (színmű). Bemutató: 1957. január 5. Ren
dező: Garay Béla. Előadások száma: 15. Helyben: 6. Vidéken: 9. 
Nézők száma: 3989; Siegfried Geyer: Gyertyafény (vígjáték). Bemu
tató: 1957. február 28. Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 37. 
Helyben: 6. Vidéken: 31. Nézők száma: 8524; Valentyin Katajev: 
A kör négyszögesítése (vígjáték). Bemutató: 1957. március 16. Ren
dező: Garay Béla. Előadások száma: 17. Helyben: 5. Vidéken: 12. 
Nézők száma: 3285; Velimir Subotié: Emberek (dráma). Bemutató:
1957. április 13. Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 7. Hely
ben: 4. Vidéken: 3. Nézők száma: 1086; Mihajlo Vasiljevié: Bol
dogságról álmodtunk (vígjáték). Bemutató: 1957. június 14. Ren
dező: Garay Béla. Előadások száma: 8. Helyben: 5. Vidéken: 3. 
Nézők száma: 2465.

1957/1958
-  Jean-Paul Sartre: Tisztességtudó utcalány (dráma). Rendező: 

Lányi István. Előadások száma: 20. Helyben: 4. Vidéken: 16. Nézők 
száma: 5957; Leó Lentz: Nászút férj nélkül (vígjáték). Rendező: 
Garay Béla. Előadások száma: 12. Helyben: 4. Vidéken: 8. Nézők 
száma: 3307; George Axelrod: A siker édes illata (színmű). Ren
dező: Lányi István. Előadások száma: 3. Helyben: 2. Vidéken: 1. 
Nézők száma: 946; Louis VerneuilM varsói rokon (vígjáték). Ren
dező: Garay Béla. Előadások száma: 28. Helyben: 2. Vidéken: 26. 
Nézők száma: 5713; Jan van Druten: Mindig lesznek Júliák (szín
mű). Bemutató: 1958. február 25. Rendező: Lányi István. Előadá
sok száma: 13. Helyben: 3. Vidéken: 10. Nézők száma: 2473; Mol
nár Ferenc: Játék a kastélyban (színmű). Bemutató: 1958. március 
23. Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 13. Helyben: 3. Vidé
ken: 10. Nézők száma: 2770; Goodrich-Hackett: Anna Frank nap
lója (dráma). Bemutató: 1958. március 29. Rendező: Lányi István. 
Előadások száma: 20. Helyben: 5. Vidéken: 15. Nézők száma: 5903;
H. B. Stowe-Garay Béla: Tamás bátya kunyhója (színmű). Bemuta
tó: 1958. május 23. Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 17. 
Helyben: 5. Vidéken: 12. Nézők száma: 5302.



1958/1959
-  Maurice Hennequine: Liliom vagy mákvirág (vígjáték). Ren

dező: Lányi István. Előadások száma: 22. Helyben: 4. Vidéken: 18. 
Nézők száma: 6093; Somerset Maugham: A szent láng (dráma). 
Rendező: Garay Béla. Előadások száma: 5. Helyben: 2. Vidéken: 3. 
Nézők száma: 1073; Lebovié-Obrenovié: Mennyei osztag (dráma). 
Rendező: Lányi István. Előadások száma: 3. Helyben: 2. Vidéken:
1. Nézők száma: 522; Mészöly Dezső: Éva lánya (színmű). Ren
dező: Garay Béla. Előadások száma: 7. Helyben: 2. Vidéken: 5. 
Nézők száma: 2066; Vaszary Gábor: Klotild néni (vígjáték). Ren
dező: Sinkó István. Előadások száma: 14. Helyben: 3. Vidéken: 11. 
Nézők száma: 3608; Eisemann-Szilágyi: Zsákbamacska (operett). Ren
dező: Garay Béla. Előadások száma: 4. Helyben: 4. Vidéken: -. Nézők 
száma: 1277; William Shakespeare: Hamlet (tragédia). Bemutató 1959. 
április 21. Rendező: Lányi István. Előadások száma: 14. Helyben: 6. 
Vidéken: 8. Nézők száma: 7877; Branivoj Dordevié: Sarokház (dráma). 
Előadások száma: 2. Helyben: 2. Vidéken: -. Nézők száma: 342; Renée 
Arout-Gabriel Arout: Szólítson csak mesternek (vígjáték). Bemutató 
1959. június 20. Rendező: Lányi István. Előadások száma: 5. Hely
ben: 2. Vidéken: 3. Nézők száma: 1118.

