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Prológus

A szabadkai színjátszás gyökerei a távoli múltba, a romanti
kus XVIII. századba nyúlnak vissza, amikor a nagy lélekszámú 
bácskai mezővárosban színházi előadások voltak, s megbecsült 
értékek születtek minden művészeti ágban. Sokfelé és sokféle elő
adástól lehetett akkor lelkesülni. Meglepetések is érték az em
bert, rosszak, jók vegyesen, hol a nézőtéren, hol pedig a szín
padon. A német színészek német nyelven valósították meg a 
programot: „Ha a nép nem megy el a színházba, a színház megy 
el a néphez”. A krónikás szerint már 1790-ben a lelkes hazafiak 
mindent megmozgattak annak érdekében, hogy a magyar színész 
is elmehessen a népéhez, így a magyar színjátszás is polgárjogot 
nyerjen az országban. Habár a színházművészet feladata tartal
milag, lényegileg nem sokat változott, a „komédiások” lassan-las- 
san országszerte anyanyelvükön szólaltak meg, természetesen 
Szabadkán is. Már akkor is elvárták a színháztól, hogy a kornak 
tükre és erkölcse legyen, de hát az előadások többsége nem 
irodalmi anyagra támaszkodott.

Felépült a szabadkai színház, majd 1915 tavaszán leégett, s 
aztán 1945-ben megalakult a Horvát Népszínház (Hrvatsko na
rodno kazalište), nemsokára a magyar társulat is megkezdhette 
munkáját. Ennek az áldásos folyamatnak előzményei voltak. 
Napokig másról sem cikkeztek a vajdasági magyar (és nem ma
gyar) lapok, mint arról, hogy milyen nagy szüksége volna a tarto
mánynak magyar nyelvű színházra, mert a teátrum segítségével 
(is) átvílágíthatóbb bonyolult, ellentétes világunk. A színházi 
munka nem máról holnapra hozza meg a gyümölcsét, de az első 
előadások már olyan magatartásformákat, gondokat boncoltak, 
melyekről valamennyien gondolkodtunk már, habár akkor a lá
tottakat tüzetesebben nem elemezte senki. Egyszerűen örültünk



a színháznak. Szó nem esett drámai erővonalról, abszolutizált 
alakokról. Nem hangzott el a figyelmeztető mondat: „Aki az igaz
ságért indul csatába, ne vegye fel a legjobb nadrágját”, nehéz is 
volt teljes, átfogó képet adni a színjátszás és a színház helyzeté
ről, fejlődési tendenciáról, mert kezdetben a magyar színházról 
szóló vitákban nem a tiszta hitről esett szó, hanem a teátrum sze
repéről a szocialista társadalomban. Hadd legyek egy cseppnyit 
érzelgős. A lelkében-testében dúló láztól megdermedve az Ibsen- 
dráma {Nóra) orvosa, a nagybeteg házibarát a távozás előtt azt 
mondja a ház úrnőjének, a férje mellől elvágyó asszonynak - aki
be titkon szerelmes - és barátjának, az üzleti ügyeibe belemere
vedett Helmernek: „Köszönöm a tüzet”. Valami hasonlót mond
hatunk mi is a - sajnos - sorsüldözött vajdasági magyar szín
házművészet nevében az elődöknek, akik már 1945-ben 
megpróbáltak alkotó módon visszanyúlni mindahhoz, ami 
színház.

Elődeink életképessé tették a magyar színházat Szabadkán. 
Azt a színházat, amely már 1945. október 27-én bemutatta Ba
lázs Béla Boszorkánytánc c. drámáját. A reményektől fűtött fiatal, 
tevékeny színészeket, az ugyancsak fiatal és veteránnak számító 
rendezőket sohasem lehet rosszra felhasználni, de életvitelük 
soha nem volt olyan jó, ám nem is olyan rossz, mint ahogyan a 
ma embere elképzeli. Az igazi fellendülés, „láncszaggatás” 1960- 
ban volt, akkor vette kezdetét az „aranykorszak”, az a tizenkét 
esztendő (1960-1971), amelyről érdemben akarok szólni, s aki 
hajbókolni akar e korszak előtt, annak nem esik nehezére az írás. 
Nincs szándékomban „átértelmezni” egy színház eredményes
ségét, ma már nevetve léphetünk át a hibákon, de mivel még min
dig nem kívülállóként látom az eseményeket, a kort minden 
jellegzetességével együtt, megpróbálom az erényeket felcicomáz- 
ni, a kevésbé erényes dolgokat sem hallgatva el.

Alkotói hittel átitatott évek eseményeiről számolok be. 
Eszelős reménnyel, udvariasan és agresszívan talált rá az alkotó 
a nézőjére. „Trükköztek”, s ahogy a színész belebújik a másik 
ember bőrébe, úgy a rendezők - elsősorban Virág Mihály - lelket 
cseréltek a világszínház óriásaival.



Évadonként néha 13-14 bemutató előadás, négyszáznál is 
több reprízzel. Gyakori részvétel az újvidéki Sterija Játékokon 
(Léda, Áfonyák, Légszomj), a „fehér foltok” eltüntetése, vidékjárás 
a magyarlakta falvakban, településeken Horgostól a muravidéki 
Hódosig, Titeltől (!) a baranyai Vörösmartig, fellépés Belgrád- 
ban, magyarországi sztárszínészek és rendezők szerződtetése, 
Színházképző Stúdió létrehozása - meddig folytassam? A ma
gyar társulat akkori első embere, Dévics Imre, alkotói dialógusra 
kényszerítette azt, akivel az utcán vagy a színház levegőtlen folyo
sóján összefutott. Muszáj volt eszmét cserélni a színházról s rá
bólintani az ötleteire. Ha egy rendszert mozgásba hozunk, akkor 
nincs szükségünk bohóctréfákra, akkor a színpadon az értelem 
az úr és Bertolt Brecht, Max Frisch meg Háy Gyula, mondta Dé
vics Imre előkaparva a könyvtár legsötétebb zugából O’Neill Bol
dogtalan holdfai, Madách Imre Az ember tragédiáját. Azt mond
ják, hogy a szikrázó, lángoló szenvedély egyszerre gyújt és rom
bol. Dévics Imre szenvedélye, színházi szenvedélye épített, alko
tói erőként lehetett felhasználni. Dévics Imre színházáról, tizen
két esztendejéről írok ebben a könyvben - tehetségem, íráskész
ségem függvényében. „Kortársa” voltam az eseményeknek, test
közelből éreztem az esetenként ismétlődő sikert, újságcikkek, 
plakátok, sárguló-barnuló fotók őrzik az aranykorszak emlékét. 
Tudom, Rousseau óta az „igazi ember”: a természetes ember. De 
- szerintem - reményünk, apró reménységünk a színházban van 
s a színháznak egy olyan álmodozójában, mint amilyen Dévics 
Imre (volt). Ha élne, megtiltaná, hogy ezt az írást megjelentes
sem, vagy legalábbis néhány sorát törölné. Szalonnyafkaság az 
egész, mondaná, de a színpadon nem beszélhet magában az em
ber, ezért a monológot leírtam. Közös élményeink voltak, közös 
kínjaink s csak azt sajnálom, hogy közösen nem tudtunk mindig 
és mindenütt változtatni a dolgokon. Meglehet, hogy a „meskete” 
szubjektív, de a számok önmagukért beszélnek, s az értékítélet 
ezekkel megalapozottabb lehet.



Ilyennek látták

Színházi sors 1945-től 1960-ig

A színház halott. A színház él, virágzik. A színház üzleti 
vállalkozás. Magasabb rendű ember, aki színésznek áll, aki a szín
padról párásabban látja a világot: a színész lelke is ragyogóbb. A 
színész művelődési dolgozó. Színházról vitatkoztak 1945-ben is, 
és akkor is lapos volt az ország erszénye, mint most, megvolt 
azonban a színházvezetői gondosság, hozzáértés is, (talán) a 
szépnek túlfűtött akarása. A XIX. században Szabadkának csak 
színházépülete volt. A XX-ban társulata is. Magyar és szerbhor- 
vát. A térség magyarsága 1945-ben végre saját színházba járha
tott, mert Szabadkán megalakult a vajdasági Magyar Népszín
ház. Művelődéstörténeti eseménye volt a tartománynak az a nap, 
amikor végre magyarul is megszólalhatott a színész. Érződött, 
persze, hamis pátosz is. „Amikor 1945 októberében a Népszín
ház Szuboticán megnyitotta kapuit, sokan hittük és tudtuk, hogy 
ez alkalommal a függöny felgördülése után olyan színiélet kezdő
dik, ami még a szuboticai színház épületében nem volt. Tudtuk, 
hogy a dolgozóink által teremtett anyagi eszközök olyan biztosí
tékot nyújtanak a színház működésére, amire sem lehetőség, sem 
példa nem volt. Ettől az időtől kezdve a színház élete nem azon 
múlik, hogy van-e a művészek valamelyikének anyagi lehetősége 
színházat alakítani. De nincs kiszolgáltatva a színházművészet a 
tőkés elemeknek sem. Függetlenül minden régi szokásoktól, csö- 
kevényektől a színházművészet elindulhatott a szabad fejlődés út
ján”. Urbán János lelkesedett akkor ekként a színházért az újság
ban. A Magyar Szó október 29-i száma - azon a napon mutatta 
be a színház társulata a Balázs Béla-drámát, a Boszorkánytáncot 
- vastag betűkkel cikkezett az eseményről: „Ma nyílik meg a vaj
dasági Magyar Népszínház”, a zárómondat már szenvedélye
sebb: „Legyen ez a megnyitó az újjászületett vajdasági magyar



színházművészet és a demokratikus magyar társadalom soha 
nem látott nagy ünnepe”. Mert -  valljuk - a múltban a magyar
nak ritkán nyílott alkalma ünneplésre. Igaz, megfordult ebben a 
„sárfészek”-ben a magyar színjátszás elitje, Maria Theresiopolis- 
ban már 1780-ban széthúzták a rongyfuggönyt. Az előadásokat 
leggyakrabban a város elöljárói és családjuk, meg a Szabadkán 
állomásozó osztrák tisztek látogatták. A magyar színjátszás is éb
redezett. Láng Ádám 1816. július 4-én kelt levélben színházelő
adás megtartására alkalmas épületet kért a tanácstól. A vendég
játékot engedélyezték, s a trupp a régi gimnázium nagytermében 
be is mutatta műsorát. 1918-ban már tömegek látogatták a ma
gyar nyelvű előadásokat. De most már „pipafíist és borgőz”, mel
lett a Fekete Sas vendéglőben tartották meg a rendezvényeket, 
mert a Városi Tanács megtiltotta a gimnázium nagytermének 
további használatát. Vendégszerepeit akkor Szabadkán „Patyikás 
Rózsi” is, alias Déryné Széppataki Rózsa.

Később a társulatok a Nagykávéházban (a Bürger Casinóban) 
szerepelhettek, de a sajtó egyre gyakrabban sürgette egy állandó 
színház felépítését. (Méltó helyet Tháliának!) Felvetődött még 
egy gondolat: érdemes volna egy szeged-szabadkai társulatot 
alakítani. Aztán 1853-ban megvalósulni látszott az álom. A Városi 
Tanács az építkezést Skultéty János építőmesterre bízta, mivel az 
ő ajánlatát találta a legolcsóbbnak. Telepy György budapesti 
színművész a színház belső berendezésének tervrajzát nyújtotta 
be. Telepy végül csak a színpadot alakította ki, a nézőteret többen 
- Raics Nenad, Pirkó András és mások - rendezték be.

A városvezetők Latabár Endre akkori szegedi színigazgatót 
hívták meg az új színház ünnepi megnyitójára. Az első előadást 
1854. december 16-án tartották meg. Jósika Miklós Két Barcsay 
című színművét vitte színre a szegedi társulat. A városban ünnepi 
volt a hangulat, akár azt is mondhatjuk: eufórikus. A mellékut
cákban hintók sorakoztak. A hölgyek és az urak megérezhették, 
hogy a színház és a színész egy eszménykép tartozéka lehet. Az 
akkori viszonyokhoz képest a szabadkai színház „fényes” volt és 
„előkelő”. Épületében az 1861-ben alakult újvidéki Szerb Nem
zeti Színház is vendégszerepelhetett. (A német truppok lassan-



lassan elmaradoztak.) A nézők változatos színvonalú produkció
kat láthattak. A lapok gyakran bírálták a gyengébb társulatok tel
jesítményét, mert akkor is üzleti szempontok diktálták a műsort. 
A vándorszínészek a „nemzet napszámosai” voltak ugyan, de 
sokszor tartalmatlan összeállításokkal érkeztek Szabadkára.

Nagy változások

A szakemberek 1904-ben elavultnak találták a színház beren
dezését. Az épület is felújításra szorult. A Városi Tanács ezért el
rendelte a színház átalakítását. A munkálatok után decemberben 
már előadást lehetett hirdetni. A színházépület akkor ötvenéves 
volt. Viszont 1915. március 23-án a színház belseje teljesen le
égett. Elpusztult a színészek magánruhatára és a színigazgató te
kintélyes vagyona is. Az Osztrák-Magyar Monarchia bukása után 
szerb és horvát truppok látogatták a várost, de a előadásokat egy 
szálloda báltermében mutatták be. Néha-néha egy-egy magyar 
műkedvelő csoport is színre léphetett. A Népszínház falai még 
vagy tizenkét évig meredeztek üszkösen az égnek. Az épületet 
végül is 1926. december 15-én adták át felújítva rendeltetésének: 
747 ülőhellyel, modern világosítóparkkal, etázsfűtéssel.

A színházat 1927. január 10-én nyitották meg. A belgrádi 
Nemzeti Színház vendégszerepeit Rimszkij-Korszakov Cári 
menyasszony című balettműsorával. A városi hatóság azonban 
csak évi negyven napot hagyott jóvá előadások céljára, a többi na
pon mozit működtettek a színházépületben. Douglas Fairbanks 
és Greta Garbó ugyanis több nézőt vonzott, mint a Milos Obilic 
című dráma vagy a népies darabok.

A magyarok ez időben a soronpón túlra szorultak. Hivatásos 
magyar társulat alapításáról szó sem lehetett akkor. Magyar 
műkedvelő előadásokat a Népkörben tartottak. Azután a 
háborús években magyarországi vidéki truppok vendégeskedtek 
Szabadkán. (Most a szerbek, horvátok maradtak házon kívül.)

A többiről már említést tettünk. 1945-ben megalakult a hor
vát, majd a magyar színház Szabadkán. Laták István alkalmi írá



sából idézünk, amely egy brosúrában jelent meg: „Ennek a szín
házépületnek az 1848-as forradalom idején tették le az alapkövét, 
és egy másik forradalom, Jugoszlávia népeinek nagy szocialista 
forradalma teremtette meg annak a lehetőségeit, hogy a remé
nyek, amelyeket az alapkő lerakásánál az itt élő népek táplálták, 
teljesen megvalósuljanak. Hogy minden itteni nép nyelvén szól
janak a színészek az épület színpadáról”.

A Népszínház monográfiájából:
„A régi Jugoszláviában elképzelhetetlen volt, hogy hivatásos 

magyar színház alakuljon s játszási engedélyt kapjon. A reakciós 
királyi uralom soviniszta politikája nem tűrte a magyar nyelvet a 
színpadon. És most, a felszabadulás után bekövetkezett az, amire 
több mint húsz éven át hiába várt a magyarság. Ebben a terem
ben, ahol eddig évtizedeken át ki volt tiltva a magyar nyelv, most 
az ott játszó szerbhorvát anyanyelvű színésszel egyenlő jogon 
szólhatott a magyar színész”.

A tagtoborzáshoz azonnal hozzáláttak. A felvételi vizsga után 
a színház intézősége megkezdte a színészek szerződtetését. Hiva
tásos, tapasztalt magyar színész nemigen találtatott ezen az égtá
jon. Hárman - Garay Béla, Nyáray Rezső és Sántha Sándor - a 
II. világháború előtti években rendszeresen felléptek a magyaror
szági vándortársulatok előadásaiban, a pesti színházakban is be
mutatkozhattak. Szívbéli szempontok vezényelték vissza színé
szeinket a műkedvelők színpadára, s a legnagyobb örömmel azon 
a mezsgyén egyensúlyoztak, ahol az amatőrizmus és a profizmus 
összeér. A színház pályázati felhívást tett közzé a lapokban. 
Ennek meg is volt a kellő visszhangja, mert csaknem ötvenen 
szorongtak a „nagy vizsga” előtt a próbatermekben, színpadon, 
folyosókon. Nagyobb számban csak a szabadkaiak jelentkeztek, 
de érkeztek színészjelöltek Becskerekről, Kikindáról, Topolyáról, 
Tordáról, Zen tárói, Újvidékről is.

Az 1945-ben szerződtetett magyar színtársulat tagsága: Pataki 
László, Sántha Sándor, Balázs Janka, Szabó István, Szabó Má
ria, Kiss Mária, Szőnyi Hermina, Kiss Klára, Németh Rudolf, 
Bóka János, Kunyi Mihály, Szuboticski Dusán, Neumann Fri
gyes, Gyapjas János és Gyapjas Marika, Kiss Ferenc, Cathry



Nelly, Tikvicki Mária, Pozsár Mária és Bedzsula Margit. Garay 
Béla lett a társulat tiszteletbeli rendezője. Az első bemutató után 
többen megváltak az együttestől, s néhány hónap elmúltával a 
színház fölvehette soraiba Ferenczi Ibolyát, Remete Károlyt, R. 
Fazekas Piroskát, Szilágyi Lászlót, Fejes Györgyöt, Raczkó Ilust, 
Godányi Zoltánt, Szabó Jánost, Vérségi Józsefet, Czehe Gusztá
vot, Petz Marikát, Heck Paulát, rendezőnek Varga Istvánt és Vi
rág Mihályt. Az ötvenes évek végén szerződtették Romhányi Ibit, 
majd a többieket.

Hurráoptimizmussal

Hogy örömmel várta-e Szabadka magyarsága az ünnepi be
mutatót, nem tudhatjuk. A háború sebei még nem hegedtek be. 
Öntörvényű gyilkosok magyarok százait/ezreit ölték meg. Mint 
már említettük, a magyarok bejövetele után magyarországi regio
nális truppok vendégszerepeitek a városban. Operetteket és na
cionalista színezetű, propagandaízű, olcsó darabokat mutattak 
be Eisemann és Erdélyi muzsikájával. Értékesebb irodalmi mű 
ritkán tévedt a színpadra. Laták István egy helyütt megírta, hogy 
ezek az előadások „valósághamisító” rendezésben, „eszmei cson
kításban” kerültek bemutatásra. Most a szocializmusban „újrafo
galmazódott” a színház. S egy szintén propagandaízű darabbal 
nyitott: Balázs Béla Boszorkány táncával. Balázs Bélának vala
mennyi színpadi műve megbukott, de a szerző Lukács György vé
delmét élvezte. Lukács összegyűjtött tanulmányaiban a követke
zőket írja Balázs Béláról: „...kötelességemnek érzem újra és újra 
elmondani az érteni nem tudás és nem akarás kórusával szemben 
ma még magányos véleményemet, hogy Balázs Béla oeuvre-je a 
mi irodalmunk és a világirodalom számára fordulatot hozó jelen
ség. Tökéletlenül mondom? Nagy baj. De jobb, mint ha senki 
sem mondaná”. A Boszorkánytánc Szabadkán mindössze ötször 
került bemutatásra. Az előadást Pataki László színész rendezte. 
Szereplők: Pataki László (von Weingerade, német vezérkari 
tiszt), Tikvicki Mária (Milica, tanítónő), Sántha Sándor (Mari-



netti, ezredes), Bóka János (Kurjakovió, usztasa polgármester), 
Szabó István (Carracioli, őrmester), Németh Rudolf (Forgács 
báró), Nagy Frigyes, Pozsár Mária és Gyapjas János.

Gál László a Magyar Szóbán megállapítja, hogy Balázs Béla 
„remek technikával alakítja az eseményeket”. „Félmondatokkal 
is tökéleteset rajzol és színez”. „Durva eszközök nélkül is-tudja 
fokozni a feszültséget”. Nem ír Gál arról, hogy a színház - való
színűleg felsőbb sugallatra - a korhoz kötő szinkronpontokat 
kereste. De ez persze veszélyekkel járt, mert a máshoz szokott 
szabadkai néző megérezhette, hogy a kapcsolódási pontok a 
megváltozott világban még nem elég erőteljesek. Ha pedig nem 
elég határozott a rendezői elképzelés, vagy gyönge a színészek 
teljesítménye, akkor a programbeszédet senki sem hallja meg. Ba
lázs Bélát természetesen az akkortájt kifejtett tevékenysége, mun
kássága állította Szabadkán reflektorfénybe. Másként kellett gon
dolkodni és gondolkodtatni. A színház a „valóságot” akarta meg
élni a Boszorkánytánccal A győztesek valóságát.

A Magyar Népszínház első bemutató előadásáról a Hídban 
(1945. 1-2. szám) Lévay Endre emlékezett meg. Elöljáróban le
szögezte, hogy a fiatal együttes beváltotta a hozzá fűzött remé
nyeket. Dicséri a színészeket. A rendezéssel kapcsolatban arról 
ír, hogy egy-két kép több tömörséget, életet és alaposabb munkát 
kívánt volna. A siker azonban biztató és ígéretes volt. Idővel 
majd a részkövetelményeknek is eleget lehet tenni. Magáról a 
műről Lévay Endre nem mond véleményt. Megérezhette talán, 
hogy egy “szétszórt” darab került színpadra, s arról a falusi szerb 
tanítónőről szól, akinek hősiességén megtörik a német alaposság. 
Nehéz a darabban megtalálni az arányt, mert a néző azt érezhet
te, hogy az új világhoz nincs sok köze, és az előadás végén a szín
padra beömlő napsugár - megérkeztek a faluba a felszabadító 
seregek - nem volt nagy hatással a tömegre. Ne szépítsük: a Bo
szorkánytánc megbukott.



Háy Gyula - először

Néző, azaz élő közeg nélkül, amelyben hatni akar, egyetlen 
művészet sem olyan halott, mint a színház. 1945-ben - és még né
hány évig - Szabadkán azt hajtogatták, hogy minden nehézség 
ellenére a színházművészet fénykora közeleg: a nyakunkba sza
kadt, nyúljunk utána, elérhető majdnem minden este a szabadkai 
Népszínházban. De a szekér csak nem akart megindulni. Nusic 
Gyanús személyének mindössze négy repríze volt. Hangos sikerről 
akkor sem számolhattak be az újságírók, amikor a társulat Háy 
Gyula Tiszazug című drámáját vitte színre - két (!) reprízzel. Még 
egy magyarországi szerző tehát, akit a nézők elutasítottak. Háy 
Gyula Kossuth-díjas magyar írót „ellenforradalmi szervezkedések
ben való részvétel miatt” 1957-ben letartóztatták. Büntetését bör
tönben ülte le, majd a Nyugatra emigrált. „A színjátszás igazi, de
mokratikus formája most van kialakulóban”, tudósított az esemé
nyekről, a Háy-bemutatóról a Hídban Lévay Endre, aki szenvedé
lyesen szerette a szabadkai színházat. Nagy mű a Tiszazug, állapít
ja meg. Ez sem segített. Életről és halálról szól a Tiszazug. Öröm, 
áldás és megszámlálhatatlan vétek mögött húzódik meg a tragédiá
nak kimeríthetetlen forrása: a föld. Az anyaföld. Tiszazug népe 
életre-halálra küzd meg a talpalatnyi rögért. Éheznek. Mert kevés 
a föld. Árva Marinak, a falu legszebb lányának a tragédiáját éljük 
meg. Mari a csendőr szeretője lesz, majd hozzámegy a tehetős 
gazdához. Urát ezután megmérgezi, mert mindent magának akar 
megkaparintani. A repertoár következő darabja, Móricz Zsig- 
mond Sári bíró című (nép) színműve már homogenizálta a néző
ket. A falusi életképet 25-ször mutatta be a társulat. Az előadást a 
nagybecskereki Nyáray Rezső rendezte. A rutinos amatőrre Laták 
István a Hídban alaposan ráhúzta a vizes lepedőt. Szerinte az 
„öreg” a vidéki magyar színpadokon még a múlt században kiala
kult stílusban, manírral szerepelt. A közönségnek játszott, össze
kacsintott a nézőkkel stb. Nyáray Rezső megsértődött, felpakolt és 
hazautazott a Bega-parti városba.

A műsorba aztán betolakodnak az oroszok (Rahmanov Viha
ros alkonyat, Skvarkin A fattyú, Szimonov Orosz emberek és Orosz



kérdés, Szolovjev A csendháborító, Katajev Hajrá!, Gorkij A 
Zseljeznov-ház asszonya, Mihalkov>4 vörös nyakkendő). De furcsa
mód helyet szorítottak a színpadon a népszínműnek és az ope
rettnek is. Hiába kérdezgették unos-untalan az elvtársak a sajtó 
útján, hogy miért szeretik a szabadkaiak az arche-műfajokat, a 
hazug, tartalmatlan romantikát. A néző elárulta, fölfedte magát. 
A színház fénykora közeleg? Igen, bólintottak. Szigligeti Csikósa, 
Kacsóh Pongrác János vitézt, Szirmai Mézeskalácsa, Jacoby 
Leányvásárya, a néző állandó jelenlétét szavatolta. Egy odaátról 
hozzánk tévedt vörös agitátor, Pajzs Pál egyetlen folyóiratunkban 
azt magyarázgatta, hogy tiszteljük azokat, akik embermód küzde
nek az új színházért. A színjátszás új útjáról címmel meg is írta 
diktátumát. Szerinte a színházvezetésben a következő irányelve
ket kell érvényesíteni:

1. Továbbfejleszteni és terjeszteni a haladó és értékes 
klasszikus színirodalmat;

2. Megteremteni a jugoszláviai magyar színirodalom alapját 
s ennek irányát megszabni, elősegíteni;

3. Ismertetni Jugoszlávia többi nemzetének színirodalmát, 
mert csak az tudja a magáét is szeretni, aki a másét tiszteli és ismeri;

4. Megismertetni a magyarsággal a világirodalom haladó 
színpadi termékeit, elsősorban a Szovjetunióét;

5. Klasszikusokat megszerettetni és megismertetni a közön
séggel.

A színházban azokban az években Garay Béla, Pataki László, 
Sántha Sándor, Rind Károly, Nyáray Rezső és egy színházba be
tévedt elvtársnőnk, Nádor Katalin rendezett. A társulat több na
pos potyán vett részt a Kéz a kézben című Weigend József-vígjá- 
tékkal (94 repríz). Műsoron szerepelt Zilahy Lajos Fatornyok 
című műve, Goldoni Hazugja, Molnár Ferenc Liliomya, Molière 
Dandin György és A botcsinálta doktor című vígjátéka, Móricz 
Zsigmond Ludas Matyi)a, Shaw-tól Az ördög cimborája és a War- 
renné mestersége, Dickenstől a Házitücsök, Priestleytől A váratlan 
vendég, Ben Johnson Volponé,ja, Ibsen Kísértetek című drámája, 
Bródy Tanítónőit stb. A nézőszám állandóan növekedett, de 
„forradalmi újításokról” még nem esett szó.



Garay Bela (1897-1987)



A Magyar Színház sorsa 1951-ben megpecsételődött. Megtör
tént az, ami akkor elkerülhetetlen volt: egyesült a Magyar és a 
Horvát Népszínház. A kommunista párt kimondta, hogy a ma
gyarok és a horvátok „nem élhetnek gettóban”. Senki nem tilta
kozott, és egyébként is: nem merte senki fölemelni a hangját.

Elítéltek, A Glembay urak

Politikai események hatására iktatták be a műsorba 1952-ben 
Sinkó Ervin Elítéltek című darabját. A bemutatóról Lévay Endre 
emlékezett meg a Hídban: „A fölszabadulás után láttunk a Nép
színház színpadán néhány eredeti bemutatót, s mindig megértő 
lelkesedéssel ünnepeltük, mert az öröm és a taps magunknak is 
szólt. Sinkó Ervin drámája nemcsak értékben, de jelentőségében 
is több minden eddiginél. Témája a mi sorsunk, és benne a mi 
második forradalmunk...” A drámát a szereplőgárda -  Pataki 
László rendezésében -  16-szor ismételte meg. Meglepően nagy 
szám. Ugyanis az ötvenes években eléggé riasztó volt a statiszti
ka: Strindberg Júlia kisasszonya. 9-szer, Machiaveli Mandragorája 
7-szer, Goldoni A legyező című műve 9-szer, Shaw Candidaya 
6-szor, a Három a kislány című Schubert-operett 11-szer ment. 
1953-ban a színház végre hozzá mert nyúlni az avoni hattyú 
egyik művéhez. A makrancos hölgy című vígjátékot Garay Béla 
rendezte. A sajtó amolyan „langyos fogadtatásban” részesítette 
az angol szerzőt, megemlítvén: az igaz ugyan, hogy a színház a 
bemutatóval adósságot törlesztett kötelességet rótt le, amikor 
fennállása óta először tűzött műsorra Shakespeare-művet, de a 
közönség nem tudott fölmelegedni, s a színpadról idegen levegő 
áradt, habár a rendező a forgószínpad igénybevételével és a szí
nészek tehetségére támaszkodva, mindent megtett a siker 
érdekében. Kolozsi Tibor a Magyar Szóban dicséri a szereplőgár
dát, elsősorban Szilágyi Lászlót és Szabó Cseh Máriát. Szilágyi 
László dikciója intellektuális hangulatot teremtett a színpadon, 
ő  a mi legszebben beszélő színészünk. Szabó Cseh Mária elmé
lyült a szerepében, látszott, érezni lehetett minden gesztusában.



Néhány halványabbra sikeredett vígjáték-bemutató után {Haj
nalban, délben, este, Füllentő és hazug, Talpig úriember) színre 
vitte a társulat Móricz Zsigmond Úri muriját is - Garay Béla ren
dezésében, s Kvazimodo Braun István A Magdics-ügy című drá
máját is meghirdették. A színház tájékán elterjedt volt az a nézet, 
hogy a klasszikus művek klasszikus volta éppen abban nyilvánul 
meg, hogy minden korhoz szóló mondanivalóval rendelkeznek, 
de az igazi kortárs a vajdasági szerző. Sokat is vártak a szabadkai 
írótól és ügyvédtől. „Nálunk, az új élet méhében kiszakítani a for
málódó, kellő, induló vagy tántorgó embereket sem drámában, 
sem regényben nem volt könnyű dolog. A téma drámai: a meg 
nem értő nő szerelme, de még drámaibb, ha a mi életünkbe így 
áll elénk, mint Bálint Anna és Eror Magdics szerelme. Egy szerb 
és egy magyar leány hasonló égő vágyú anyasága egy közös férfi 
romlottságán ég el”. (Lévay Endre, Híd) A szokatlanul nagy hír
verés ellenére a Braun-drámát mindössze 7-szer mutatta be a tár
sulat. Hasonlóan nagy várakozás előzte meg Miroslav Krleza A 
Glembay urak című drámájának magyar nyelvű ősbemutatóját. 
Érdekességként említjük meg, hogy a művet Sinkó Irma fordítot
ta horvátról magyarra. A dráma Varga István vizsgaelőadása volt.

A buzgó recenzorok siettek hangsúlyozni, hogy a „rohadt” mo
narchiát hárman leplezték le a leghitelesebben. Jaroslav Hasek, 
Móricz Zsigmond és Miroslav Krleza. A Krleza-bemutató termé
szetesen megkapta a sajtó kellő támogatását. De aztán megnézve 
az előadást, az elvtársak tele voltak panasszal. A rendező és a sze
replők nem gyakorolták elég határozottan a társadalombírálatot, s 
a színpadon a dekadens alakok haladóvá váltak, ami megengedhe
tetlen. Túlhangsúlyozták az előadásban a színész szerepét (!)

Az igazgatósági páholyban helyet foglalt dr. Branko Gavella, 
az ország egyik legkiválóbb rendezője. Az előadás után gratulált 
tanítványának, Varga Istvánnak és azt mondta, hogy kellemesen 
meglepődött. „Amit láttam, az csakugyan színház volt”, ezek vol
tak a rendező búcsúszavai. A bíráló, Lévay Endre írásából: 
„Nagy csönd volt a nézőtéren, s néha pattanásig feszülő csönd. 
A néző mozdulatlanul ült a széken, mintha a monarchia temeté
sén venne részt”. A néző mindössze ötször akart temetni.



Vészhelyzet nélkül

Újabb Shakespeare- és Sinkó-bemutató 1954-ben és 1955-ben. 
Díszbemutató a színházépület százéves fennállása alkalmából: A 
szentivánéji álom Varga István rendezésében, aki - V. G. szerint 
{Magyar Sző) - megbirkózott a felelősségteljes feladattal. Nem 
puszta hatáskeltésre, külső látványosságra törekedett, hanem ki
emelte az álomszerű eseményt, a lényeges mondanivalót. Sinkó Er
vin Szörnyű szerencse című drámája kapcsán s. k. a 7 Afapban meg
állapítja, hogy Sinkó nem írt passable darabokat, nem akarta soha
sem elnyerni a széles nagyközönség és a nyájas olvasó bizalmát.

De a színház az ötvenes években változatlanul nem élhetett 
muzsikaszó nélkül. Shakespeare és Krleza közé beékelődött a 
Mágnás Miska, az Aladár nem szamár című gyermekbuli, a Mari- 
ca grófnő, a Csizmás kandúr, a Gül baba és a Denevér. A vajdasági 
szerzők sem maradtak színpad nélkül Bogdánfi Péter Vass Péter, 
Kvazimodo Braun István a Magdics-ügy, Richter János Álarc nél
kül és még egy Braun-mű: a Fizető vendég. Az előadásokat Varga 
István, Garay Béla, Pataki László, Sántha Sándort, Mamuzsich 
István és az akkor még kezdő Virág Mihály rendezte. Díszletképe
ket Berislav Dezelic, Kovács Sztrikó Zoltán, Jenovác István, Ma- 
gyari Domokos, Magyar Zoltán, Vladimír Marenic, Sava Sando- 
rov és Petrik Pál - a leggyakrabban a rendező utasításai, rajzai 
alapján - tervezte. A sokat foglakoztatott színészek: Ferenczi Ibi, 
Szabó Cseh Mária, R. Fazekas Piroska, Petz Marika, Garay Béla, 
Pataki László, Szilágyi László, Vérségi József és mások.

Időközben a tartományban megalakult a topolyai, nagybecske- 
reki és zombori társulat. Mi okból, nem tudhatjuk, de a szabadkai 
Népszínház ezekkel az egyesületekkel nem volt hajlandó együtt
működni, s hosszú évek múltak el, mire vendégül látták Dimitri- 
jevics Marának, a topolyai színház igazgatójának a színészeit.

A Népszínház létét semmi sem veszélyeztette. Képes volt a 
társulat a folytonos megújhodásra, mert hiszen most már a „dip
lomás” rendezők háttérbe szorították a dilettánsokat. A „lappan
gás” időszaka volt, „valami” már lógott a levegőben.



Véres menyegző

Azt tartják, hogy egy valamire való színháznak hét évre van 
szüksége ahhoz, hogy a programját megvalósítsa. A szabadkai 
Népszínház az ötvenes évek derekán vált „nagykorúvá”, vagyis 
némi csúsztatással. Ekkor a közvélemény a hivatásos rendezőktől 
várta a megváltást. Virág Mihály és Varga István egymással riva
lizálva eszményi helyzetet teremtettek. A társulat színre vitte 
A revizort, a Pygmaliont, A salemi boszorkányokat a Véres menyeg
zőt, az Éjjeli menedékhelyet, A róka és a szőlőt... A népszínmű el
szivárgó« a műsorból, de a színház az operettel továbbra is csen
des vizeken hajózott (Csárdáskirálynő, A denevér, Hawaii rózsá
ja). A nagy és hirtelen föllángolás után azonban az ötvenes évek 
vége felé a társulat belefulladt a középszerűségbe. (Válaszúihoz 
közeledett a színház: el kell dönteni, hogyan tovább. A mostani 
struktúrával vegetálni, vagy új emberekkel reformokba kezdeni).

Varga és Virág, akiknek a temperamentuma homlokegyenest 
eltérő - az előbbi alapos és megfontolt, az utóbbi kedveli a gro
teszket, nyugtalanabb, „izgágább” -, tisztában voltak vele, hogy a 
rendezésre kiválasztott művek általános emberi problémákat tag
lalnak. Esztétikai és filozófiai felhangokra is felfigyelhet végre a 
szakma. Habár A revizor esetében Lévay Endre a 7 Napban meg
állapítja, hogy a társulat többre képes, az előadás valahol 
elcsusszant, túl hangos, harsogó, az erőfeszítés tisztes erőfeszítés 
maradt. Ugyanakkor a Pygmalionról már lelkesültebben ír. A 
néző - Lévay szerint - elégedetten dörzsölhette a tenyerét, mert 
az előadásban megcsillantak a show-i erények. Virág szabadjára 
engedte a színészeket. Heck Paula hitelesen, széles skálán ala
kította a virágáruslányt, Pataki László (Higgins) nélkül pedig 
nem is lehetett volna a darabot műsorra tűzni...

Nagy szakmai siker volt A salemi boszorkányok. Űjabb csúcspont 
1956. március 9-én: a Véres menyegző bemutatója. Lévay Endre a 
7 Napban: „García Lorca egy szerelmi drámával szinte vért forraló 
forradalmi művet adott, amelyben valósággal kettéhasadt az élet. 
Virág Mihály rendező a drámával ezeket a rejtett erőket kereste ki,



éppen hogy utat nyisson annak, amit Lorca művében mondani akar 
a spanyol népről - a világnak. Az a félelem már a játék elején elosz
lott, hogy a fabula felszíne a rendezőt egészen más vizekre tereli. Vi
rág Mihály megmaradt - úgyszólván mindvégig megmaradt - a 
drámai magnál, s még a táncbetéteknél sem hagyta magát ettől 
eltépni. Alakjai plasztikusan, több dimenzióban éltek. Képei olya
nok voltak, mint egy tabló (noha nem is terhére, de felrójuk a sötét 
erdei képeket), és a több mint negyventagú együttes játékában, a 
zsúfolt színpad zajosan hömpölygő életében volt valami egység. Vé
letlenül? Nem hinnénk, mert mozgásuk és játékuk szervesen egybe
kapcsolódott. Egyszerre ennyi ember és jól mozgott a színpadon...”

Lévay kiemeli, hogy Szilágyi László lerázta magáról szokvá
nyos színpadi modorosságát, és Leonardója mint egy egészen 
más alak lépett elénk. Egyénien emberi volt. Szabó Cs. Mária tö
mör, egységes játékot nyújtott. Mihajlo Dejanovic díszletképével, 
Jovan Jovicic gitármuzsikájával avatta szentéllyé a színházat. A 
szabadkai magyar társulat profi lett. Űj időszámítás: 1956. már
cius 9-étől a színház másmilyen értéket képvisel.

Haláltusa

Guilherme Figueiredo A róka és a szőlő című hősi komédiájá
nak a bemutatója után Lévay Endre „lehallgatta” a színházból tá
vozó nézőket. A következőket mondták (egyebek között): „Végre 
igazi művészi játék!”; „Ez színdarab. Ilyet érdemes írni.”; „A sza
badságról szebb költői kifejezést még nem hallottam színpadról” 
- mondták a szabadkaiak. A szerző Aiszóposz (Ezópus) szájába 
adta a legigazabb mondatokat, s a színész megragadta az alkalmat 
a szépnek elmondására. Dicséri a recenzor Ferenczi Ibi játékát is. 
„Néha megdöbbentett, néha meghökkentett. Színészi átélése és 
átlényegúlése kivételes” - írja Lévay, s végezetül hozzáteszi: - „A 
bemutató után még sokáig él bennünk ennek a színpadi játéknak 
a visszhangja, ez hozza vissza, valóban visszahozza szín
házunknak azt a hírnevet, amelyet az utóbbi időben - éppen az 
idei műsortervvel kapcsolatban - olyan sokan kétségbe vontak...”



Mert a színház haláltusáját vívta. Évadok múltak el esemény
telenül, jó programok nélkül. A szereplőgárda elfáradni látszott. 
Színt hozott a színpadra egy törökkanizsai műkedvelő, Romhá- 
nyi Ibi, aki Osborne Dühöngő ifjúságkban debütált. Dér Zoltán a 
szabadkai 7 Napban észrevette: „Romhányi Ibi, noha most mutat
kozott be első ízben a közönségnek, és ráadásul mindjárt olyan 
nehéz szerepben, amilyen Alisoné, hangban és mozgásban is 
meggyőzően elénk varázsolta az élettől nem sokat váró feleség fá
sultságát...”

Romhányi Ibivel sokat nyert a színház. Jimmy Porter 
történetét a társulat 31-szer mutatta be. Közönségsiker egy 
modernebb hangvételű drámával! Dér Zoltán megemlíti, hogy

Romhányi Ibi fényben ragyogva (Fali Leó: Sztambul rózsája) 
Aki kisebb szerepekben is magára vonta a közönség figyelmét



nem az események, hanem a légkör szorítja össze a szívünket, 
egy életforma tragikuma.

Nem hallgatható el, hogy vegyes repertoárja miatt a színházat 
gyakran támadták. Szilágyi László a sajtóban védelmébe vette a 
céhbelieket, hangsúlyozván, hogy nem a színház az oka az egyre 
mélyülő válságnak. Az ifjúsági szervezet semmit sem tesz annak 
érdekében, hogy tagságával megszerettesse a színházat. Nem 
attól rossz a műsor, hogy télen drámákat, nyáridőben vígjátéko
kat mutatnak be. Lányi István újvidéki rendező aztán alaposan 
odamondogatott a Hídban. Idézünk ebből a ma is megszívlelen-

John Osborne: A komédiás 
A rendező Lányi István az alkotóstábbal



dő írásból: „A színész a szép szó papja. Hány színészünk van, aki 
szépen beszél magyarul? Egy kezemen össze tudnám számolni 
őket, s még maradna is szabad ujjam rajta. Hányán tudnak szé
pen és szakszerűen mozogni a színpadon? Melyikük tud igazán 
úrrá lenni testén, hogy hajlíthatóvá tegye, s ne vigye át saját, köz
napi mozdulatait a színpadra, szerepbe? Hányán vannak, akik
nek beszédéből nem cseng ki a megfelelő műveltség hiánya?”

A színházat nagy veszteségek is érték. Varga István Újvidék
re, a rádióhoz távozott, Ferenczi Ibi elhunyt. Megkezdődött a 
puszta létért való küzdelem. A színházban sokan - elsősorban a 
rendezők - reformokat sürgettek, új korszaknak kell kezdődnie, 
mondták, mert ellenkező esetben - a sok-sok tartalmatlan darab 
és a középszerű előadások miatt - a magyar társulat színpada 
elveszti igazságát. Mit érnek a tehetséges színészegyéniségek - 
Heck Paula, Szabó Cseh Mária, Tóth Éva, Romhányi Ibi, 
valamint Fejes György, Pataki László és Szilágyi László -, ha 
maga a színház dekadenssé, enerválttá válik, ha elpuhul, tehetet
len a vezetés. Már alig emlékezhetett értékes szövegre a néző. 
Egy-egy színházi előadás (bemutató vagy repríz) nem volt már 
esemény, és ha nem volt, akkor minek a nagy felhajtás?