1959/
-  Szüle Mihály: Egy bolond százat csinál (vígjáték). Rendező: 

Sinkó István. Előadások száma: 37. Helyben: 5. Vidéken: 32. Nézők 
száma: 10 878; Heltai Jenő: A néma levente (színmű). Rendező: 
Garay Béla. Előadások száma: 31. Helyben: 5. Vidéken: 26. Nézők 
száma: 10 065.

Az előadott művek irodalmak és 
szerzők szerinti kimutatása

Magyar irodalom
Bakonyi Károly: János vitéz, Bakonyi Károly: Mágnás Miska, 

Bíró Lajos: Boszorkány tánc, Bókay János: Feleség, Bús Fekete 
László: Hálás kis nő, Bús Fekete László: János, Farkas Imre: Iglói 
diákok, Fodor László: Bölcsődal, Fodor László: Érettségi, Garvay 
Andor: Benn az erdőben, Heltai Jenő: A néma levente, Lakatos 
László: Helyet az ifjúságnak, László Aladár: Becsületes megtaláló, 
László Miklós: Illatszertár, Mészöly Dezső: Éva lánya, Molnár Fe-



renc: Delila, Molnár Ferenc: Doktor úr, Molnár Ferenc: Játék a kas
télyban, Molnár Ferenc: Ördög, Szigligeti Ede: Csikós, Szigligeti Ede: 
Liliomfi, Szilágyi László: Zsákbamacska, Szüle Mihály: Egy bolond 
százat csinál, Vaszary Gábor: Klotild néni, Zilahy Lajos: Fatomyok.

Jugoszláviai magyar irodalom
Braun István: Fizetővendég, Braun István: Magdics-ügy, Sulhóf 

József: Kidőlt a májusfa, Sulhóf József: Románc.

Jugoszláv népek irodalma
Ljubinka Bobié: Bio család, Dragutin Dobriéanin: Közös /ö/rás, 

Branivoj Dordevié: Sarokház, Joze Horvat: Csűá: ö vű/: nem /ű(/ú, 
Zak Konfino: Szerdán esküszünk, Miroslav Krleza: Haláltusa (Agó
nia), Dorde Lebovié-Aleksandar Obrenovié: Mennyei osztag, Bra- 
nislav Nuáió: Átlagember, Branislav Nuáiú: Dr., Branislav Nuáió: 
Gyászoló család, Matija Poljakoviő: Napraforgók, Jovan Sterija Po
povié: Felfuvalkodott tökfej, Jovan Sterija Popovié: Füllentő és ha
zug, Velimir Subotié: Emberek, Kosta Trifkovié: Válogatós lány, 
Mihajlo Vasiljevié: Boldogságról álmodtunk.

Amerikai irodalom
George Axelrod: >1 jz/cer édes z/tatá, Barry Connors: Fruska, 

Crasna Norman: Drága Ruth, Francois Goodrich-Albert Hackett: 
Anna Frank naplója, Lillian Hellman: Kis rókák, Arhur Miller: 
Fiaim, H. B. Stowe-Garay Béla: Tamás bátya kunyhója.

Angol irodalom
Thomas Brandon: Három a szerelem (Charley nénje), Charles 

Dickens: Copperfield David, Charles Dickens: Házitücsök, Somer
set Maugham: A szent láng, John Boyuton Priestley: Megjött a 
felügyelő, William Shakespeare: Hamlet.

Belga irodalom
Claude Henry Spaak: Rózsa a viharban.