Az 1958/59-es évad műsorrendje: Oscar Wilde Csak Szilárd 
legyen, Barta Lajos Szerelem, Novak Novak Amerikai nagynéni, 
Babay József Három szegény szabólegény, Guilherme Figueiredo 
A róka és a szőlő, Iván Cankar Betajnova királya, Berislav Kosier 
Tarantella, Kállai István Tavaszi keringő. 1959 őszi/téli évadja so
rán a társulat színre vitte Fehér Klára Nem vagyunk angyalok cí
mű vígjátékát, Marivaux A szerelem és véletlen játéka c. művét, 
John Osborne Dühöngő ifjú sá g i Peter Bajach A lehetetlen nő cí
mű darabját, Ray Lawler^í tizenhetedik baba nyara című színjáté
kát. Az előadások többségét Virág Mihály és Garay Béla rendez
te. A XX. századi színházi mítoszt csak ,4 róka és a szőlő és az Os- 
borne-dráma képviselte - magas művészi színvonalon.

A rendezők Fiókja üres volt.
így hát 1959 végén radikális változásokra volt szükség. A 

színházban tanácstalanság uralkodott, habár a színészek úgy 
érezték, hogy sikerrel töltik be hivatásukat. Szórakozzon a nem
zet! Kényes kérdéseket a színpadon nem szabad fölvetni, s a sze



gény színész ne az irodalmon, főként ne a drámaíráson át ke
ressen magának utat a Nagy Igazságokhoz. A status quo azonban 
nem felelt meg mindenkinek. A szabadkaiak már 1959 tavaszán 
a topolyai magyar színház megszüntetését sürgették. Az volt a 
szándékuk, hogy a társulat néhány színészét beolvasszák a Nép
színház együttesébe. A Hamlet topolyai bemutatója után a közlés 
módja nyíltabb és egyértelműbb lett. (Nem működhet Szabadka 
határában, a várostól mindössze harminc kilométernyire még 
egy magyar nyelvű színház.) Topolyán feszült volt a légkör, az 
ellentmondások egyre erősebben törtek felszínre... S aztán 1959 
végén megszűnt a topolyai magyar színház. Szabadka megtar
totta magának Nagygellért Jánost, Kollár Pétert, Albert Jánost és 
Barácius Zoltánt. Lőrinc« Lajos és Sinkó István az Újvidéki Rá-

Fejes György A Komédiásban



dióhoz, Gyurcsics Erzsébet a szabadkai Gyermekszínházhoz 
szerződött. Nagy Júlia visszatért Zentára, Kiss Sándor nem sok
kal a történtek után öngyilkos lett. Új színház - két társulatból.

A sajtó elhallgatta az eseményt, vagyis a két társulat „frigyét”. 
Ezt is elhallgatta a vajdasági magyar sajtó, mint a nagybecskereki 
és a zombori magyar színház megszüntetését, brutális felszámo
lását. Még arról sem adott hírt, hogy Dévics Imre személyében a 
szabadkai Népszínház új társulati igazgatót, művészeti vezetőt 
kapott. Pedig akkor még konfliktusok nem mérgezték a levegőt. 
Senki sem merte/akarta felsorolni azokat a biztató jeleket, me
lyek már kezdetben azt bizonyították, hogy a színházi élet Sza
badkán fellendül/het, másként „adhatja el magát”. Érdekelt-e va
jon akkor valakit, hogy nyakán marad-e a színháznak az a rossz 
örökség, ami bénít, hínárba taszít, s mi az, mi lesz az, amit az in- 
spiratív erejű hagyományból rossz beidegződéssel elvetünk? Ki- 
önti-e az új igazgató a mosdóvízzel együtt a gyereket? Mindenki 
várakozási álláspontra helyezkedett, miközben Dévics Imre tisz
teletre méltó emberi magatartással megteremtette a maga lelkes 
csapatát és munkához látott. De nem mindenki tette le a voksát 
az igaz ügyért folyó küzdelem mellett. Sokan már az első 
napokban olyan utat választottak, melyen csak azok mertek meg
indulni, akik vállalták a hatalmas feladatot, tudván, hogy egy élet 
nem elegendő annak megvalósítására. Ez a könyv most már 
rólunk szól...

A kezdet kezdetétől

Hadd kanyarodjunk vissza a múltba, a kezdet kezdetéhez. A 
szabadkai Népszínház alapító igazgatója Laták István volt. Vajon 
miért bíztak meg benne 1945-ben, miért helyezték a színház élé
re? Erről Juhász Géza ( Üzenet, 1995. október) így ír: „Ennyi idő 
után s ugyancsak dokumentumok híján ezúttal is csak találgatá
sokba bocsátkozhatunk s feltételezésre alapozhatunk. A munkás
költő Laták István, a két világháború közti és a második háború 
alatti illegális kommunista mozgalom szimpatizánsa, a kommu



nista irányítás alatt álló Híd folyóirat társszerkesztője volt. Erede
tileg négy polgárit végzett. „Civilben” „gyalogborbély” (házaló) 
volt, a háború alatt városházi tisztviselő Szabadkán. (Zsidó fele
ségét és félzsidó fiát sikerült megóvni az üldöztetéstől.) Közben, 
ugyancsak a háború alatt, magánúton elvégezte a gimnáziumot, s 
1944-ben leérettségizett. 1945 márciusában leszólítják Újvidékre 
a Szabad Vajdaság (a későbbi Magyar Sző) szerkesztőségébe, de 
már szeptemberben visszavezénylik Szabadkára, hogy megszer
vezze és beindítsa a magyar színjátszást”.„De vajon miért épp őt? 
Abból a baloldali magyar értelmiségi-írói körből, amelynek leg
markánsabb és legnagyobb európai kultúrájú személyisége Keck 
Zsigmond (volt kálvinista lelkész), a Szabad Vajdaság alapító fő- 
szerkesztője, a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség eszmei irányí
tója volt, mellette pedig ott volt Gál László költő, dr. Steinfeld 
Sándor közíró és műfordító, Lévay Endre és Majtényi Mihály író 
- nos, ebből a körből Laták István volt az, aki már a két háború 
közti Hídban rendszeresen írt filmkritikákat és színibírálato
kat...” Juhász Géza írásában azt is megemlíti, hogy volt Latáknak 
egy olyan koncepciója a vajdasági magyar színjátszás szervezeti 
felépítéséről és küldetéséről, amelynek alapján alkalmasnak, sőt 
elhivatottnak bizonyult annak idején egy magyar népszínház jel
legű intézmény megalapítására és vezetésére. Juhász Géza arról 
is ír, hogy Laták még 1939-ben - hivatásos magyar színjátszás hí
ján, a létrehozására érvényben levő tilalom közepette - a követ
kező programot fogalmazta meg: „Létre kell hozni egy tervszerű
en dolgozó magyar műkedvelő vándorszínházat, a néphez közel 
álló programmal, amely művészi célkitűzéseit a lehető legegysze
rűbb eszközökkel igyekszik elérni... E színház feladata lesz a vi
déki műkedvelés szakmai, művészi színvonalának emelése is, 
mert szereplése nem merül ki csupán egy-egy előadás megtartá
sában, hanem mivel a játékba bevonja a legtehetségesebb helyi 
műkedvelőket is, megismerteti velük a rendezés, de főleg a színé
szi játék mesterségbeli titkait is...” Figyelemre méltó program. 
Laták István a munkatársaival ebből a programból nem sokat va
lósított, valósíthatott meg. „Kétségtelen azonban - megint Ju
hász Géza írásából idézünk -, hogy az alapító igazgató még



1939-ben kifejtett eszméje, elképzelése életképesnek bizonyult, s 
realizálása nemcsak a magyar színművészetet népszerűsítette, a 
műkedvelő színjátszás színvonalát is emelte, de fontos szerepet 
játszott az egész itt élő magyarság művelődési életében.”

Nemegyszer szerettem volna csöndben megfogalmazni min
denféle okos, szép gondolatot, megemlékezni a szabadkai ma
gyar színtársulat egykori művészeti vezetőjének, majd a Népszín
ház igazgatójának áldozatos munkásságáról, s aztán az egyik pa
pírlapot a másik után gyűrtem össze. Kit/mit hívjak segítségül? 
Ha nincs, ha nem maradt meg bennünk az emberség, ha nem 
ragaszkodunk már a hivatásunkhoz, akkor bármit is mondunk 
bármely nemzet nyelvén, nem lesz méltó annak az embernek a 
bemutatásához, aki ezen az átokverte égtájon a legtöbbet, legér
demlegesebbet tette a most már egyre inkább elsorvadó, talaját 
vesztett vajdasági magyar színházkultúráért. Mert Dévics Imre 
megfosztva a megható in memoriamoktól is több volt, mint mi 
valamennyien, akik érdemeink szerint Thália szekerének a bak
ján vagy a saroglyájában ásítoztunk rá önelégülten a világra. Van
nak emberek, akik egész életüket valamiféle gyomorbajos moró- 
zussággal elégedetlenkedik végig, ám aztán Szilveszter éjjelén a 
szívükre ölelnek mindenkit, s azt hinnéd, bennük testesül meg a 
humánum. Dévics Imre a hétköznapok mívese volt. Szabadkán 
1960-ban látott munkához - kezdetben rettentően magányosan - 
az „átölellek-emberiség” schilleri eszméjét terjesztve. Nemcsak 
sátoros ünnepek alkalmával biztatta társulatát munkára. Fel tud
ta függeszteni haragját minden és mindenki ellen. Dévics Imre 
1922. február 4-én született Kishegyesen. Bácstopolyán tanáros- 
kodott (földrajz és történelem szakos volt), és hasznos társadal
mi munkát végzett. Évekig a Járási Magyar Színház színházi ta
nácsának az elnökeként egy határozott művészi profilt követelt 
meg Dimitrijevics Marától és munkatársaitól, s azt vallotta, hogy 
az életet csak teljesen érdemes élni, s ha nincs tennivaló az egyik 
helyen, akad a másikon. A színház fennállásának tizedik évfordu
lója alkalmából Maráék brosúrát adtak ki a tanács elnökének, 
Dévics Imrénk az előszavával. íme a szövege:



„Akkor 1949 volt...
Tíz kerek esztendő választ el bennünket attól a naptól, amikor 

a riveldafény szerény pompájában először köszönthettük a topo
lyai Járási Népszínházát.

Akkor - régi falak között, önkéntes munkával összeeszkábált 
fedél alatt született a SZÍNHÁZ. Igazi, hivatásos színház - 
Topolyán!

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 tes
tesült meg a színház alapításában. Nekünk benne vált valósággá 
sok-sok jelszavunk, ami azelőtt csak ábránd lehetett.

AZÓTA... ezer előadás, nem kevesebb, mint negyedmillió né
zőjének mosolyából-könnyéből font dús csokrot az a tizenegyné- 
hány tagot számláló együttes.

Azóta a százezrek tapsoltak Vajdaságban színházunknak, 
mert az eljutott tartományunk legeldugottabb zugába is. Fárad
hatatlan lelkesedéssel vitték a szép szót. Akadályt nem ismertek. 
Dermesztő hidegben, elviselhetetlen hőségben, vonaton vagy 
autóbuszon, szekéren vagy gyalog, de eljutottak mindenhova.

Ezért már rég - egész Vajdaság - színháza a topolyai Járási 
Népszínház.

Mielőtt ismét felgördülne a függöny, mielőtt ezrek jókívánsá
gaival a tarsolyában új sikerek reményében útnak indítanánk 
színházunkat, álljunk meg egy pillanatra. Noha mindannyian 
tudjuk, hogy színházunk alapítása természetes függvénye társa
dalmi rendszerünk alkotó jellegű sajátosságainak, noha mind
annyian fel tudjuk mérni, hogy abban meddig terjedhet az egyén 
szerepe - mégis elismerésünket és tiszteletünket érdemelték ki 
azok, akik nem csak példás odaadással tevékenykedtek az elmúlt 
tíz év alatt, hanem akik nélkül elképzelhetetlen volt ez az in
tézmény.



Most kell külön is köszöntenünk Dimitrijevics Marát, a szín
ház igazgatónőjét, Karna Margitot, M. Süveges Etát, Lőrincz La
jost, Nagygellért Jánost és Sinkó Istvánt, a tíz év legeredménye
sebb művészeit, valamint azokat a lelkes műkedvelőket, akik a szín
ház alapításától kezdve osztották annak minden terhét - örömét. 
Köztük Topolya műkedvelő veteránját - Schneider Dánielt, aki 
éppen ezzel a jubileummal ünnepeli 35 éves műkedvelői tevékeny
ségét. MOST, a második évtized küszöbén szívünk minden mele
gével köszöntjük színházunkat - a topolyai Járási Népszínházát”.

Felfigyelhetünk a szavakra: „...s ennyi idő alatt senki sem te
remthet csodát. Főleg nem színházban”. Mi mindennel telt el és 
töltődött fel aztán Szabadkán Dévics Imre élete! Igaz, nem írtak 
róla nagy, elemző írásokat, nem ismertették a közvéleménnyel 
énjeit: nem volt színész és rendező, nem akart „tanítani”. „Szín
házcsináló” volt, „csodateremtő” társulati vezető, aki építette a 
színházát, társakat toborzott maga köré, játékhelyeket fedezett 
fel ujjával végigszántva az ország térképén. Nem kényszerítette a 
társadalmat arra, hogy észrevegyék, díjazzák, piedesztálra he
lyezzék, mint egy színházkirályt. Azt azonban megkövetelte, 
hogy tudomásul vegyék a színház eredményeit. Egy évtized so
rán, amíg a szabadkai magyar együttest vezette, mindenki számá
ra kötelezővé akarta tenni az alapvető emberi jóindulatot, amely 
őbenne megvolt.

Volt még egy szenvedélye.
Szabadkai 7 Nap (1984. augusztus 17.): „Hol találkoztam ve

lük először, ahol valamit a magunk életéről megtudni, megtanul
ni szerettem volna ebben a völgykatlanba rejtőzött, kenyeret-húst- 
gyümölcsöt termő faluban, nem tudom már. Talán az iskolanap
lót küldte be általam a tanári szobába az osztályfőnököm, amikor 
ott újra, de együtt, sokadmagunkkal felfedeztem a szekrényen, 
állványokon sorakozó kerámiatárgyakat, amelyeket ismertem 
már valahonnan - nagyanyám köcsögjeire, csupraira hasonlítot
tak. Anyagukat, az agyagot, pedig magunk is gyúrtuk a képzőmű
vészeti órákon, s megformáltuk belőlük a számunkra legked
vesebb személyeket: anyánkat, apánkat...

Éppen negyed évszázada, hogy Dévics Imre, a kiváló művelő
dési dolgozó megálmodta e táj művészetének a meleg, kedves ott



hont: a telepet. Mindjárt olyannak, amilyen csak ma, huszonöt 
évvel később lett: a mesék mézeskalácsházaként csalogató csoda
világnak” (25 éves a Kishegyesi Kerámiai Művésztelep).

Szenvedélyesen szervezte a művésztelepeket szerte a tarto
mányban. Meg akarta határozni a képzőművészet szerepét a 
színházban is. Erről érdekes tanulmányokat is publikált, s ha éle
tének utolsó éveiben már ritkábban fordult meg a képzőművé
szek körében, azért időről időre mégis ellátogatott az övéihez. Ér
demes volna összegezve látni mindazt, amit a képzőművészetért, 
annak népszerűsítéséért tett, mert Dévics Imre azt is leírta egy 
helyütt, hogy a színházban illő helyre muszáj tenni a gondola
tokat, s a gondolatok a csupasz színpadon érvényesülnek a leg
érzékletesebben.

Mindaz, amit a „prológusában leírtam, Dévics Imre nélkül ér
vényét vesztené. Ha a Népszínház múltjából valamit érvényesen 
akarunk megfogalmazni, akkor megkerülhetetlen Dévics Imre 
személye. Akik ma látogatják a szabadkai Népszínház előadásait, 
a fiatalok valószínűleg csak annyit tudnak, hogy e teátrum a 60-as 
években „jó” volt, a színészek rengeteget dolgoztak. De a 
kortársak - most már talán Dévics Imre ellenségei is - ma min
denképpen meg fogják állapítani, hogy azokban a legendás 60-as 
években a Népszínház döntő és fellebbezhetetlen módon „Dévics- 
színház” volt. Akkor is, ha egyetlen előadásban sem lépett fel szí
nészként, s arra sem törekedett, hogy rendezzen. Neve fémjelezi 
egy társulat újjászületését, fejlődésének egy fontos szakaszát.

Nem volt megátalkodott sznob. Megtűrte a színház műsorán 
az operettet és a bohózatot is. Elsőnek tűzetett műsorra az or
szágban musicalt - általános megrökönyödésre. Emiatt névtelen 
levelek útján még a társulat színészei is nekirontottak. Pedig Dé
vics Imre gyűlölte a közönség nélküli színházat, azt vallotta, hogy 
az „igényes szórakozásiról nem szabad lemondani, vagyis a nép
színház szerepét ruházta társulatára. Sehol az országban nem ját
szottak olyan magas színvonalon operettet, mint a 60-as években 
Szabadkán. De tudjuk, hogy Brecht, Madách és Frisch is 
igényesen szólalt meg. Erről - a színház műsoráról -  majd a 
továbbiakban.



Elveszett színházparadicsom
„Ha az életem megy is rá, hadd menjen, 

csak legyen a munkának foganatja, gyümölcse..."
(Dévics Imre 1960-ban)

Mindenhez volt érzéke, mindenhez volt szíve Dévics 
Imrének. A színházban aludt néha, s a sarki vendéglőből 
hozatott magának szendvicset és ásványvizet.

Betegágyán elmesélt egy anekdotafélét.
- Tudjátok - mondta nekünk, színészeknek -, nálunk nehéz 

megtalálni az örömöket. Ha egy nyomorúságos mexikói városka 
főterére behajtanak egy-egy áramvonalas Mercedest, az emberek 
megsímogatják a gépkocsit, s áradozva mondogatják a veze
tőnek, hogy a látvány káprázatos. Ha nálunk előfordul valami 
hasonló, akkor a városkabeliek összenéznek s gyűlölködve 
sziszegik: „Ennek meg honnan van erre pénze?!”

Dévics Imre egy ütött-kopott fityót vezetett. Pénze sosem volt 
számottevő vagyona. Közös odaadással talán senki sem segítette 
a munkában. A kommunista párt aktivistái, vezető egyéniségei 
nem kedvelték. Dévics Imre mégsem hivalkodott szendvicseivel, 
megaláztatásával, s nem beszélt azokról a kataklizmákról, 
amelyeken végigvergődött. Szabadka az Októberi Díjat is 
sajnálta tőle...

Az előadások sajtóvisszhangja

A színházban szkepszissel fogadták Dévics Imre munkatervét 
1960-ban, s ugyancsak rezerváltan vették az alapítók tudomásul a 
topolyai Járási Magyar Népszínház színészeinek a beolvasztását a 
szabadkai társulatba. Mert „hivatalosan” a két színház egyesült, 
pedig köztudomású, hogy Dimitrijevics Mara lelkes társulatát 
egyszerűen felszámolták. A papírforma szerint a szabadkai 
társulat erősebbé vált, különösebb figyelmet érdemelt volna a rajt,
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mivel azonban a kritika is gyakran meg sem említett egy-egy 
érdekesebb bemutatót, az „új” színházi együttes lehetőségeiről 
sem emlékeztek meg a vajdasági magyar lapok. Az alkotók 
vágyairól, terveiről, állásfoglalásukról, szembeállásukról semmit 
sem tudott a közvélemény. A színház teljesítette a vállalt 
feladatokat: esténként felment a függöny, s tulajdonképpen talán 
senki sem jegyezte fel azt, amit Dévics Imre, a magyar társulat 
igazgatója az első ülésen mondott: „Ha az életem megy is rá, hadd 
menjen, csak legyen a munkának foganatja, gyümölcse...”

Az 1959/60. évad derekán vette át Dévics Imre az igazgatói 
posztot. Általában egy évad - ebben az esetben: egy fél évad - 
csupán villanásnyi idő egy színház életében, egy új társulat eseté
ben még arra sem elegendő, hogy valami megváltozzék, hogy az 
arculatát meghatározzák a művészek. Hogy mi történt a múlt
ban, arról kevés szó esett: a szervezőiroda az elmúlt évadok elő
adásait tűzette műsorra (ameddig lehetett, ameddig néző volt rá
juk). így Berislav Kosier TarantellájáU Kállai István Tavaszi kerin
gőjét, Pierre Cáriét de Chamblain de Marivaux A szerelem és vé
letlen játéka című vígjátékát, Ray Lawler A tizenhatodik baba 
nyara című színjátékát. Az évad legsikerültebb produkciója, John 
Osborne Dühöngő ifjúság című drámája akkor, 1960-ban már 
lekerült műsorról.

Szembetűnő volt a vidéki előadások drasztikus csökkenése. A 
(fél) évad alapján könnyű volt felismerni a színház alaptörekvé
sét. Nézőt a nagyterembe - mindenáron. Az előadások nem ép
pen széles skálán, s az egyes előadások önmagukban sem válto
zatos eszközökkel reprezentálták ezt a célt. Nem a vájt fülű értel
miségit célozták meg, nem az ún. úri közönséget, nem a sznobo
kat, sem a proccokat: akárki, aki betér a színházba, az a mi em
berünk, vallották. S ha már egyszer bejött, akkor jöjjön be újra és 
újra. De a dolog ennek ellenére „nem ment”.

Dévics Imre öröklött, már meglevő, a fórumokon megszavaz
tatott műsort vett át. Senki sem próbálta megfejteni, miért csú
szott be a műsorba a temérdek fércmű. A darabok többsége a leg
csekélyebb érintkezési pontot sem tudta felmutatni az akkori 
idők közönségével. Mélyebbre ásni a művek felszínénél nem sike



rült, ha ugyan volt például a Milliárdosnak mélye egyáltalán. Szín
telenek és sablonosak voltak az előadások, de a már említett Mil
liárdos 80-szor került bemutatásra. Nyilvánvaló volt mégis: egy 
másik utat kell választani, egy másik úton haladni, természetesen 
kellő következetességgel és türelemmel, ami egyszerre vezethet 
szakmai és közönségsikerhez. Ehhez megvolt a szereplőgárda: 
Pataki László, Vérségi József, Szabó István, Czehe Gusztáv, 
Nagygellért János, Heck Paula, Szabó Mária, R. Fazekas Piros
ka, Romhányi Ibi, Majoros Katica és a többiek hűek maradtak a 
játék szenvedélyéhez. (Nagy vétek, hogy a művészeti vezetés 
Nagygellért Jánost mellőzte.)

Szegény milliárdosok

A szabadkai társulat még 1959-ben nyilván évről évre vissza
térő, vezető színészének, Pataki Lászlónak a javaslatát elfogadva, 
sőt részint az ő kedvéért mutatta be Raoul Praxy (magyar szerző 
álneve) Milliárdos cimű bohózatát. Kevesen szóltak hozzá a ren
dezői elképzeléshez, kevesen mondták el a véleményüket az elő
adásról. Lenge bohózat, jó színészi alakítások (Czehe Gusztáv, 
Romhányi Ibi, Szilágyi László) és -  mit már említettük - 80 rep- 
ríz (a városban és vidéken).

Mert a néző kíváncsi volt az együgyű slemil vergődésére, nyo
morúságára, elszomorító sorsára. Czehe Gusztáv Crochard sze
repében elemében volt, első nagyobb színészi feladatát kiválóan 
oldotta meg, írja a 7 Napban Lévay Endre lelkesen dicsérve vége
zetül a „boldogságra váró és vágyó társulat”-ot. Árnyalt jellemek 
rajzolódtak ki a következő előadásból, a Boldogság részletre című 
vígjátékból, amelyet Vujkovné Lippay Etelka nyújtott be a szín
ház művészeti tanácsának. Gördülékeny előadás, de nem nagy
igényű mű, jegyzi meg recenziójában Németh P. István. A szere
pek, az alakok - és csakis a szerepek és csakis az alakok voltak 
érdekesek ebben a produkcióban. Mindenki elégedett volt. Kere
ken 100 repríz egy vígjáték esetén nem akármi.



A Lippay-darabban már a Topolyáról szerződött színészek is 
szóhoz jutottak, Nagygellért János a kisujjából rázta ki Horváth 
László alakját. Alexandru Kiritescu, román szerző Szarkafészek 
című darabjában több van, mint amennyit a rendező Virág Mi
hály színpadra bocsáttatott a szereplőgárdával, írja Dér Zoltán A 
kapzsiság szatírája c. cikkében (7 Nap). Fura arcképcsarnok a 
nagyszerű Heck Paulával, aki a felfokozott groteszkség ellenére is 
remekbe szabott házsártos öregasszonyt formált meg. Az előadás 
helyenként tragikus határokat is súrolt, de izgalmasan követhető 
újdonság ebből a produkcióból nem csillámlott ki, így Dér Zol
tán. Richard Nash Esőcsináló című színjátékát a színház már el
vitte Szlovéniába, a Mura-vidékre, valamint Szlavóniába és Bara
nyába. A vadnyugati tárgyú történet a Curry család vénlányáról 
és Starbuckról, a rokonszenves szélhámosról szól, aki varázspál
cájával esőt fakaszt az égből, s nem mentes a jól adagolt közhe
lyektől, de Garay Béla rendező és a szereplők kincset sejtő lelke- 
sültséggel készültek a bemutatóra. Tét nem volt - Richárd Nash 
mégsem Shakespeare (még Eugene O’Neill sem) -, bejött né
hány jó és ügyes alakítás (Szabó István, Albert János), a többiek 
a régi leckét nem tudták, nem is nagyon akarták friss vonásokkal 
megoldani. Érdekességként említjük meg, hogy a vajdasági ma
gyar sajtó erről a bemutató előadásról „megfeledkezett”. Mi ok
ból, nem tudhatjuk. Ennek ellenére a reprízeken - és különös
képpen „vidéken” - megmaradt az erőlködés nélküli, jókedvű ne- 
kiveselkedés a munkának, s az eredmény örömteli és összehan
golt közös játék lett. A szabadkaiak és a topolyaiak az Esőcsiná- 
tóban már „együtt lélegeztek”. Az 1959/60. évad záróelőadása a 
Sztambul rózsája című Fali Leo-operett volt. A színház a bécsi 
operett becsületét védi, írja a 7 Napban Dér Zoltán s hozzáteszi, 
hogy a heterogén műsorban az operett a maga mozgalmasságával 
és látványosságával átütő sikert aratott. Olyan játék bontakozott 
ki előttünk, amelynek legfőbb érdeme, hogy nem hatásvadász gri
maszokkal mérte a humort, nem olcsó viccekkel akart megnevet
tetni, hanem Fali Leó muzsikája mellett ízléssel, felnőtt számba 
véve a nézőtéren ülőket. Heck Paula ellenállhatatlan szuggeszti- 
vitással uralta a színpadot Kondzsa Gülként. Dicséri a kritikus



Sziveri József és az egész szabóműhely munkáját, meleg szeretet 
sugárzik valamennyi színpompás kosztümből.

1960/61 - status quo

Űjabb és újabb bemutató előadások. Ezek nem adtak - vagy 
még nem adhattak - más képet a színházról, és semmi sem tör
ténhet a színpadon másként. Nem lehetett még fölfedezni az elő
adásokban a modern vagy legalábbis a modernebb színjátszás 
szuverén jeleit, új gondolatok, színészi bravúrok egész sora sem 
vágta mellbe a közvéleményt. A társulat patinás vígjátékokat mu
tatott be. A színház tehát nem merte vállalni a stílusváltás kocká
zatát. Pedig a város - s most már az egész tartomány - odafigyelt 
a színészekre, igazán odafigyelt, és Dévics Imre számára fontos 
volt minden, ami a színházban történik. Az „ősi állapotok”-at 
ugyan már felszámolta, mobilissá vált a társulat.

De a repertoár...
Aleksandar Obrenovié Változatok című három epizódból álló 

darabja nyitotta meg az új évadot. Feladat most is akadt. Űjabb 
kapukat szélesre tárni, teret, színpadot adni a hazai drámairoda
lom reprezentánsainak, Obrenovicnak is, akinek A madár című 
egyfelvonásosa, amely bekerült a Változatokba Grand Prix-t ka
pott az Olasz Televízióban. Pósa Rózsa a Dolgozókban, Kolozsi 
Tibor a 7 Napban, Vukovics Géza a Magyar Szobán megállapítják, 
hogy a művészeti vezetőség jól választott. A Változatokkal meg le
het őrizni és tán még meg is haladni a már elért színvonalat. Csak
hogy -  magánvélemény - Petar Govedarovié rendező nehézkesen 
közvetítette színészeivel a három miniatűr értékeit. Tizennyolc re- 
príz (semmi több). Szűcs György-Bágya András-Szenes Iván El
veszem a feleségem című megzenésített vígjátéka már újabb han
gos siker, 71 reprízzel. Űjabb „újítás”: a bemutató előadás színhe
lye a zentai színházterem volt. A recenzensek „mutatós műsor- 
szám”-ról írnak, mindenkinek ajánlható az előadás Heck Paulával 
és Vérségi Józseffel, akinek színpadi jelenléte jó, oldott hangulatot 
áraszt. Örsi Ferenc Fekete ventillátor című drámája és víziója (a



színlap szövege) időszerű témát dolgoz fel, a gyarmatosítás prob
lémakörét taglalja, de Kolozsi Tibor (7 Nap) szerint sablonszerű
én s így az előadás sem hangulatokat, sem alakokat nem kap el. 
Viszont Szilágyi László esetében - mint mindig - a virtuóz indítás 
és a végkifejlet megéltsége tanítani való, olvassuk az újságban. A 
Fekete ventillátort először a topolyaiak láthatták. Meg is tapsolták 
régi kedvenceiket: Nagygellértné Kiss Júliát és Kollár Pétert.

John Osborne A komédiás című színjátékát Lányi István ren
dezte. Igyekezett bemutatni a varieté hazug világát, tompítani 
annak esti fényeit s alaposan megmozgatta, megtáncoltatta a sze
replőket. Kolozsi Tibor arról ír a 7 Afapban, hogy a rendezőnek 
nehéz dolga volt, mert hát hiába írta ki a színház szervezőirodája 
a plakátra, hogy A komédiás zenés történet hét képben, ebben a 
műben nincs történet - csupán helyzetkép egy hamis világról, 
amelyben Archie Rice, a komédiás nyöglődik. A komédiást Dél- 
Bánát, Székelykeve, Hertelendyfalva, Pancsova, Ürményháza és 
Versec közönsége is megnézhette, de hát az emberekben sem 
akkor, sem pedig ma nincs meg a készség az ilyenfajta darabok 
befogadására. (Sajnos.) A színház lassan-lassan átformálódott, 
szolid megújhodási óhajnak adott teret s utat akart adni a más
fajta színházi törekvéseknek. De az üzenetet a címzett nem kí
vánta elolvasni, meghallgatni...

León Kruczkowski A szabadság első napja című drámáját 
akkor mutatta be a társulat, amikor a színháznak még csak néző
je volt, tábora aligha. A produkció 11 repríz után le is került a 
műsorról. Pedig Vukovics Géza a Magyar Szobán rámutat arra, 
hogy az ötletből lehetett volna megrázóbb, érdekesebb drámát al
kotni. Dér Zoltán arról ír a 7 Afapban, hogy a cselekmény vérsze
gény, habár maga a mű a lengyel-német viszonyt taglalva még 
ma is aktuális. Garay Béla, az előadás rendezője azonban az új 
darabok között nem talált magának való műveket. Ebben a drá
mában idegenül mozgott. Csizmarek Mátyás-Semsei Jenő-Ná- 
dassy László Érdekházasság című darabja az évadban az alsó 
szintet képviselte. Vukovics Géza a Magyar Szobán mégis tapin
tatosan, kellő érzékkel megírja, hogy „bár a nagyobb gonddal el
készített előadásoknak kevesebb nézője van, mint a nem túlságo



san nagy erőbefektetést követelő vígjátékoknak, ezt a műfajt is el
tűrjük olyannak, amilyen.” Az Érdekházasságban Fejes György 
énekelt és táncolt. Belső indulatokat itt is hangsúlyozhatott s 
ebben az üdítő „fröccs”-ben sokoldalúságáról tesz tanúbizonysá
got. Ottó Leck Fischer Kimenő című drámája kapcsán Lányi Ist
ván a Dolgozókban arról tudósít lelkesen, hogy végre újra igazi 
színházban érezte magát, újra igazi színházi előadást látott. A Ki
menő egyszerű mese egy menekülő asszonyról, aki ráun a robot
ra, a gyermekeire, a családjára s úgy érzi, hogy színtelen életét 
már semmi sem aranyozhatja be. Pataki László és a színészek 
semmiképpen sem alkalmazkodtak a megkövesedett sablonok
hoz. Igényeket akartak felszínre hozni, ám az az igazán igazi szín
ház még nem „állt fel”. A színészek folytán ez a produkció mégis 
reprezentatív előadássá vált, be is jelentették a vajdasági hivatá
sos színházak fesztiváljára. Rácz György Csókot kérek című víg
játéka amolyan „tavaszi darab”, állapítja meg a 7 Napban Dér 
Zoltán. Műsorra tűzését ekképpen igazolja: „A darab mindössze 
háromszereplős, tájolásra nagyon alkalmas”. Marcel Ayme Nem 
az én fejem címú műve már merő szatíra. Torzított (al)világ tárul 
elénk, feszült légkör uralkodik a színen (Dér Zoltán, 7 Nap). Vu- 
kovics Géza a Magyar Szobán lendületes, zökkenőmentes, jól 
egybehangolt előadást emleget s - szerinte - a gúnnyal elegyített 
szórakoztatás a színház egyik erénye lehet. A színészek már nem 
játszottak a „kedves kis közönségének. Hol káröröm, hol együtt
érző nevetés kísérte az előadást, Poldovia, egy képzeletbeli or
szág nagyjainak cseleit és furfangjait.

A színész Szilágyi László rendezte a Csehov-trilógiát Három 
szerelem és a többi (Leánykérés, Lakodalom, Medve) címmel. 
Megírták - szúken, alig néhány sorban -, hogy a kor emberétől 
távol áll a csehovi világ s a rendező szükségtelenül hígította fel a 
meséket bohóctréfákkal. Szemére vetik Szilágyinak, hogy nem 
tisztelte a képzeletbeli falakat, vagyis túl szabadon mozgatta szí
nészeit a térben (1961-et írtak akkor). Vukovics Géza azonban a 
Magyar Szóban bölcsen üdvözli Szilágyi László új törekvéseit, 
méltányolja bátorságát, s nagy kár, hogy merész elképzeléseit 
nem vitte véghez következetesen. Szilágyi Lászlót, a rendezőt



nem szerette sem a sajtó, sem pedig a színház igazgatósága. Ő 
volt a színész/rendező, aki túl sokat tudott - már akkor, amikor 
a ristici modellről szó sem esett még a klubban sem. Legalább 
megpróbált a kissé petyhüdt és bárgyú történetekből - átdolgo
zás révén - valóságszagú helyzeteket teremteni.

Egy színház lángokban

1961. október 26-án Szabadka „lángba borult”: azon a napon 
az együttes színre vitte Max Frisch Biedermann és a gyújtogatok 
című tragikomédiáját, s már másnap dokumentálni lehetett a kö
vetkezőt: Nagy Esemény volt a premier.

Mert valami történt...

Max Frisch: Biedermann és a gyújtogatok 
(Vérségi József és Fejes György)



A színpad üresen a legizgalmasabb, mondta Max Frisch, és a 
szabadkaiak - mintegy megfogadva a szerző utasítását - csupasz, 
lemeztelenített játéktéren nyúltak a gyufához, hogy lángba borít
sanak egy elviselhetetlenül ronda világot. A színház most „ara
nyat talált”, újra artikulálták a színészek a színpadi nyelvet. A 
Dévics Imre-Virág Mihály-Petrik Pál-féle program - érvényesít
ve végre, megvalósulni látszott a modern színházról szőtt álom. 
Olyan darabot mutatott be a társulat, amelyhez Budapest és Belg- 
rád sem mert nyúlni akkor. De műbírálóink is csak mérsékelten 
lelkesedtek. V. G. a Magyar Szobán leszögezi, hogy a darabban 
nyárspolgárokról van szó, a mondanivaló általános érvényű, idő- 
szerűsített utalásokkal, s a színház szerepének megfelelően a né
zőhöz szól. A színészek remekeltek. V. G. szerint Szilágyi László 
ezúttal is hivatása magaslatán volt, főleg a pokol helyszínű utójá
tékban, a cinizmus és az irónia gazdag skálája csillant fel játéká
ban (Szilágyi László igazi vagány volt a színen, nem ismert gát
lást, tilalmakat, félszegséget. Nagy kár, hogy a színház cipője 
nem illett a lábára.) Dér Zoltán a 7 Napban a gyávaság tragiko
médiájáról ír, Lányi István a Dolgozókban egyértelműen dicséri a 
nem mindennapi vállalkozást. Lányi az előadás végén a hátsó so
rokból előfurakodott a színpad széléig és önfeledten megtapsolta 
a szereplőgárdát, a rendezőt s közvetve Dévics Imrét is. Érezte: a 
szabadkai színház már sohasem lesz az, ami volt.

„Házi botrány” Szabadkán? A nézők tanácstalanok voltak. 
Igaz, diabolikus és apokaliptikus szöveggel birkózott meg a sze
replőgárda. Virág Mihály újszerű és izgalmas mechanizmusokat 
mozgatott, olyan embereket, akik gyújtogatnak, és akik ezeknek 
cinkosai. Morális és etikai nihilizmussal vádoltuk meg a gyújto- 
gatókat, maholnap a mi házunkba is betoppanhatnak, s mi adjuk 
majd a tűzvészhez a gyufát. A szerző és az előadás üzenete: a 
mechanizmus a dezinformált egyszerű polgárt lustaságon érve 
defetista gyávává változtatja át, majd meglepi ajánlatával. Te le
szel az, aki újra tüzet gyújt, te vagy a szikra hordozója. Gyújtsd 
meg a világot, és ne törődj a következményekkel...

Ebben az előadásban minden „stimmelt”. Minimálisra szűkí
tett színpadkép, ruhák, amelyek vizuálisan szolgálták az alaptémát.



A színészek mintha egy egészen másik világból léptek volna be egy 
egészen másik (színházi) világba. A város, persze, elhúzta az orrát 
és arról beszélt, hogy vannak a sorainkban olyan elvakult „avant- 
gardisták” - Virág Mihályra és Dévics Imrére gondoltak -, akik le 
akarják söpörni az asztalról a múlt szép, liliomillatú trófeáit.

Fellobbanó inspiráció, tehetség, egy megismételhetetlen nagy
szerű produkció azokból az évekből, amikor a színház vidéken 
maximálisra növelte a nézők számát - kevésbé művészi produk
ciókkal -, a városban pedig hozzásegítette a máshoz szokottakat 
a színművészet jobb megismeréséhez és megértéséhez. Az előbbi 
manőver több nagyobb sikerrel kecsegtetett, mint az utóbbi, de a 
vezető gárda nem csüggedt. Két síkon hadakozott immár a Nép-

Max Frisch: Biedermann es a gyújtogatok 
(Vérségi József, Szilágyi László és Fejes György)



színház rangjáért, megbecsüléséért -  nem túl lelkes mecenatúrá
val. Dévics Imre azt mondhatta akkor, amit Ionesco ^Kicsele
zem az eget. Hátha sikerül csellel az istent is megnyernem!”

A látványos katasztrófa a Biedermann és a gyújtogatok bemu
tatója után nem szakadt rá a színházra, mint sokan prófétálták. 
De az egyik bácskai városkában az előadás után a művelődési 
egyesület elnöke berontott az öltözőbe, és villámló szemekkel azt 
mondta: „Amíg én leszek itt az elnök, addig maguk ilyen darab
bal nem léphetnek fel a színpadomon!”. A színészek egészséges 
önérzettel végezték munkájukat s a „guberáló narrátor”, Dévics 
Imre meg a munkatársai egymást inspirálva tervezgettek. Mert a 
kövek megmozdultak...

De látszólag minden a régi mederben folyt tovább. A Frisch- 
darabot Vereczkey Zoltán Férjek papucsban című vígjátéka követ
te sok-sok nyíltszíni tapssal. Dér Zoltán „gondűző felüdülésről” 
ír, nyújtófával zavarászó asszonyságról, cserfes és naiv csitrikről 
írt. A közönség és a jó szívű, jó lelkű kritikus hálás ezért, de hát 
a rendező Pataki László aligha szorítkozhatott másra, mint a 
helyzetek technikai megoldására. Hasonló sikerrel futott Vujkov- 
né Lippay Etelka Fő a nyugalom című vígjátéka, amelynek bemu
tató előadását a társulat Csantavéren gyertyafénynél tartotta 
meg, mert szünetelt az áramszolgáltatás. 60 repríz színtelen és 
sablonos rendezői megoldásokkal, szabadabban mozgó színé
szekkel. Sok színész megjárta a régi színház kálváriáját s a Bie
dermann után könnyedébben és szikrázóbban szeretett volna 
megmutatkozni, mintha egy másik műhelyben tanulta volna a 
szakma fortélyait. Egyszerre mindenki a színpadi események fé
lelmetes, bravúros, okos játékmesterévé akart válni, de hát ehhez 
másmilyen szövegre volt szükség, és olyan rendezőre, mint ami
lyen Virág Mihály. Intő jelként könyvelte el a művészeti tanács, 
hogy a Fő a nyugalomról alig írtak néhány sorocskát a recenzen
sek. Valaminek értelme lett, valami értelmét vesztette?

„A színház múltját ne kérdezzék, a jövőjét még nem tudom” - 
mondta a társulati ülésen az igazgató 1962 januárjában. De a hol
naptól való szorongás nem hiúsította meg az elszánt alkotócsoport 
további merészebb terveit. Esténként felment a függöny Szabad



kán és valahol vidéken: ma Csantavéren, holnap valahol a Mura
vidéken vagy Batinán. A színház persze alacsonyan is repült, ám a 
társulat már 1962. január 20-án színre vitte Pavel Kohout Ilyen 
nagy szerelem című drámáját Virág Mihály rendezésében, majd ezt 
követte a Kutyavásár című musicalféleség. Mindkét mű beszemte- 
lenkedett a repertoárba, s a közvélemény - akárcsak a szereplők 
többsége (ezt nem szabad elhallgatni) - nem tudta eldönteni, hogy 
az utóbbi évek legjobb rossz előadását, vagy pedig a legrosszabb jó 
bemutatóját produkálták-e a színészek. A sajtó véleménye is meg
oszlott, habár akkortájt ritkán rúgtak bele az alkotóba.