Francia irodalom
Jacques Dévai: Kisasszony, Maurice Hennequine: Liliom vagy 

mákvirág, Molière: Fösvény, Molière: Képzelt beteg, Molière: Scapin 
furfangjai, Jean-Paul Sartre: Tisztességtudó utcalány, Eugène



Seriebe: Egy pohár víz, André Rousen: Nina, Louis Verneuil: Varsói 
rokon, Renée Arout-Gabriel Arout: Szólítson csak mesternek.

Holland irodalom
Jan van Druten: Mindig lesznek Júliák.

Német nyelvű irodalom
Franz Blumenthal-Willy Kalderburg: Aranykakas, Siegfried 

Geyer: Gyertyafénynél, Leó Lentz: Nászút férj nélkül.

Norvég irodalom
Henrik Ibsen: Kísértetek.

Olasz irodalom
Aldo Benedetti: 24 szál vörös rózsa, Goldoni Carlo: Fogadósné, 

Goldoni Carlo: Kávéház.

Orosz (szovjet) irodalom
Gogol: Házasság, Valentyin Katajev. A kör négyszögesítése, Va- 

lentyin Katajev: Tévedések napja.

A  zenés színdarabokban részt vettek

Huber Péter, Jovánovics Ilona, Kovács István, Nagy Dezső, Pé
kár Tibor, Szenti István, Szűcs József.

Zenekari tagok
Ádor Pál, id. Balázs Lukács, ifj. Balázs Lukács, Balog István, 

Brindza István, Brindza József, Miroslav Cvijanović, Csernai Ká
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M eg p ró b áltam  sz ín h áza in k  p o ro s  ra k tá 
ra iban  e lő k o to rn i az a lsó  fiókokbó l a sá rg u 
ló fényképeket és a p lak á to k a t, e lb eszé lg e t
tem  a k o ro n a tan ú k k a l, sz ínészekkel és re n 
dezőkkel. A  topolyai sz ínház d o k u m e n tu m 
anyaga -  sajnos -  sző rén -szá lán  e ltű n t, m eg
sem m isü lt, em ia tt a d a ttá ra  hiányos. E n n ek  
e llen ére  a kép összeállt.

S ze rettem  vo lna  rész le tesen  foglalkozni 
a darabválasz.tással, az e lő ad áso k k al, a sz ín 
házak m u n k ájá t m eg h a táro zó , a lak ító  egyé
n iségekkel, Ju h ász  Ferenccel, D im itrijev ics 
M arával és m ásokkal, a  szakm abeliek  re a 
gálásával, a sajtóvisszhanggal. A  leh e tő sé 
gekhez m érten  ism erte tem  m in d h á ro m  tá r 
su la t teljes re p e r to á r já t, az e lő a d o tt m űvek 
és iro d alm ak  szerzők  sze rin ti m egoszlását, 
m egem lítem  m in d azo k at -  h iv a táso sak at és 
a m a tő rö k e t - ,  ak ik  a színház, m un k ájáb an , 
e lő ad ása ib an  részt vettek .

M ivel éveken  á t együtt lélegez tem  velük, 
a m úló  idő e llen ére  sem  lá to m  m áskén t a 
do lgokat, m in t akkor, am ik o r a nagybccske- 
reki, m ajd a topo lya i és a szabadkai színház 
tag jak én t é ltem  á t a trau m ák a t és az ö röm  
p e rce it, te h á t szem tan ú k én t szám o lh a to k  
be a rró l, am it lá ttam , tap asz ta ltam . K önyve
m et azzal a szándékkal írtam , hogy m eg
m en tsem  a fe ledéstő l sz ín h áza in k  m ú ltjá 
n ak  em lék ezeteseb b  p illan a ta it. A z ad a to k  
b irto k áb an  sem  tö rek e d h e ttem  azo n b an  te l
jességre, csupán  m eg p ró b á ltam  felvázolni a 
tö r té n te k e t s igazolni a n em zeti sz ín já tszás 
lé tjogosu ltságá t ezen  az. ég tá jon .

BARACIUS Zoltán