Minden ország drámairodalmának mélyrétegében megtaláljuk 
a romjait annak a minden bizonnyal egyetemes érvényű „nagy sze
relemének. Egy tragikus szerelemről szól Kohout darabja. A sza
badkai bemutató előtt a szereplőgárda kötelezően megnézte a bu
dapesti előadást, amelyet a Magyar Televízió sugárzott. „Ebből is 
tanulhattok” - mondta Dévics Imre Bertolt Brechtet idézve az el
sötétített próbateremben. Az agyoncifrázott, bútorokkal túlzsúfolt 
színpadon minden nehézkesen funkcionált (ha egyáltalán funk
cionált). Egy-egy színész alakítását az erővel tetszeni akarás bo
hóceleme rontotta, szüllyesztette le. Csupán Páger Antal, a „talá
ros úr” szerepében nem pusztult bele a nagy giccsáradatba, igazi 
könnyekkel és érzelmekkel. Szabadkán majdnem töküres színpad 
várta a nézőket, s nem volt a színen két apró berendezési tárgy, 
amely ne illett volna egymáshoz. Néhány színész talán nem is 
vette észre, hogy a munka lázában valamicskét fejlődtek, vagyis a 
modernebb, az eszköztelenebb színjátszás megközelítésének esé
lyei az Ilyen nagy szerelemben megnagyobbodtak.

Csoda történt a színházban. „Romhányi Ibi rendkívüli finom 
árnyalatokkal és mozdulatokkal érzékeltette a mindenkitől távol 
került leány tragikus sorsát, és hivatottan tolmácsolta végtelen 
fájdalmát” - írja Dér Zoltán az előadás ürügyén a 7 Napb&n. Vu- 
kovics Géza és Saffer Pál {Magyar Szó, Dolgozók) megemlítik, 
hogy a színház fölfedezte Kohoutot: a szereplők a végtelenül le
egyszerűsített díszletképben az ember legféltettebb érzéseiről val
lottak. Lyda Malisova és Peter Petrus szerelmi románca nemcsak 
egy Lőve Story története. A társulat egy másmilyen formanyelvet



érvényesített a színen, s első ízben esett meg, hogy a szöveget tel
jességgel átszőtték az idézőjelek, vagyis: a színészek egyre bátrab
ban kacsintottak össze Bertolt Brechttel.

Nyitány a Koldusoperához!?
Űjabb nekirugaszkodás: A Kutyavásár. A „nagy blöff’, a 

„nagy cirkusz”, az első musical bemutatója Szabadkán, és aligha
nem az országban is nem múlt el „ármányok” nélkül. Lányi Ist
ván újvidéki rendező a bemutató előtt figyelmeztette a színház al-

Pavel Kohout: Vallatás az Ilyen nagy szerelemben 
(Pataki László, Romhányi Ibi, Szilágyi László és a többiek)

kötőit: bajok lesznek, mert most már tudott dolog, hogy minden 
embernek van erre, mifelénk kritikai érzéke, csak nem egyfor
mán fejlett. Élnek közöttünk finnyás irodalmárok - kevesebben 
-, akik befalták a rossz ízű ételt, de számolnunk kell azokkal is, 
akik az irodalmi giccsért rajonganak. Igaza lett: a bajok csőstül 
zuhantak a színház, közvetlenül Lányi István nyakába. Dario Fo 
olasz szerző a kényes egyensúlyt felborító szövegével a szabadkai 
Medres János verseivel, slágertoldalékaival alaposan felbolygatta 
a kedélyeket. Zeuszi villámok a rendezőre és a felfiatalított társu
latra (Nagy István, Barácius Zoltán, Majoros Kati, Albert János, 
Kohanec László).



A rendező színlapja:
„... mivel Dario Fo az abszurdumig feszíti ebben a műben a 

csúfolkodás húrját -  a színészek és a rendező igyekeztek lépést 
tartani a szerzővel, s ezért néhol talán inkább cirkusz az, amit 
csinálnak”. Kolozsi Tibor gyors válasza a 7 Napban: „Azt hiszem, 
jó adag cinizmus kell ahhoz, hogy valaki ilyenféleképpen magya
rázza egy szinpadi műsorra tűzését és rendezői elgondolását. 
Mert szó, ami szó, a színlapnak egyrészt teljesen igaza van: amit 
kaptunk, az nem színház, hanem cirkusz, az is a szegényebbjé- 
ből". Nem hiába jegyezte meg valaki az előadás után: „Komolyan 
mondom, sokkal szívesebben néztem volna olyan igazi, légtorná
szokkal és elefántokkal a közönség elé lépő cirkuszt”. A színé
szekről nem mondtak véleményt (A cirkuszos lónak legalább egy 
kockacukrot tömnek a szájába...).

Kockázatos vállalkozás volt a musical akkor, 1962-ben. Ehhez 
a nem könnyű műfajhoz a társulatnak se képzettsége, se jogosít
ványa, állították sokan. Az operett az, ami örök? A musical má
sutt, a nyugati világban -  már akkor -  mítosz volt. Bőség táncból, 
énekből, meséből, látványból. Sok helyütt éppen a műfaj a maga 
közvetlen hatásával megváltoztatta a színház és a néző közötti 
örök dialógus természetét. A vajdasági magyar lapokban arról ol
vashattunk, hogy a nézők többsége döbbenten hagyta el a színhá
zat, „feledjük el minél előbb”, „mondvacsinált modernség”, így 
hangzottak a kommentárok.

Az operettváros nem adta meg magát egykönnyen. Durva 
hangú névtelen levelek érkeztek Dévics Imre címére. A cikkírók 
nem akarták észrevenni, hogy a színház majdnem a nulláról in
dulva -  erőteljesebb művészi kapacitással - robbanásszerűen fel
nőtt nagyobb és izgalmasabb feladatok megoldására. A szabad
kaiakat már országos viszonylatban is jegyezték. Hol volt a szín
ház a Kutyavásár után? Bukás vagy siker a musical? Kihúzhatja-e 
magát a színház délcegen egy ilyen fiaskó után? Volt abban az 
előadásban laza bohóckodás, igaz, de a Kutyavásár volt egyben a 
„halál hírnöke” is - az operett meghalt! -, az (ál)paradicsomi 
állapot, a fehérvári huszárok és a Lili bárónők eltűnhetnek a 
süllyesztőben. A musical is „valami másra” gyújtó démon. A fia



előadásban laza bohóckodás, igaz, de a Kutyavásár volt egyben a 
„halál hírnöke” is - az operett meghalt! -, az (ál)paradicsomi 
állapot, a fehérvári huszárok és a Lili bárónők eltűnhetnek a 
süllyesztőben. A musical is „valami másra” gyújtó démon. A fia
talok, a diákság megérezte, hogy a színház most vedli le csiricsá
ré kígyóbőrét, s az előadás a maga morbid hangulatával már a 
holnapot célozza meg.

A Népszínház kamaratermében ugyanebben az évadban be
mutatott kabaréműsor olaj volt a tűzre. Az együttes színre vitte 
Kopeczky László Száz hiba egy sorba... című válogatását Lányi 
István rendezésében.

Megkérdezték:
„Lehet-e, lesz-e a színház szatócsbolt, ahpl minden kapható? 

Ha mosópor, lekvár és rovarirtó, akkor operett, dráma és kabaré 
is? „A színház újra áldozat lesz, de vigasztalódhat. Mert minden
ki, aki áldozatnak született, s mert tudja ezt, örökké él. A Kutya
vásár és kabaréműsor után fanyalogtak, hümmögtek a kritikusok. 
Még a színészek is tiltakoztak (a maguk módján). így a musical 
után a kabaré is elmerült, elutasították. Másfél esztendő alatt 
nem is lehet nagy csatákat nyerni. De lehetett volna. Mert abban 
a világban is minden nevetséges és szörnyűséges volt...

De a néző nem ismert tekintélyt. A Kutyavásár és a Száz hiba 
egy sorba... után sokan elfeledték, hogy mágia volt az is, amikor 
az ember eltáncolta a mamutvadásztáncot. Tudjuk, hogy az „iga
zi” színjátszás viszont akkor kezdődött, amikor a hordából egy 
maroknyi csapat mutatta be a mágikus rítust, a többi meg nézte 
és véleményt mondott a látottakról. A néző most megmerevedett, 
felszisszent, felháborodott. Furának, illetlennek, túlságosan sza
badnak, néhány néző pedig egyenesen erkölcstelennek találta a 
két előadás egyes jeleneteit, s még egynémely „boszorkányüldö
ző” is hallhatta a szavát. De a színházban az alkotók a fizetség
hez képest rengeteget dolgoztak, s már nem akartak könnyed, 
hétköznapi nyelven beszélni, színpadképessé tették még a 
„b.... m.g”-et is, mintha a színdarabot a kukában találták volna.

Élni kezdett a rendezői színház.



A tóparti mulatság

Nem túl hosszú, gyötrelmes vajúdás után a társulat bemutatta 
Lope de Vega A kertész kutyája című vígjátékát. „Nehéz vizsga 
volt”, állapítja meg a Dolgozókban Sulhóf József, majd a következő 
sorokkal zárja recenzióját: ahhoz már magasabbrendű, kifino
mult ízlés kell, hogy ennek a klasszikus vígjátéknak és nagyon han
gulatos előadásnak minden kedvességét élvezni tudják a nézők (?!) 
Az előadásban a szatíra is megcsillan, lelkesedik a 7 Napban Dér 
Zoltán, Vukovics Géza a Magyar Szobán pedig mérlegel s nem tud
ja eldönteni, hogy a mű (és az előadás) arany-e vagy dublé?

Abay Pál zenés vígjátékáról, a Szeress belém címűről röviden 
emlékeztek meg a publiciszták. Néhány mondat a méltatásokból: 
„A rendező azon fáradozott, hogy minden szerencsésen révbe 
jusson.” (Vukovics Géza, Magyar Szó) „A darab nem az újdon
ság varázslatával hódít, de jóízű kacagást váltott ki a nézőkből.” 
(Dér Zoltán, 7 Nap) Iván Cankar Jernej, a szolga és Kisfaludy Ká
roly Kérők című vígjátékáról a színházban az volt a vélemény, 
hogy a társulat maga alatt fűrészeli a fát. A színész sértve érezte 
magát abban a közegben, amely hirtelen megtorpant s már nem 
akart az alkotó örömére szolgálni. Intelem: a bicikli, ha megy, 
akkor megy, ha teljesen lelassul, akkor eldől. Ha lelassulunk, el 
fogunk esni s akkor már senki sem mutat majd hajlandóságot 
arra, hogy összeszedje a járműről lebukottakat.

A folytatás sem volt biztató. Igaz, a kritika egyöntetűen lelke
sedett Kállai István Az igazság házhoz jön című színjátékának a 
bemutatóján. Nagy József a Dolgozókban a „szeretet váltságá”-t 
emlegeti, Lévay Endre a 7 Napban a filmszerűen pergő rendezést 
és a mélyen leegyszerűsített színészi játékot dicséri, de az apja és 
gyermeke összecsapásáról, egy generációs „leszámolásról szóló 
művecske” amolyan „megrendelésre” írt iskolai dolgozatra ha
sonlított, véli. A bemutató után jegyezték fel Dévics Imre híressé 
vált mondását: „Én nem értem saját magamat. A verpeléti finom 
borokat szeretjük, és mégis olcsó rizlinget iszunk!...”

1962. november 3-án a társulat színre vitte Kvazimodo Braun 
István szabadkai ügyvéd/bíró A tóparti ház című zenés színjátékát



Garay Béla rendezésében. De amíg a Dolgozókon  Nagy József 
„merész vállalkozásról” ad hírt rámutatván arra, hogy napjaink
ban a társadalom első számú ellensége: a kicsinyek fondorkodá- 
sa, addig ezt a sokak számára „nagyon kedves” produkciót a szó 
szoros értelmében eltemették.

Gyakran megtörtént, hogy színész és néző magára maradt 
csöppnyi örömével, az ítészek elrontották a népünnepélyt. Sok elő
adásból hiányzott a képi kommunikáció, a másfajta színészi megkö
zelítés, sehol egy szemernyi szemléleti vagy stílusbeli változás. 
Néha szuperreális a színpadkép - még mindig! -, a színészek több
sége kimerevítik a gesztusokat s a szerepkönyvben aláhúzza a hang
súlyozandó szavakat, szótagokat. A színház pedig kompromisszu
mokra kényszerül, „kalandokat” nem mert gyakrabban vállalni.

Össztűz a színházra!
„Na, akkor megyünk haza”, mondhatta az igényesebb néző, 

mert a színház már megint blődlizik. A szakma vadul rávetette 
magát a színházi repertoárra. A tóparti ház volt a csábítás legol
csóbb, legbrutálisabb trükkje, bele is tört az alkotóstáb bicskája. 
Strucctollas, flitteres színházra nincs szükségünk. Tombolt a saj
tóvita: pro és kontra. Elhangzott még az is, hogy a színházunk 
olyan dús tőgyű tehénke, amelynek elapadt a teje. Egy egyensúly
vesztett színháznak nincs holnapja, írták. De a tóparti ház abla
kában vígan virágzott a muskátli (35 reprízen).

Újra bebizonyosodott, hogy a megbukott ostobaság is több 
előadást érhet el, mint a sikerült dráma. Minálunk ez már csak 
így van. Színházi migrén ellen nincs orvosság.

A színház kénytelen alkalmazkodni címmel a Magyar Szobán 
Vukovics Géza szólt hozzá a már-már „véressé” vált vitához: „A 
jég ott reped, ahol a legvékonyabb. Néző és kritikus között. A leg
könnyebben hasadó réteg a könnyű műfaj. Legtöbbször azért ke
rül sor kenyértörésre...”

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



akarja elfogadni a mélyebb értelmű vidámságot. Pedig például egy 
Bemard Shaw-mű a színész számára is nagyobb lehetőséget nyújt. 
(Mondjuk-e azt, mondhatjuk-e azt tiszta lelkiismerettel, hogy a 
színházunkban akkor a butaság farkát kapták el s tartották 
görcsösen a markukban egészen^ tóparti ház 35. reprízéig?)

A színház rendezze számláját a világirodalommal, dörögték 
többen. Aiszkhülosztól Genet-ig ugyanahhoz a kaszthoz tartoz
nak a drámaírók, de a szabadkai Kvazimodo Braun István vörös 
posztó volt sokak szemében. Szabadka a „tópartiság”-ot neki és 
darabjának köszönheti. De ha alaposabban megvizsgálnánk a szi
laj támadások, viták hátterét, olyan „titkok” küszöbére juthat
nánk el, amelyet avatatlanoknak tilos átlépni. Nem lépem át én 
sem, mert hiszen csupán egy éhenkórász vajdasági magyar szí
nész vagyok.

(Vagy voltam...?)

Először a Sterija Játékokon

„A vak falban is van egy szempár, mely téged figyel, s te félsz” 
- idézi Hucley Van Goghot, és hozzáteszi: „Az a festő, aki ezt 
tudja, tud olyan káposztaföldet és olyan ócska hotelszobát feste
ni, mely drámaibb és vadabb a szabin nők elrablásánál”. Hát a 
színház A tóparti ház után nem akart „megvadulni”. Garay Béla 
rendezésében színre vitte Nicola Manzari, olasz szerző Ó, mai 
gyerekek című vígjátékát. Még egyszer taglalja a színház a nem
zedékellentéteket, vagyis semmi új a nap alatt. A római ügyvéd
asszony azt hiszi gyermekéről, hogy ártatlan, az olasz mérnök 
ugyanezt hiszi a lányáról. S közben a fiatalok felnőttek - ennyi az 
egész. Kolozsi Tibor a 7 Napban rezignáltan arról tudósít, hogy a 
mondanivalót sem a szerző, sem a rendező a színészeivel, de a 
néző sem veszi komolyan.

Következett Krleza Lédája.
Az előadást Pataki Lászlóval, Fejes Györggyel, Heck Paulá

val, Szabó Cseh Máriával és Szilágyi Lászlóval, vagyis az A-gar- 
nitúrával Virág Mihály rendezte. Az előadást beválogatták a Ste-



rija Játékok műsorába. Fényftizér a színház körül! Végre valami! 
Vissza tehát a piszkavassal, ne gondolj a múltra, A tóparti házra, 
gyógyulnak a sebek! A színház kályhájában újra lángol a tűz. 
Szűcs Imre azonban a bemutatkozás után fanyalog {Magyar Szó): 
„A színészek csaknem kivétel nélkül kész jellemként léptek a 
színre, ami ez esetben helyes is, s így többnyire egy-egy magatar
tást, gesztust és beszédmodort követve, a hősök belső megnyilat
kozását is ki tudták fejteni”. (Nem értem!) A recenzens szerint az 
előadás nem volt jobb a közepesnél, mivel egy bizonyos indiszpo- 
náltság és lámpaláz is átütött rajta, emellett pedig az összbenyo
máson néhány színész rossz dikciója, hadarása sokat rontott. Vu- 
kovics Géza a Magyar Szobán arról ír, hogy a díszlet semmikép
pen sem tölti be a légkörteremtő szerepét, elnagyolt stilizáltságá- 
val nem teremthetett „in médiás rés” hangulatot (A díszletképet 
Dusán Jericevic tervezte). Dér Zoltán a 7 Napban „morál insani-

Szilágyi László és Tót Éva a Lédában



ty”-t emleget, a darab szereplői, a Glembay-társaság gátlások nél
kül merül el a szennyben. Dicséri Dudás Kálmánnak az eredeti 
szöveget hiánytalanul átmentő igényes és szakavatott fordítását.

A Léda antológiái előadás, amelynek értékeiről és helyenkén
ti értéktelenségéről most már többen -  köztük Bányai János, Bos- 
nyák István és Gerold László is - összefoglalókat írtak. A Léda 
mindenképpen többet váltott be, mint amennyit ígért...

Bicska Maxi és társasága

1963. április 18-án Virág Mihály, elhárítva a sarlóéles kommen
tárokat, színpadra állította Bertolt Brecht-Kurt Weill Koldusoperá
é i ,  a Die Dreigroschenopert, a lehető legparádésabb szereposztás
ban: Fejes György (Peacock, kolduskirály), Juhász Anna és Karna 
Margit (Peacockné), Pataki László (Bicska Maxi), Heck Paula 
(Polly), Tóth Éva (Kocsma Jenny), Vérségi József (Tigris Brown),

Bertolt Breclit: Koldusopera (Majoros Katica, Pataki László és Heck



Majoros Katica (Lucy), Szabó István (Kimball tiszteletes), 
Szilágyi László (Leprás Mátyás), Barácius Zoltán (Horgasujjú 
Jakab), Nagy József (Fűrész Róbert), Czehe Gusztáv (Szomorú
fűz Walter) stb. A díszletképet Petrik Pál tervezte, a ruhákat Rad- 
milla Radojevic. A színház zenekarát Milán Asic vezényelte.

A tiszta profizmus a tét! Nem alkotott Virág Mihály a prosperi
tás éveiben sem minden műfajban rendhagyót, figyelemre méltót, 
de állandóan javult a felső szint állapota. A szabadkai Koldusoperá
n k  felrázóbb erejű előadást keveset játszottak az országban akkor. 
Ebben az előadásban a színészarcok igazi vonásai is felsejlettek. So
kan közülük felajzott készséggel várták a szembesülést azzal a mit- 
tudom-én-micsodával, létre akartak hozni „valami igaz”-at.

A színház Brecht-dossziét nyittat.

SUBOTICA

jNjARODHO pOZORlSTE-[SjÉMZIMHÁZ

tíRTOlT
SRECHT KOLDUSOPERA

A műsorfüzei



-  Én Budapesten vehettem először leckét Brechtből - emlé
kezett később Virág Mihály a híres berliniek néhány előadását 
volt szerencsém látni. Hazatérve elolvastam Brecht valamennyi 
művét. A Koldusopera az a darab, amely nevetségessé tesz több, 
nálunk divatos műfajt. Dévics Imrének elmondtam az elképzelé
semet, szóltam Brecht szokatlan dramaturgiájáról és arról, hogy 
a szerző nem elringatni és elandalítani akarja a nézőket, hanem 
elvezeti a felismerésig...

Az első olvasópróbán sokan sápadtan tették le a szövegköny
vet. Nézőt nyúzó sárkányok leszünk? Ha eddig megvoltunk 
Brecht nélkül, akkor most minek rángatjuk színpadra ezt a „för- 
medvény”-t? Lassan-lassan azonban a szkeptikusok is hozzászok
tak a szokatlanhoz s a színészek azon kapták magukat, hogy az 
öltözőben Weill-songokat dúdolnak: Nézd, a cápa szája tátva... A 
szöveg dússága, szellemi érettsége inspiráló volt. Az előadás után 
sokan ragadtak tollat, hogy megírják véleményüket.

„Évek óta hiányzott a szabadkai Népszínház repertoárjából 
olyan darab, amely nem néhány színész, hanem az egész együttes 
képességeit teszi próbára, hogy láthassa és láthassuk: mire ké
pes?” (Dér Zoltán, 7 Nap). A kritikus hozzáteszi azt is, hogy ala
pos felkészülést és intelligenciát követel meg a mű minden együt
testől, amely méltóan és hűséggel akarja tolmácsolni a brechti 
mondanivalót és szellemet. Végül leszögezi, hogy sok színész 
meglehetősen idegenül mozgott az előadásban. Legautentiku- 
sabbnak Tóth Éva egyszerű eszközökkel megformált Jennyjét ta
lálja. Fejes György szuggesztív, Heck Paula mértéktartó. Szól 
Szilágyi László életes banditafigurájáról. Fenntartással ír Pataki 
László alakításáról. Szerinte a színész nem keltette London leg
rettegettebb rablóvezérének benyomását, mint ahogyan üzletem
berre sem emlékeztetett.

Vukovics Géza (Magyar Szó) megállapítja, hogy a rendező 
sok úton közelítette meg Brechtet, s könnyen eltévedhetett volna 
a rengeteg lehetőség útvesztőjében. Megemlíti azt is, hogy Virág 
Mihály hű akart maradni a művészhez és a teoretikushoz egy
aránt. A rendező elgondolása volt - s ez nagyrészt megvalósult is 
-, hogy a színészek egy pillanatra sem változzanak át az alakított



figurákká, hanem csupán megmutassák őket s hogy játékukból 
teljesen nyilvánvaló legyen: már az elején is, a közepén is tudják 
a befejezést. Dicséri a színészeket: Pataki Lászlót, Szilágyi Lász
lót, Juhász Annát, Heck Paulát, Majoros Katicát. Az utolsó szó 
jogán: „Brecht, és maga az előadás is, megérdemelné, hogy kija
vítsák a hibákat, mert csak így állapíthatjuk lelkiismeret-furdalás 
nélkül: a Koldusopera a magyar együttes egyik legszínvonalasabb 
teljesítménye, mindenesetre legnagyobb erőpróbája”.

A Dolgozókban Nagy József érinti írásában az előadást. Az If
júságban Gerold László, Gion Nándor és Utasi Csaba elárulják, 
hogy a Brecht-bemutató után, vasárnap a társulat Topolyán A tó
parti házzal vendégszerepeit. Hibái is vannak az előadásnak. „A 
hibákat csak egy módon mellőzhetik, kerülhetik el, ha több 
Brecht-művet játszanak és kevesebb tizedrangú tákolmányt”, írja 
Gerold László. Megírja azt is, hogy a színház nehezen nőtt fel a 
szerepéhez, s Brecht Szabadkán még mindig „nagy gyerek”.

A színház felkínált valami mást.
Huszonöt estén át -  a darabot a szervezőiroda évekig műso

ron tartotta - maga volt a jellem és a szellem előkelősége. De a 
társulat akkor csupán „megtapizta” a németet, megcsodálta a de- 
koltéját, mellét, combját, és odébbállt. A színészek „civil” elha
nyagoltsága évekig még átsütött minden szerepen.

Messze még a tökély.
Barácius Zoltán Finom kis társaság című bohózatát nem „vág

ták le”, Dér Zoltán például megemlíti, hogy szerkezetileg ügyes 
darabot látott, lendületesen játszó fiatal színészekkel. Az előadás 
azonban nem futhatta ki magát, nem érte el a remélt száz reprízt, 
mert Majoros Katica és Juhász Anna, a vígjáték két főszereplője 
elhagyta Szabadkát. Dunai Ferenc A nadrág című vígjátékát már 
nem simogatta meg a kritika. Nagy József a Dolgozókban hőzöng: 
fyA nadrág nem konfekciós áru”, majd felsorolja az előadás hibáit, 
erényeit nem említi. Dér Zoltán ( 7 Nap) már elnézőbb, ám írása 
végén sajnálatának ad kifejezést, mert egy ambiciózus darab, egy 
izgalmas ötlet ment tönkre. Túl derűs volt a légkör, sok volt az 
üres komédiázásból, mert végeredményben egy „vezérről” van 
szó, aki nadrág nélkül nem hagyhatja el a szeretője lakását.



Az ostoba lányt, Marcel Ayme vígjátékét Virág Mihály rendez
te, s ettől az előadástól Nagy József többet várt. Ezt írja a Dolgo
zókban: „Azt mondhatnánk, hogy Az ostoba lány társadalomkriti- 
kája igazán nem haladja meg a már nagyon is szokványosnak 
tűnő „győz az igazság még a gazdagok ellen is elvből kiinduló 
polgári kritika általános keretét”. Vukovics Géza felrója a rende
zőnek a Magyar Szóban, hogy a vígjátékot a kelleténél komo
lyabbra hangolta. Kertész Mihály Csacsifogat című megzenésített 
vígjátékát a társulat Zentán mutatta be. Dér Zoltán Fényes Sza
bolcs muzsikáját dicséri a 7 Napban, maga a mű vérszegény. Vu
kovics Géza a Magyar Szóban hiányolta az oldottabb hangulatot, 
a könnyed játékstílust.

Véleményűket a könnyű műfajról már kritikusaink előtt több 
ezren, több millióan elmondták. Ezek a darabok arról szólnak, 
hogy két ember szereti egymást s hogy megőrizhessék szerelmüket 
gyakran táncra, dalra kényszerülnek. Csacska csecsebecsék. Min
denesetre akkor még, a 60-as években a kritika elnézőbb volt. 
Számukra a komédia nem homályt, hanem tűzijátékot jelentett.

Boldog 60-as évek!

Színészhiány, újjászerveződés

Már 1964-ben érezhető volt a színészhiány. Izgalmas volt a 
gondolat, hogy a színház Színészképző Stúdiót nyisson, mert hát 
az alapító tagok pályájuk egyik mérföldkövéhez érkeztek. Kétség
telenül változott viszont a szemlélet s csak a legpesszimistábbja 
merte azt hangoztatni, hogy a Népszínház válságban van, sőt hal
doklik. „Ha haldoklik is - mondta Dévics Imre -, ez a haldokló 
roppant kitartóan, szívósan kapaszkodik a végletbe”. A közönség 
makacsul ragaszkodik a színházhoz, az előadások végén percekig 
tapsol a színészeknek.

A társulat teljesítőképességének legnagyobb gátja a színész
hiány volt. A fiatal színészek hiánya. S tapasztalatlan amatőrök
kel már nem lehetett a színházat újjászervezni. A 60-as években



Újvidéken egy középfokú sziniiskola működött, Belgrádban a pa
tinás Színiakadémián folyt oktatás -  itt is, ott is -  szerb nyelven. 
Szabadkán a budapesti, szegedi, újvidéki szakemberek, előadók 
tantervében művésztörténet is szerepelt. A színház a stúdió cél
jaira anyagi támogatás kapott a tartománytól, s gazdag szak- 
könyvtár állt a hallgatók rendelkezésére. Fiatal műkedvelők ro
hanták meg a színházat.

„Felszólításunk kedvező fogadtatásban részesült, arra talált a 
fiatalok körében -  nyilatkozta Dévics Imre a Magyar Szóban -, 
eddig mintegy harmincán jelentkeztek. Mi azonban azt reméljük, 
hogy a felvételi vizsga kezdetéig még néhány kérvény érkezik a 
titkárságunkra. A Drámai Stúdió létesítése az intézményesített 
színészképzésnek, az utánpótlás nevelésének és biztosításának 
mindenképpen legegészségesebb és legfontosabb módja. A stú
dió programja azonos a főiskolaival, .azzal a megszorítással, hogy 
a hallgatók a négyéves tantervet mindössze két évig hallgatják, te
hát kissé sűrített, összevont formában”.

1964-ben az esztendő első bemutató előadása Eugene O’Neill 
Boldogtalan hold című drámája volt Virág Mihály rendezésében 
(Pataki László, Romhányi Ibi, Fejes György, Salamon Sándor, 
Szilágyi László). Érzékletes dráma szerelemről, szeretetről, ma
gányról. Újabb próbakő egy amerikai szerzővel? Virág Mihály a 
„brechti kaland” után azt nyilatkozta, hogy nagyon hisz a színész
ben, mert éppen a színész az, aki a korhoz, a ma emberéhez szó
ló legintimebb gondolatokat közvetíteni tudja, s azért választotta 
a Boldogtalan holdat, hogy legkiválóbb színészeinkkel, Patakival, 
Romhányival, Fejessel és Szilágyival teljesítményük lehetőségeit 
próbáltassa ki. A rendező szemmel láthatóan igyekezett távol tar
tani a társulatot O’Neill-előadásával a Koldusopera oly hangsú
lyos látványosságától, harsányságától, el akart szakadni még a bá
gyadt lírai hangtól is. A produkciót a színészi szándék határozza 
meg. A Boldogtalan hold mindössze ötször tűzetett műsorra, 
1695-en látták, de a pszichológiai jellemzésben alig jártas, egyéb
ként kiváló színészünk, Pataki László Vukovics Géza kritikájá
nak megjelenése után a Magyar Szóbán, váratlanul beteget jelen
tett, s mivel betegszabadsága tartós volt, így a művészeti vezető



ség az O’Neill-produkciót levetette a repertoárról. A vesztes a 
színház és Romhányi Ibi, valamint Fejes György voltak, mindket
ten úgy játszottak, hogy jeleneteik az egész előadás érzelmi 
csúcspontjává nőttek. Romhányi Ibi alakításában minden benne 
volt: a szívnek robbanása, a nő panasza, a harag, mert a sorsa se
bezhetővé és védtelenné tette. Ezt szoktuk megrendülésnek ne
vezni, ezt, amit Romhányi Ibi nyújtott. Fejes Györgyért akkor 
már rajongani lehetett. Már azt mondogatták a színház előcsar
nokában: „Hát például Fejes György ezt jobban megcsinálta vol
na”. Ami a legfontosabb: Fejes György mindenkinek tudott (és 
akart) játszani s mindig tisztes és hatásos alakítást nyújtott.

Sajnáltuk a Boldogtalan holdat, mert a Biedermann és a gyúj
togatok, az Ilyen nagy szerelem és a Koldusopera színrevitelével 
egyszer már bebizonyította a társulat, hogy kivételes feltűnést 
kelthet, ezek a produkciók már-már megteremtették a szabadkai 
színház „legendárium”-át s nem hiányzott belőlük az új értelme
zés meggyőző ereje, a megvalósítás gondossága, sőt a felfedező 
merészség sem. A Boldogtalan holdat például Kolozsi Tibor (7 
Nap) a Népszínház magyar társulata egyik legsikerültebb előadá
sának tartja, dicséri a színészeket is, nem marasztal el senkit. 
Idézzünk Vukovics Géza (Magyar Sző) méltatásából: „A magyar 
együttes nagy feladatot vállalt, amikor műsorra tűzte az ír szár
mazású, amerikai Nobel-díjas író egyik legértékesebb drámáját. 
Ezzel felhívta a néző figyelmét a modern amerikai dráma út- 
egyengetőjére, aki 30-nál több drámát írt és még többet végigélt 
s elmondhatta magáról, hogy „behozta” mindazt, amiben a drá
maírás terén Európa megelőzte Amerikát.” V. G. megírja azt is, 
hogy a drámairodalom legszebb és legnemesebb nőalakját Rom
hányi Ibi játssza. Szájaskodása csak védőburka vajszívűségének. 
Pataki László alakításával szemben fenntartásai vannak, felrója a 
színésznek, hogy túlhangsúlyozza az iróniát.



Mókás világ

A színháznak 1964-ben - az 1963/64-es második és az 
1964/65-ös évad első felében - voltak rossz és még rosszabb öt
letei. Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marcija -  Garay Béla rende
zésében -  amolyan vásári előadás (Vukovics Géza, Magyar Szó), 
„kópésabb” is lehetett volna, a rendező túl nagy óvatossággal 
nyúlt a darabhoz. Kolozsi Tibor viszont a 7 Napban arról cikke
zett, hogy torzképet láttunk a század elejei életről. Következett 
még néhány „színtelen” előadás: Viktor Rozov Felnőnek a gyere
kek című vígjátéka, Jirzy Jurandot-Tabi László Sportol az 
asszony című műve, Luigi Pirandello v4z ember, az állat és az erény 
című színjátéka, Shelagh Delaney Egy csepp méze és Dusko Rok- 
sandic Andreája. Az ókori Rómában, később Londonban vagy 
Madridban a nép állva nézté végig az előadásokat, s úgy szórako
zott Shakespeare-en, még előbb Szophoklészen, aztán Lope de 
Vegán, mint ebben a században az összehasonlíthatatlanul cseké
lyebb számú átlagnéző Tabi Lászlón vagy Gyárfás Miklóson. Ha 
ugyan szórakozik. Mert a fent említett öt művecskén nem hogy 
az elit közönség, de a kevesebbel is beérő néző sem szórakozott. 
Bajban volt a színház. A recenzensek valamit megérezhettek, 
mert az előadásokról mindössze néhány sorban számoltak be, 
azt pedig egyenesen tagadták a kritikusok, hogy a jó szórakoztató 
színház az egyetemes drámaírás jelentős másodvonulata, megfe
ledkezvén arról, hogy a kevésbé „komoly” színház sem tűri el a 
hazugságot. De a szabadkai Népszínház 1964-ben „hazudott”. A 
Felnőnek a gyerekek „sikeres vizsgaelőadás”, s mégis: Dér Zoltán 
vegyes érzelmekkel nézte a produkciót, mert a fiatal színészekből 
hiányzott a természetesség. Ezért Milán Topolovacki rendezőt 
hibáztatja (7 Nap). A Sportol az asszonyról sem lehet sok jót mon
dani, a darab nem is időszerű, s a humor íztelen (Nagy József, 
Dolgozók). Pirandello művének tolmácsolásával Kolozsi Tibor 
elégedetlen. A 7 Napban arról ír, hogy a színház fiatal erői még 
messze vannak attól, hogy valamennyien harmonikusan beillesz
kedhessenek a régi színészek színpadi légkört teremtő játékába. 
Az Egy csepp méz kapcsán Urbán János (Magyar Szó) „szociális



háttért” fedez fel a darabban, Dér Zoltán (7 Nap) megemlíti, 
hogy hibái ellenére az előadás érdeklődésre tarthat számot, mert 
izgalmas a konfliktusanyag, s a műben tér nyílik az úgynevezett 
örök emberi vonatkozások feldolgozására. Az Andrea -  az elő
adást a zágrábi Petar Sarcevic állította színpadra - egy „modern 
házasság” története, amolyan „eseménytelen életkép”. (Dér Zol
tán, 7 Nap) Nem lelkesedik Nagy József sem a Dolgozókban. (A 
darab problematikus, újszerűség sem ékesíti, írja.) Igaz, ezekbe a 
darabokba kár is lett volna nagyobb igényességet, fantáziát bele
vinni - a Pirandello-mű és az Egy csepp méz mégis kivétel ez alól 
-, műsorra tűzésük sem indokolt. A színház 1964-ben -  fáradt, 
kedvetlen rendezőkkel - nem tudta, nem volt képes szuggerálni a 
vígjátékok hőseinek jelentékenységét, hogy a színpadon „fontos
sá” váljanak.

Meglepően rezerváltan fogadta a sajtó William Shakespeare 
Sok hűhó semmiért című vígjátékának a színrevitelét, mint aho
gyan nem volt színházi esemény Szabadkán 1953-ban A makran
cos hölgy és 1954-ben A szentivánéji álom bemutatója sem. Nagy 
József {Dolgozók) szerint nem jutott az előadásban érvényre a 
humor. De mégis mindenkinek a figyelmébe alánlja. Dér Zoltán 
(7 Nap) viszont arról ír, hogy a disztingvált premierközönség már 
az első jeleneteknél fölengedett, és fönntartás nélkül átadta ma
gát a derűs hangulatnak. Gerold László a Magyar Szobán röviden 
emlékezik meg az előadásról. „Látványos, de nem figyelemre 
méltó eseményéről ír, a£ „idény eleji formában levő színészek 
alakításaikkal nem nyújtották azt, amit Shakespeare-rel adni kell 
a színházat vágyó közönségnek. Magánvélemény: Az előadás eré
nye, hogy Virág Mihály rendező úgy tudta beszéltetni a színésze
it, ahogy egy Shakespeare-vígjátékban beszélni illik, így színvona
las lektűrvígjáték született, igaz, különösebb mélységeket nem 
érintve. Önértéke miatt túlnőtt a színházi dzsungelén, több ilyen 
előadásra (és szerzőre) nagy szüksége lett volna akkor a Magyar 
Társulatnak, mert a folytatás már nem ígért sok jót.

Oskar Davico Költemény című dramatizációját a társulat Sza
badka felszabadulásának 20. évfordulója alkalmával mutatta be. 
Az előadáson megjelent a szerző is. Nagy József {Dolgozók) „iga



zi színház”-ban érezte magát és - szerinte - a siker teljes volt. Az 
előadás egésze szuggesztiven szólt két ember sorszerű kapcsola
táról s néhány szinész ebben az előadásban érett, kivételes erejű 
és egyéniségű művésszé. Az előadást 16-szor ismételte meg a sze
replőgárda. 1964 októberében Gyárfás Miklós Férfiaknak tilos, 
decemberében Tabi László Most majd elválik című vígjátéka kép
viselte az alsó szintet. Az előbbi vígjáték kapcsán Dér Zoltán a 
7 Napban azon töpreng, hogy a darabot a társulat miért tűzte mű
sorra, a Tabi-műből hiányolja a szerzőre jellemző fanyar humort. 
Gerold László a Magyar Szóbán a színészi játék alacsony hőfokát 
kifogásolja. Egyedül Nagy József (Dolgozók) jegyzi meg, hogy az 
előadás „színházi levegőt árasztott”. Dicséri a szegedi rendezőt, 
Komor Istvánt, ezekkel a szavakkal: „Nagy érdeme, hogy irányí
tása mellett a szabadkai együttes a vígjáték műfajban is közelebb 
jutott egy lépéssel az eddig nem egyszer hiányzott egységes játék
stílushoz”. Az apályos esztendő után 1965 többet ígért: az Irma, 
te édes című musicalt, Svarc A meztelen királyát, Synge A nyugati 
világ bajnoka című vígjátékát, Marinkovic Glóriáját és Madách 
Imre Az ember tragédiáját. Újabb évét fejezte be és kezdte meg a 
szabadkai Népszínház változatlan vezetés alatt, változatlan műkö
dési-szerkezeti feltételekkel s 1965 októberében a Színészképző 
Stúdió hallgatóit is „padba ültették”. Öt év már nagy idő, de viha
rok nem tépáztak a társulatot, nem volt jellegzetes a folytonos 
változás-változtatás, s több történt a színpadon, mint az üléseken 
és az irodákban. Virág Mihály kiváló előadásokat rendezett, sikert 
aratott a Koldusopera. A  színház széksorai minden este megteltek, 
s már nemcsak akkor, amikor a szervezőiroda vígjátékot hirdetett. 
Egy másmilyen színház jött létre, habár a munkakörülmények 
riasztóak, a személyi jövedelmek alacsonyak voltak, különösen a 
tájoló produkciók társulataiban mutatkoztak problémák s így az 
igazgatóság nem egy előadásban kénytelen volt olyan színészt (is) 
alkalmazni, aki a szakmai alkalmasság legalsó szintjét is alig érte 
el. De Dévics Imre és Virág Mihály sokat várt azoktól a 
fiataloktól, akik beiratkoztak a Színészképző Stúdióba.

Egyelőre a jó színészek közül senki sem hagyta el a társulatot, 
habár azt sem állíthatta senki, hogy a színháznak olyan művésze



Jevgenyij Svare: A meztelen király 
(Fejes György)



is van, akiért a közönség bejár a nézőtérre. Igaz, 1964-ben nem 
úgy sikerültek a dolgok, ahogyan a vezetők elképzelték -  színészi 
túlkapások is voltak -, ám mindenki abban reménykedett, hogy
1965-ben a „művészet” kerül előtérbe.

Az ember tragédiája

Örömjátékot ígért az Irma, te édes című „musical comedy”, 
Alexandar Breffort és Marguerite Monot darabja, s így várható 
volt, hogy a sokadalom-vigalom több estére beköltözik a szabad
kai színházba. Az elvárás jogos volt, mert Dévics Imre a bemuta
tó előadásra leszerződtette a budapesti Horváth Tivadart, aki - 
ha nem is tárta fel alakításával egy-egy mű mélységét -  piknikes 
jó kedélyt tudott árasztani a színpadon. Szabadkán is nagy heves
séggel játszott, különösképpen akkor, amikor Irma szerepét - ter
mészetesen vendégként - a szintén budapesti Psota Irén tolmá
csolta. Szikrázott a színpad-kettőjük játékától, ám mértéktartó, 
mégis elementáris komikum jellemezte a szabadkai Tóth Éva ala
kítását is. A musical műfajt csak most ízlelték meg a színészek, 
most fogadta el végérvényesen a közönség, tehát az újdonság va
rázsával hatott (nagyobb sikere volt, mint a Kutyavásámsk). A  
sajtó azonban eléggé tartózkodóan emlékezett meg a bemutató
ról. Kolozsi Tibor (7 Nap) megemlíti, hogy az Irma, te édes a szín
pad és a könnyűzene frigyének új lépcsőfokát jelenti, Horváth Ti
vadar pedig nem alakít „mélyrenézően”. A premier igazi esemé
nye Tóth Éva ragyogó bemutatkozása. Ugyancsak kurtán írtak a 
recenzensek Jevgenyij Svarc A meztelen király című szatirikus 
mesejátékának a színreviteléről. Pedig hát illett volna észrevenni, 
hogy az utóbbi években különösen hangsúlyossá vált a szabadkai 
előadásokban az irónia és a szatíra szerepe, amivel némileg tom
pítani lehet egy-egy mű fájdalmasabb, filozofikusabb gondolatait 
s ezáltal közelebb vinni a nézők ízlésszintjéhez. Gerold László - 
akkor még nyúlfarknyi recenziókat írogatott a Magyar Szóbán - 
megjegyzi: „Mivel az együttes találkozott a számára megfelelő já
tékmóddal, a szabadkai Népszínház előadása sikeresnek mond



ható”. Idézet még egy mondat erejéig: „...mondhatjuk úgy is: 
régen adott már találkát egymásnak a Népszínház deszkáin egy 
művészi értékű színpadi mű és az együttes közismert, talán kissé 
már statikussá vált játékstílusa*. Arról is ír Gerold László, hogy 
az eredmény nem maradt el, Virág Mihálynak köszönhetően, az 
előadás célja pedig a józan gondolkozásra való ösztönzés. Dér 
Zoltán (7 Nap) időn, téren túl növő mesejátéknak látta A 
meztelen királyt: „A szerző moralizál és bölcselkedik, a darabot 
ártatlan romantika lengi be és a naivitás elragadó bája”.

1965. április 2-án a Népszínház magyar társulata új rendezőt 
avatott ifj. Szabó István személyében, Agatha Christie Egérfogó- 
ját rendezte meg nagyrészt fiatalabb erőkkel. „A »magánszámok« 
nem zilálták szét a jeleneteket, a rendező tudta a tempót fokozni, 
harmonikus összjátékot eredményezett a munkája” - írja recen
ziójában a 7 Nap hasábjain Kolozsi Tibor. így a „szellemi torna
mutatvány” sikert aratott, pedig a bűnügyi dráma nem kínált 
poénzuhatagot, nyelvezete korántsem irodalmiasan fennkölt. 
Szélcsendben készült el John Millington Synge A nyugati világ 
bajnoka című vígjátéka Virág Mihály rendezésében Barácius Zol
tánnal, Pataki Lászlóval és Romhányi Ibivel. Fanyar humor, még 
fanyarabb nyelvezet jellemzi ezt a darabot (Dér Zoltán, 7 Nap). 
Megírja azt is, hogy Synge maró iróniával leplezi le a mindennél 
visszatetszőbb hiszékenységet. A Népszínház vezetőit már nem 
ültetik be az adósok börtönébe, mert lám-lám, egy ír rendező, a 
szabadságáról hírhedt J. M. Synge is bekopogott a teátrum ajta
ján és bebocsáttatást nyert. Nem sok szót vesztegettek az ítésze
ink Tóth Miklósra és a Jegygyűrű a mellényzsebben című darabjá
ra, amelyet a budapesti Szász Károly állított színpadra. Csupán 
Dér Zoltán a 7 Napban kockáztatja meg, hogy néhány szóval di
csérje, illetve elmarasztalja a produkciót Idény végi felüdülés című 
írásában. Ranko Marinkovic Glóriája, már több sort érdemelt. Ge
rold László a Magyar Szóbán, Kolozsi Tibor a 7 Napban, Nagy 
József a Dolgozókban ír az előadás különös atmoszférájáról. Né
hány mondat a méltatásokból: „Petar Sarcevic rendező minden 
törekvése arra irányult, hogy a darabban játszó színészek egysze
rű eszközökkel, kidolgozottam sallangmentesen vigyék színre a



Glóriát. Ebben nagyobbára sikere is volt.” (Gerold László) 
„...nem volt telt ház, pedig a mű és az előadás megérdemelte vol
na”. (Kolozsi Tibor) „...az óriási feladatokat a színészek csak 
részben oldották meg”. (Nagy József).

1965 októberében végre megnyitotta kapuját a Színészképző 
Stúdió. A meghirdetett pályázatra rengetegen jelentkeztek. Egye
temi tanárok, rendezők voltak az előadók (Garay Béla, Virág Mi
hály, Versényi Ida, Szász Károly, Siflis Irma, Sátai Pál, Vinkler 
Imre stb.) A programban 16 tantárgy szerepelt. A „hallgatók” 
névsora: Apró Jenő, Stancsics Erzsébet, V. Oszmán Margit, Ka
tona Ibolya, Ripcó László, Kelemen László, Medve Sándor, 
Árok Ferenc, Derdák Irén, Koza Aranka, Kasza Éva, Albert Má
ria, Sebestyén Tibor és Bata Ferenc. A régen tervezett Madách- 
mű bemutatója előtt a színház „lazított”, mégpedig Branislav Nu- 
sic Dr. című vígjátékával Bosko Pistalo rendezésében és Gyárfás 
Miklós Egérútjkva\. Gerold László a Magyar Szobán lelkesen em
lékezik meg a bemutatóról: „A bohózat elemeinek dominálása 
teszi elfogadhatóvá, élvezetessé, helyenként művészivé az elő
adást”, írja. (A színház belső értékrendje szerint a Dr csúfosan 
megbukott, 16 repríz után lekerült műsorról.) Az Egérútmk csu
pán néhány sorocskát szán Gerold. Kolozsi Tibor (7 Nap) a Dr 
erőltetetten beállított képeit bírálja, az elején a tempó is akado
zott, de aztán belelendültek a színészek a játékba. Két haloványra 
sikeredett előadás. Mindenki lót-fut, hebeg és dadog, rohangál va
laki után vagy valaki elől: amolyan fáradt karnevál, virgoncnak 
látszó komédiák könnyű szórakozásra csábítanak.

1965. december 28-án, a karácsonyi ünnepek után és szilvesz
ter előtt a Népszínház magyar társulata színre viszi Madách Imre 
Az ember tragédiája című drámai költeményét, Virág Mihály ren
dezésében Fejes Györggyel (Ádám), Romhányi Ibivel (Éva) és 
Pataki Lászlóval (Lucifer). Petrik Pál tervezte a díszletképeket, 
Radmila Radojevió a kosztümöket. Virág Mihály és a társulat 
(egyik) életműve. Mozgás üres térben, több helyet adjunk a szí
nész „éber értelmének”, hangsúlyozta a rendező az első olva
sópróbán. Most aztán mindenki mindent tudjon a szakmából. Az 
ember tragédiájával lett a szabadkai Népszínház az ország egyik



legreményteljesebb teátruma, így a néző találkozhatott azzal, 
amit esztétikai értelemben akkor színháznak neveztek.

A sajtóvisszhang vegyes volt.
„Ha valaki különösen dicséri az előadást, akkor az a hagyomá

nyoktól való tudatos szabadulás volt. Nem törekedtek se miszti
kus, se politikai színezetű Tragédia megjelenítésére, hanem egy
szerűen a földön, az emberek között játszódó sallangmentes elő-

Az ember tragédiájának műsorfüzete



adásra, az ember tragédiájának ellentmondásokból összetevődő, 
pátosz nélküli, puritán színrevitelére” -  írja Gerold László a Ma
gyar Szóbán. Arról is ír, hogy Virág Mihály pergő ütemű előadást 
rendezett, hatásos az athéni, prágai és a londoni kép, jók a tömeg
jelenetek stb. Fejes György (Ádám) alakításával nincs megeléged
ve. Szerinte a színész „szárazra vetett halként vergődött”. Dicséri 
Pataki Lászlót (Lucifer), Romhányi Ibi pedig, véli Gerold, 
legsikeresebb alakítását nyújtotta. Volt benne a dacos sorszerűség
ből és az árnyként simuló nőiességből. Kolozsi Tibor (7 Nap): „... 
mondjuk meg mindjárt, voltak hibák is”. Igen, voltak hibák, de az 
újságíró tudta, egy ilyen feladat még az alacsony színházesztétikai 
alapműveltségű alkotót is lázba hozza. Még egy idézet: „Virág
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Mihály az egész színpadot valami átlátszó, légnemű, álomszerű 
környezetnek vette”. Kolozsi Tibor hangsúlyozza, hogy az előadás 
nem vált unalmassá, nem recsegtek a székek, nem köhécseltek az 
emberek a nézőtéren. A színészeket csak mérsékelten dicséri. 
Pataki László ugyan mozgatókereke volt az előadásnak, megjele
nése és közvetlensége predesztinálja Lucifer szerepére, Fejes 
Györgyöt azonban puhának, bizonytalannak látta - Romhányi Ibi 
erejét pedig szerinte meghaladta a dráma. Végezetül: „... a hibák 
megemlítése után meg kell mondanunk azt is, hogy a második 
részben, például a francia forradalom párizsi jelenetében, vagy 
mondjuk a londoni színben olyan magától értetődő természetes
séggel, olyan telítettséggel peregtek a tömegjelenetek is, hogy a 
két kép a színészi teljesítmények révén is méltón tekinthető az 
egész előadás csúcspontjainak”. A Dolgozókban Nagy József az

Madách Imre: Az ember tragédiája, a római szín 
(Dóró Emma, Árok Ferenc, Tóth Éva, Pataki László)



előadás túlzott korszerűsítését bírálja. Illúziórombolóan hat, hogy 
a színészek állítják be a cselekmény környezetét érzékeltető 
színpadképet, mert hát a színpadnak vannak törvényei és szabá
lyai. A szereplőket is ostorozza: Fejes György Ádámja egyszerű 
átlagember benyomását kelti, csupán Romhányi Ibi játéka 
dicsérhető, az sem maradéktalanul. Mátrai-Betegh Béla, a 
budapesti Magyar Nemzet műbírálója „rendkívül puritán” elő
adást emleget írásában, de a rendező minden misztikumtól távol 
tartotta a színészeit. Megemlíti, hogy a színészi megoldások nem 
teljesek, a beszéd- és mozgáskultúra még csiszolható...

Dúlt az előadás kapcsán egy sajtóvita is Gerold László és 
Nagy József között. Gerold László A kritikus tragédiája címmel 
vitázott, Nagy A fölényeskedés tragikomédiája. Gondolatok egy 
dörgedelmes vitacikkről című írásával válaszolt (Magyar Szó, illet
ve Dolgozók). Mindenesetre a sajtó sokat foglalkozott a színház
zal, többet, mint bármikor azelőtt s - hála istennek - már nem 
esett szó sekélyességről, „provinciáról” - Gerold vesszőparipája 
-, színházi alulszolgáltatásról és álművész voluntarizmusról, 
mert most már sokan belátták, hogy a dévicsi színház nem 
törekedett a közönség ízlésének elcsökevényesedésére.

Mrozek, majd operett

Stawomir Mrozek Hekusok című darabja nem „szabályos” 
móka. Egy előadás „szubverziós” tünetekkel. Gerold László a Ma
gyar Szobán azt bizonygatja, hogy jogos volt a Hekusok színrevite- 
le s a mű a szokásos játékmodortól teljesen eltérő stílust követelt 
meg az alkotóktól. Egységes, színvonalas előadás az eredmény. 
Kolozsi Tibor (7 Nap): „... a mű nem csupán a rendőrségi intéz
mény kigúnyolása, hanem egy egész rendszer pellengérre 
állítása, amelynek egyik kinövése az öncélúvá vált rendőrség”. Ko
lozsi azt is észrevette, hogy Virág Mihály mélyebb értelmet adott 
az előadásnak s a színészek is jól áttanulmányozták a szerepüket. 
De a bemutatón nem volt telt ház! Volt viszont akkor, amikor a tár
sulat dalikázó jókedvvel színre vitte Ábrahám Pál Bál a Savoyban



című operettjét. Vukovics Géza {Magyar Szó) most sem „szurkolt” 
senkinek, mert írásában megemlíti, hogy az idősebbeket 
felvillanyozta az előadás, a fiatalok azonban „kinőtték” az egykor 
divatos műfajt. Dér Zoltán (7 Nap) nem rejti véka alá jó vélemé
nyét: A Bál a Savoyban kétségtelenül a színház legszínesebb, leg
csillogóbb, legmozgalmasabb előadása, s Versényi Ida magyaror
szági rendező kiválóan érzi az operett műfajának a követelményeit.

Abrahám Pál: Bál a Savoyban 
(Majoros Katica, Heck Paula, Vérségi József és Albert János)

A színház Kvazimodo Braun István Lukács evangéliuma című 
drámájával félénken lépett a közvélemény elé. Inkább hazai szer
ző, mint egy nyeszlett klasszikus, gondolhatták. A szereplőgárda 
azonban a szakmai alapfeladatok teljesítéséhez most már rutinos
nak bizonyult. Gerold László a Magyar Szobán azonban arról ír, 
hogy maga a probléma sokkal érdekesebb, mint ahogyan Braun 
István dramaturgiája megvalósította. A szerző a kéterkölcsűség 
problémáját egy törvényszéki bíróban kívánja ízekre szedni. Dér



Zoltán (7 Nap) egyértelműen favorizálja a művet. Ám megemlíti, 
hogy A tóparti ház után mást vártak. Ennek ellenére a színlap 
újdonságot ígért s megszületett színpadi irodalmunknak eddigi 
legjobb, legsűrítettebb, legárnyaltabb műve, megdöbbentő igaz
sággal és gondolattársításokat ébresztő párbeszédekkel, habár az 
első felvonás vontatott s a nyelvezet sem a legigényesebb. Nagy 
József (Dolgozók) a színészi teljesítményeket emeli ki. Ariszto- 
phanész Lüszisztraté című vígjátékában - a görög szerző művét a 
társulat 1966. április 26-án mutatta be - alig van színpadi történés 
(Gerold László, Magyar Szó), de alkalmas a színészi sokoldalúság 
fejlesztésére. A siker Rozalija Dobrovoljac érdeme, aki alaposan 
„megmozgatta” a szereplőgárdát, még át is rendezte az előadást. 
Kolozsi Tibor (7 Nap) megkérdezi, hogy milyen arányban 
szerepeljenek klasszikusok a színház műsorában. Slavko Kolar 
Magam ura vagyok című népszínművét -  a zágrábi Petar Sarcevic 
rendezésében - Gerold László (.Magyar Szó) a Népszínház 
legrosszabb előadásának tartja A tóparti ház után. Az eredmény 
lesújtó. Kolozsi Tibor (7 Nap) szemére veti a rendezőnek, hogy az 
előadás nem elég mozgalmas, ülve beszélteti a színészeket, 
tétlenségre kárhoztatva őket. Nagy József {Dolgozók) „lágyabb 
szívű”: aláhúzza, hogy az előadásnak nem volt rossz pontja.

Marc Camoletti Leszállás Párizsban ‘(Boeing-Boeing) című 
darabját nem lehet rosszul játszani, de roppant könnyű híg bohó
zattá oldani. Ezt Vukovics Géza állapítja meg a Magyar Szóbán. 
Szerencsére Szász Károly rendező nem engedte meg a bárgyúsá- 
got, „tanára” volt az előadásnak. Nagy József {Dolgozók) mint a 
színház „propagandistája” felszólítja azokat, akik szeretik a hu
mort, okvetlenül nézzék meg ezt a vígjátékot, ám a művet nem 
szabad komoly irodalmi mércével mérni. Szász Károly mérték
tartó rendezése tökéletes, nem engedte meg a túlzásokat.

Lezajlottak az amolyan „biztonsági kűrök”. 1966. november 10- 
én, amikor a színház a stúdiósokkal, a fiatalokkal színre vitte Bren- 
dan Began A túsz című színjátékát - kockáztatott. De - erről Ge
rold László ír a Magyar Szobán -  Virág Mihály rendező kezében 
tudta tartani az előadást, habár a színpad kihasználatlan volt, a 
darab végét pedig túlrendezte, s a fiatalok még nem nőhettek fel a



feladathoz. Kolozsi Tibor (7 Nap) Kasza Éva alakítását említi meg, 
a fiatal színésznőt üde jelenségnek tartja (a többiek halványabbak).

Brendan Behan: A túsz 
(Salamon Sándor és Kasza Éva)

A Dolgozókban Nagy József meleg szavakkal üdvözli a nem
zedékváltást, reménységként Kasza Évát, így ezzel az előadással a 
színház érdekesen teljesítette az újabb ír drámairodalom követel
ményét: Brendan Behan először és utoljára a szabadkai színpadon, 
Virágnak nem ez az első és nem is utolsó fintora a világra, bebi
zonyítván, hogy a közepesség nem az a kategória, amelyben jól érzi 
magát a színészeivel, Petrik Pállal, Radojevic Radmilával és Dévics 
Imrével. A közvélemény nagyjából elégedett volt a színház mű
sorával, végeredményben szórakozni lehetett a nézőtéren, és csak 
az a magas mérce zavart, amit a társulat önmaga elé állított az olyan



előadásokkal, mint a Biedermann és a gyújtogatok, a Léda, a 
Koldusopera, a Boldogtalan hold stb. De hát a színház a „vidéknek” 
szerepelt, udvarolt, a vidéket látta d  és az a - hadd hangsúlyozzuk 
- vidék A kaktusz virágát, a Mayát, a Veszélyes fordulót, a Férj
vadászatot, az szerelem történetét A szabin nők elrablását és a 
Feleség férj nélkült kérte számon a szervezőktől. így volt-e valójá
ban, nem tudhatjuk. Az 1967-es esztendő nem volt „rendkívüli”, ám 
a vígjátékokban rendszerint szegényes repertoár ezúttal tetszető
sebb volt. Elsősorban Pierro Barillet- Jean-Pierre Grédy-Nádas 
Gábor-Szenes Iván A kaktusz virága című megzenésített vígjáték 
bemutatója volt figyelemre méltó. A  többi produkció a komédia 
szinte valamennyi típusát képviselte, de azt mégsem állíthatjuk,

A kaktusz virága 
(Heck Paula Warsegi Józseffel)



hogy a vígjátéki formabontások és formaépítések foglalkoztatták a 
rendezőket. A kaktusz virága a maga 78 reprízével igazolja Gerold 
László {Magyar Szó) megállapítását: „...olyan darab, amelyre min
den színháznak - évente egyszer, de azért többször semmi esetre 
sem - feltétlenül szüksége van.” A kaktusz virága - teszi hozzá Ge
rold - buborékkönnyű, ügyesen megírt, fordulatos, szellemes vígjá
ték, Heck Paula kiváló, a többiek halványabbak. Az amerikai siker
film (Walter Matthauval, Ingrid Bergmannal és Goldie Hawnnal) a 
polgár, egy orvos házasságtörő szerelméről érdekes bújócskajáték 
megnyugtató befejezéssel. A Maya című Fényes Szabolcs-operettet 
a Színészképző Stúdió tanára, a szegedi-budapesti Versényi Ida 
rendezte -  közmegelégedésre. Dér Zoltán a 7 Napban leszögezi, 
hogy olyan volt a szerda esti előadás, amilyennek lennie kell: szem
nek, fülnek tetsző. Majoros Kati a címszerepben sok-sok tempera
mentummal és érzékiséggel elevenítette meg a „kis útszéli virág” 
törékeny alakját. Sok volt a nyíltszíni taps, a néző várja és vágyja az 
operettet, s a végkövetkeztetés: a színházban nemcsak vasárnapok 
vannak. A Mayáért a Dolgozóiban Nagy József már mérsékelteb
ben lelkesedik, mert szerinte elég sok baj volt a bemutató előadáson 
a szövegmondással, nemcsak a komikumot, hanem a szöveget sem 
lehetett megérteni. A Veszélyes forduló című J. B. Priestley-színjáték 
átfogó és megsemmisítő jellemrajzot ad az angolszász társadalom 
egy rétegéről. Dér Zoltán (7 Nap) megírja, hogy a színészek a 
vártnál sokkal többet nyújtottak s eleget tettek a műfaj elemi 
követelményeinek. Maga az előadás felrázza az embert 
közönyösségéből. Gerold László {Magyar Szó): „...az előadás lelep
lezi azokat, akik kedves, bűbájos mosolyok máza alatt végighazud- 
ják az életet. Egyenletesnek tartja Romhányi Ibi, Barácius Zoltán és 
Fischer Károly alakítását. Nagy József {Dolgozók): „A nagystílű 
hatásvadász külsőségek mellőzése nemcsak a bemutató általános 
koncepciójában, de a szereplők játékában is kifejezésre jutott”.

Marcel Mithois Férjvadászat -  még egy megzenésített vígjáték 
- a szegedi Szász Károly rendezésében alig észrevehetően magán 
viselte a szatíra jeleit is s ez a szatíra „harapott” esetenként. Ám a 
Dolgozók kritikusa, Nagy József kérdést intéz a színházhoz: 
„Miért kellett a szegedi vendégrendezővel együtt az ottani színház 
bemutatóján megírt műsorfüzet-szöveget minden megjegyzés és



változtatás nélkül átvenni, amikor annak befejező része az adott 
helyzetben valami megengedhetetlenül képtelen tájékozatlanság
ra enged következtetni?” A látottakkal azonban elégedett, aláhúz
ván, hogy a rendezés elsődleges célja nem a nevettetés, hanem a 
társadalombírálat. Gerold László (Magyar Szó) már bírál is: „...a 
rendező ingadozott a realista vígjátéki megjelenítés és a bohózat 
szélsőségei között, szándékát nem valósíthatta meg teljes mérték
ben”. Következett A. N. Arbuzov Egy szerelem története című szín
játéka. Dér Zoltán (7 Nap) és Gerold László {Magyar Szó) egybe
csengően arról írnak, hogy az előadás alkalmat nyújt a stúdiósok
nak, az új generációnak dikciójuk és mozgásuk csiszolására a fia
tal együttes megjelenítésére. Maga az előadás mozgalmas, látvá
nyos és a tartalom közhelyei ellenére mindvégig izgalmas. A 
Schönthan testvéreknek A szabin nők elrablása című műve - és 
még egy megzenésített vígjáték - amolyan nyári vidámság egy egy
ügyű tanárról, családjáról meg a színház direktoráról, aki meg
bolygatja a városka nyugalmát. Gönci Sára (7 Nap) az előadás 
ürügyén lejegyzi: „Vannak kritikusok, akik savanyú uborkát dug
nak a zsebükbe és azt szopogatják, hogy még véletlenül se neves
sék el magukat” De ezúttal a savanyú uborka se segített. Nagy Jó
zsef {Dolgozók): „Minden túlzás nélkül állapíthatjuk meg, hogy az 
együttes tagjai ragyogó formában valósították meg az író és a ren
dező tökéletes egységet alkotó szándékát. Valamennyien elemük
ben voltak. Meglátszott rajtuk, hogy élik és élvezik a szöveget, va
lamint az ötletgazdag színpadi beállítást.” Ennyi szép szót Nádas- 
sy László Feleség férj nélkül című vígjátékára már nem pazaroltak 
a műbírálók. Dér Zoltán (7 Nap) egy vérszegény történetről ír, s 
arról, hogy a bántó nyelvbotlások elkerülhetők. Nagy József 
{Dolgozók) „temérdek unalmat”, elcsépelt témát emleget...

Félárbocon a színház lobogója.
A Színészképző Stúdió vizsgaelőadása után a színház leszer

ződtette a legtehetségesebbeket: Árok Ferencet, Kasza Évát, Al
bert Máriát, Bata Ferencet és Apró Ernőt. Ügyelőnek Sebestyén 
Tibort, portásnak Kelemen Lászlót vette fel. Koza Aranka és 
Ripcó László, majd Apró Ernő a szabadkai Gyermekszínházba 
távozott, a többiek - Derdák Irén, V. Oszmán Margit, Sztancsics 
Erzsébet és Katona Ibolya - az utcán maradtak.



Közelebb Európához

A bemutatók sora 1967-ben nem volt sokatmondó, de az ok
tóber már szellemi izgalmat ígért. A változatos műsorterv, meg
tűzdelve olcsó vígjátékokkal {Feleség férj nélkül) nem volt min
denki számára örvendetes s a színpadi megvalósítás sem volt si
keres. Egyéni látásmódú előadást sürgettek a színházban, „vala
mit”, ami eltér a megszokottól: tűzijátékra, újraértelmezésre al
kalmas drámát.

Nádassy László vígjátéka után: Háy Gyula-dráma. Nagy sta- 
tisztériát mozgató rendezés (Virág Mihály munkája), az aprólé
kosan megmunkált megoldások mellett az előadás nem ragadt 
bele a látványosság igézetébe, Petrik Pál díszletképe ezt nem tette 
lehetővé. A mindig invenciózus Virág Mihály most is sokat adott, 
talán a legtöbbet pályafutása során. Ha a magyar társulatnak volt 
ún. „nagy előadása”, akkor az Isten, császár, paraszt az volt.

Háy Gyula: Isten, császár, paraszt 
(Remete Károly, Albert János, Barácius Zoltán, Romhányi Ibi és Pataki László)



A budapesti Kerényi Imre nyilatkozatából:
„Én régen nem láttam ilyen összehangolt, tiszta, magas szín

vonalú és jól megkomponált drámai előadást magyar színpado
kon. Ami megfogja a nézőt, az talán elsősorban az előadás kép
zőművészeti kompozíciója, amely a díszletet, a jelmezt, és a szí
nészt egységes képbe foglalja egybe. Az előadást modern elegan
cia jellemzi, tetszik, hogy nincs agyonmütyürkézve díszletele
mekkel, szürke, de ezzel a szürkeséggel, a relatív díszlettelenség- 
gel sokkal nagyobb és szuggesztívebb hatást sikerül elérni, mint 
ha ragasztott, enyvezett várfalakat látnánk, amelyek szükségsze
rűen csak kicsinyített másai lehetnek a valóságos várfalaknak és 
ezenkívül túlságosan műviek, mesterségesek is lennének. A szín
padkép hitelességet áraszt és meggyőző kapcsolatot teremt a kö
zönséggel, emellett pedig jól érvényesülhet a színész arca, teste. 
Az előadás játékstílusának a javára szolgál, hogy a szabadkaiak
nak sikerült levetkőzniük a kis színházak ügyetlenségét, naivsá- 
gát, ügybuzgó romantikáját, vidékiességét és bántó erőlködését. 
Fölös sallangok nélküli tiszta előadás, s ennek titka valószínűleg 
abban keresendő, hogy a rendező és a színészek nagy-nagy alá
zattal, hittel viszonyultak a drámához, úgy azonosultak vele, 
hogy elfelejtve privát egyéniségüket, Zsigmonddá, Borbálává és a 
dráma többi szereplőjévé váltak. Nagyon hittek abban, amit csi
náltak, s ez sikerük igazi titka, ezért köti le krimiként a néző fi
gyelmét ez a történelmi és emberi tartalmú, letisztult produkció. 
Szerintem a színház részéről is nagy feladat, hogy a rengeteg be
mutató ellenére egy-egy ilyen jelentős művet is repertoárra tűz
nek, s legalább egyszer évente maradéktalanul áldoznak az igazi 
művészetnek, az igazi színjátszásnak. {Magyar Szó)

Mások is megírták észrevételeiket.
Lévay Endre (7 Nap):
„Nagy és merész erőpróbája a szabadkai Népszínháznak, 

hogy ilyen történelmi színjáték megrendezésére vállalkozott. 
Amikor beléptem a nézőtérre, az első, ami meghökkentett ben
nünket: Petrik Pál valóban mesteri díszletei. Én nem tudom, mi
lyen szöveg lehet olyan erős, amely Radmila Radojevic jelmezei
ben, „kellékeiben” ilyen lenyűgöző erővel elénk tudja tárni a múl



tat. Aztán jött Virág Mihály rendezői lelkében megszületett tör
ténelmi kompozíciója. Az igazi zeneszerzők alkotnak így, hogy 
egyes tételek kidolgozásánál mindig az egész harmóniája lebeg 
lelki szemeik előtt, s e harmónia nélkül egyetlenegy szólamot 
sem engedtek megszólalni, nehogy az artikulálatlan hang meg
törje az egésznek a kegyetlenül csodálatos és lekiismeretet furda
ló összhangzását”.

Hornyik Miklós (Magyar Szó):
„Háy Gyula színműve ilyen szereposztással nagy sikerre szá

míthat színpadainkon, s ezt minden bizonnyal a funkcionális 
díszletek, a remek jelmezek és a jól megválasztott hangeffektu
sok is elősegítik.”

A szereplőgárda megérezte, hogy Virág Mihály - sokáig ta
nulmányozva a történelmi anyagot -  az igazi hangot lelte meg, a 
lényeget. Nálunk ritkán látott előadást valósított meg. Csupán V. 
J.-nek, a Dolgozók recenzensének volt némi fenntartása. Ugyanis 
Húsz János szerepében Árok Ferencet kissé fiatalnak tartja.

A szábadkai Népszínház még a kezdet kezdetén Háy Gyulá
nak egy másik drámáját is színre vitte, a Tiszazugot. Ez a produk
ció nem találta meg az utat a nézőhöz, mindössze kétszer játszot
ták a színészek. A véletlen sodorta-e be a színház repertoárjába 
az Isten, császár, parasztot, nehéz lenne megmondani. Még azt 
sem tudtuk, hogy melyik nemzedékhez tartozik.

Háy Gyula 1900-ban született. Berlini és moszkvai emigráció, 
az Isten, császár, paraszt nagy német színpadi sikere után 1945-től 
1956-ig a Színművészeti Főiskola tanára. Ekkor - 1956-os szerep
léséért -  Déry Tibor, Zelk Zoltán és Tardos Tibor társaságában 
-  több éves börtönbüntetésre ítélik. 1960-ban amnesztiával sza
badul. Néhány év múltával Nyugatra távozik s Svájcban telepszik 
le. Még Magyarországon adják ki börtönben írott két művét, a 
Mohácsot és az Attila éjszakáját, de színpadra csak a nyolcvanas 
években állíthatják őket.

A szabadkai előadást 6875 néző látta, 21-szer mutatták be. 
Ezt az előadást Európa bármely színháza vállalhatta volna. De 
még egy ilyen briliáns produkció után sem mondták ki Szabad-



kán: aki ebbe a színházba belép, az hagyjon fel a szórakozás 
igényével. Ezentúl a néző gondolkodjon, ha akar, ha nem.

A Háy Gyula-drámát Róbert Thomas Nyolc nő című bűnügyi 
játéka követte, mindössze 11 reprízzel, sajnos. Dér Zoltán a 
7 Afa/?ban, Gerold László a Magyar Szobán „izgalmas színházi 
estről ír”, ügyes rendezésről, színvonalas színészi alakításokról.

Újabb nagy erőpróba: a Tóték.

Örkény István: Tóték 
(kasza Éva. Czche Gusztáv, Szabó Cs. Mária)

Örkény-színház Virág Mihállyal, Petrik Pállal, Radmila Rado- 
jevictyal és a színészekkel: Barácius Zoltánnal (Őrnagy), Czehe 
Gusztávval (Tót), Szabó Cseh Máriával (Tótné), Kasza Évával 
(Ágika) és másokkal. A Tóték ősbemutatóját Kazimir Károly ren
dezésében színháztörténeti eseménnyé Latinovits Zoltán Őr
nagy-alakítása avatta. Szabadkán az előjelek nem voltak biztató-



ak. A  szerző utasítja az alkotókat, hogy „reális” színházat prezen
táljanak, Virág Mihály azonban az abszurd-színház híve (a Heku
sok óta). A  Thália Színház előadása kapcsán a magyar kritika 
szóvá tette, hogy a Tóték időnként komédiává szelídíti az író ke
serű groteszkjét. Színpadi mű egy emberről, akinek a hatalom a 
létformája lett. Újraértelmezésével, új és új gondolatokkal, össze
függések megcsillantásával tűnt ki a Tóték bemutatója, ekkor már 
arról is beszéltek a színházban, hogy az előadás megérdemelné, 
hogy Budapesten is színre vigyék Czehe Gusztávék. A vendégjá
tékot azonban elnapolták.

A sajtóvisszhang kedvező volt.
Megint szürkében villant meg a színpad (Petrik Pál volt a 

díszlettervező), az Örkény István által sürgetett muskátlis ablak 
sehol, de hát Virág Mihály nem akart hú maradni a szerzőhöz, 
követni az utasításait. Ezt Gerold László is észrevette, megírta a 
Magyar Szóban, hogy a rendező többre vállalkozott, m int 
amennyit a darab elbír díszletben és színészvezetésben egyaránt. 
Virág Mihály engedett a groteszk csábításának Petrik Pállal és 
Radojevic Radmilával, valamint a szereplőgárdával nem akarta 
elhinni, nem merte elhinni, hogy a Tóték vígjáték. A darab sokkal 
metaforikusabb és többértelműbb annál, mintsem hogy egyhang- 
zású vígjátékként lehessen kezelni. Nagy József (Dolgozók) 
tartózkodó: „A baj csak abban van, hogy sem az Írónak, sem az 
előadóknak nem sikerült meggyőzni a közönséget arról, hogy 
amit bemutattak, mindannak úgy kellett végbemennie, ahogy 
megtörtént” (?!) Hozzáteszi, hogy a darab mesterkélt, helyen
ként banális, fölépítésében számtalan mesterségbeli hibát tartal
maz, műsorra tűzése nem nagy érdem.

13 repríz, 5 Latinovits vendégjátékával.
Szabadka „önállósult”. M ár a Tóték bemutatója előtt is az elő

adások egynémelyikének egyik legfőbb tanulsága: nem ajánlatos 
a szerző színpadképleíró instrukcióit híven, szolgalelkúen követ
ni. Virág Mihály Petrik Pállal meg tudta találni azokat az eleme
ket közöttük, melyek egy érdekesebb színpadi játék lebonyolításá
hoz szükségesek, amelyekkel a játék sokat nyert lehetőségeivel, 
vagyis már-már szigorúan eltekintettek azoktól a jelmezre, dísz



letre vonatkozó kívánalmaktól, melyek megkurtították a rendező 
és a többi alkotó fantáziáját. De a Tóték színrevitele után a vígjá
tékok évadja következett s ezeket a habkönnyű darabokat a Ma
gyar Szobán Gerold László is üdvözölte, mert a színpadon jeles 
színészek voltak jelen. Felfedezi Michel André Lw/wjának és Tho- 
mas Brandon Charley nénje című megzenésített bohózatának az 
erényeit. (Sláger habbal és a világ legtöbbet játszott vígjátéka a 
Népszínház színpadán.) Nagy József {Dolgozók) elnéző a szerep
lők kisebb-nagyobb botlásai iránt, és megállapítja, hogy az embe
rek szeretik magukat visszaálmodni a gyermekkorba, amikor elő
ször nézték meg a moziban vagy valamelyik színházban a Char
ley nénjét, amelyet most Szabadkán a budapesti Seregi László 
sok-sok leleménnyel állított színpadra. Török Rezső A gyereket a 
gólya hozza című vígjátéka esetében a rendező, Seregi László kö
vetkezetesen valósítja meg elképzelését, játékos kedvükben talál
ja a színészeit - írja Dér Zoltán. Kiemeli, hogy az ilyen darabok 
nem hiányozhatnak egy színház repertoárjából sem: „De hát így 
van ez máshol is, ahol a színházi kultúra még nem vert mélyebb 
gyökeret, s ahol a közönség még nem annyira igényes, hogy ne 
csak szórakozni járjon a színházba”. De szórakozni akart a kö
zönség akkor is, amikor a társulat színre vitte Marin Drzic Maró 
bácsi]éX {Dundo Maroje). Mediterrán légkör, derű, s vajon ki ne 
érzett volna már csillapíthatatlan vágyat arra, hogy e szikrázóan 
színes világba bepillantson? Gerold László {Magyar Szó) el van 
ragadtatva a teljesítményektől: a játék nagyszerű, a muzsika ötle
tes, jól játszó, tehetséges színészekből áll az együttes s például 
Pataki László ügyesen ötvözte egybe a reneszánsz kori komédiák 
piaci jellegét a modern színjátszás elemeivel, viszont a fiatal 
Árok Ferenc Pomet szerepében hullámzó teljesítményt nyújt. 
Nagy József már kevésbé „nagyvonalú” és „jószívű”. Megállapít
ja, hogy néhány szereplő önnön csalafintaságán mosolyog, nem 
érvényesült mindig a commedia del’arte jelleg, bátortalan a „hoz- 
zájátszás” s a szigorúan realista színjátszáshoz hozzászokott 
együttes roppant bonyolult feladat előtt állott.

A darab a lökött New York-i urakról (meg egy hölgyről) szól 
-  a szerepeket Árok Ferenc, Bata Ferenc és Romhányi Ibi alaki-



totta s e  „komédia” éppoly természetesen hordja magában a 
borzongást, a fájdalmat és a szomorúságot, mint ahogy alig van 
tragikus hangja irónia nélkül. így Virág Mihályra hárult a feladat 
-  s részben a színészekre -, hogy megteremtse a tragikum és a 
komédia kényes egyensúlyát, s ha ez sikerül, akkor valami új szü
lethetett a szabadkai színpadon. És sikerült. Idézünk Lévay 
Endre (7 Nap) recenziójából: „Virág Mihály ebből a különösen 
érdekes, vadalmaízű szövegkönyvből mozgalmas színpadi játékot 
alkotott. Mintha nem is három ember, hanem az ő egész nemze
dékük ott dobogott volna a pódiumon kegyetlen vigyorral, fájdal
mat leplező grimasszal...” Lévay „zűrös zenét” emleget, „artiku- 
látlan hangokat”, „zajokat”, egy a három szereplőt körülvevő ért
hetetlen nyugati világot. Gerold László ezt az előadást is a kegyei
be vette, s arról ír, hogy fogyatékosságai ellenére a Szerelem, ó/, 
Murray Shisgal műve az egyik legjobb szabadkai produkció, s eb
ben oroszlánrésze a rendezőnek, Virág Mihálynak van, aki csak 
látszólag engedte szabadjára a színészek játékkedvét, valójában 
minden jelenetet megkomponált, ő irányította színészeit, akiktől 
mindenekelőtt azt kívánta meg, hogy játékuk egybeforrjon.

Lesújtó adat: csupán 7-szer ment a darab.
Ebben az évben/évadban feltartóztathatatlanul özönlöttek a 

színpadra a vígjátékok. Az akkor még nagyon fiatal budapesti Ke- 
rényi Imre rendezte Giulio Scarnicci-Renzo Tarabusi Kaviár és 
lencse című „nápolyi” bolondériáját. Gerold László {Magyar Sző) 
elmarasztalja a művet, azt írja, hogy a Kaviár és lencse annyira os
toba, hihetetlen, konstruált mese, hogy a darab különben életszerű 
alakjait is megbénítja. Gönci Sára (7 Nap) a rendezőt dicséri, aki 
tudta, hogy mit akar s utasításai tökéletes visszhangra találtak a 
vígjáték figuráinak megelevenítőiben. Nagy József {Dolgozók) 
hangsúlyozza, hogy a rendező bámulatos érzékkel teremtett hiteles 
képet, s a színészekből is, szinte kivétel nélkül, eddig ismeretlen 
képességeket hozott felszínre, lehántotta róluk a modorosságot.

Méltó folytatás Molnár Ferenc vígjátékának, a Doktor límak 
a bemutatója a budapesti Seregi László rendezésében. Igaz - 
erről Dér Zoltán ír a 7 Afapban -, Molnár Ferenc humora ez al
kalommal nemigen emelkedik a napilapok és a képes magazinok



Molnár Ferenc: Doktor úr 
(Árok Ferenc és Albert Mária)



humoros színvonala fölé, de a siker elementáris volt. Idillikus 
szerelem, betörőromantika, buborék-ötletre épült fordulatos cse
lekmény - és kiváló színészek (Heck Paula, Sántha Puszta Lajos, 
Czehe Gusztáv). Viszont Heltai Jenő Naftalin]bxó\ Dér Zoltán a 
7 Napb&n leszedi a keresztvizet. „Az ilyen darabokat és az ilyen 
előadásokat csak igénytelenek nézik”, állapítja meg nem minden 
harag nélkül. Nem számít sem a szöveg közlésértéke, sem a köz
lés módja. A szekrénybe elbújtatott szerető esete a „naccságos” 
asszonnyal naftalinos mese, feledjük el gyorsan...

1968. november 9-én ünnepi bemutató a Népszínházban: Ka
tona József Bánk hány* Virág Mihály rendezésében, Pataki Lász
lóval, Romhányi Ibivel, Czehe Gusztávval, Albert Máriával, Sza
bó Istvánnal, Barácius Zoltánnal, Árok Ferenccel és másokkal.

Virág Mihály nyilatkozatából:
„Törekvéseinket így jellemezhetném legtömörebben: klasszi

kus mű új megvilágításban. A Bánk bánt több mint százéves pá
lyafutása során nemzeti tragédiává fejlesztette a színház, s a nem
zeti hazafias pátosz hagyománya rányomta jegyét minden újabb 
megjelenítésre. Magyarországon most próbálják újrafogalmazni 
a klasszikusokat, köztük Katona remekművét is. Előadásunkkal 
ehhez az újrafogalmazáshoz nyújtunk adalékot.”

A rendező tömörített. Az előadás nem öt felvonásból, hanem 
két részből állt. A darabot Mészöly Dezső dolgozta át. Virág Mi
hály a színészektől azt kérte, hogy a darab újszerű értelmezését 
egyszerű, a végsőkig letisztult játékkal segítsék, mert az előadás 
célja egyaránt hatni a néző értelmi és érzelmi világára.

Milyen volt az előadás?
Gerold László intelme sok mindenről árulkodik: „Ne feledjük 

azonban: egy remekmű közepesnél valamivel sikerültebb megje
lenítése többszörösen nagyobb eredmény, mint egy harmadrendű 
üres zenés vígjáték káprázatos előadása, ezért mérjük bánki mér
cével a szombati bemutatót.” (Magyar Szó)

Dér Zoltán (7 Nap) leszögezi, hogy ünnep volt a színházban. 
A rendező fülledt légkört teremtett, s a 13. század izzó levegője 
áradt Gertrudis királyné merániaiakkal benépesített udvarából. 
A Bánk bán a színház eddigi legkomolyabb teljesítménye még



akkor is, ha olykor egy-egy sutább mozdulat bántotta is a 
szemünket...

Nem volt hibátlan előadás a szabadkai Bánk bán. Akkor, 
1968-ban anyagi, személyi, műszaki, szervezeti gondok, külső és 
belső ellehetetlenítő akciók nehezítették, hogy ki-ki igénye és ál
ma szerint a legszebbet alkossa. Előadások, színészi alakítások 
néha nem alakulhatnak szép elképzelések szerint.

Egy (naiv) színházi gondolat:
A színház nem egy tündérvilág, hanem kettő. Az egyik a kö

zönségé, amikor a függöny felgördül. A másik, amelyet a közön
ség sohasem ismer meg, a színpadi emberé, a színészeké, amikor 
a függöny legördül.

Ez a világ - a függöny mögött - döbbenetes. Dévics Imrét az 
1968/69-es évad első heteiben elmozdították posztjáról. Aho
gyan akkor mondták: „felfelé buktatták”, vagyis „elvitték” Belg- 
rádba, a Művelődési Minisztériumba - akarata ellenére. Dévics 
Imre nem igyekezett romantikus lénynek mutatkozni, rövid bú
csút vett a társulattól s elmondta, hogy számára a színház nem
csak mulatság volt, hanem komoly élethivatás is. Josip Bajic volt 
akkor a Népszínház igazgatója, s a magyar társulat élére a szín
házi tanács - megbízott igazgatónak (Dévics Imre) távozása után 
- a színész Pataki Lászlót választotta. A sajtó nem foglalkozott 
az eseménnyel, felháborodott cikkeket nem olvashattunk lap
jainkban s a következő évek, pontosabban: hónapok során senki 
sem kérdezte meg, hogy Dévics Imrének miért kellett leköszön
nie a posztról, senki nem beszélt arról, hogy milyen volt a szín
ház, milyen ma, és milyen lesz, a Népszínházról, annak feladatai
ról, működésének korszerű értelmezéséről sehol sem tettek emlí
tést. A költségvetés nem változott, maradt a napi felelősség és a 
napi robot.

Köztudott volt azonban, hogy Dévics Imre, amikor 1960-ban 
a társulat gondját kezdte viselni, megkaparintotta magának azt a 
lehetőséget, hogy átszervezze a Népszínházát s ennek nem min
denki örült. Igaz, saját szakmai ízlését (is) követte, ám jó érzék
kel felismerte a helyzetet és a szereplőgárdában rejlő lehetősége
ket. így alakította újjá a színházat, így lett a Népszínház a valaha



volt legjobb magyar színház. Nagy energiával kellett abban a 
színházban helytállni, egy Brecht-előadás szelleme miatt is. Szín
házi nyelven szólva „fúrták” Dévics Imrét, fúrták a magyar társu
lat tagjai (nem sokan, de neveket hadd ne említsek most) s fúrta 
a mindenható párt, melynek szemében mindig szálka volt a Ma
gyar Társulat gyors felemelkedése. Szerény intellektuális képessé
gükkel azonban nem mertek valami másba, valami radikális újba 
belekezdeni. Ezért a „dévicsi örökség”-et vitték tovább, de hát a 
magyarság ügyei iránt az új vezetés érzéketlen volt, valami nem
zetietlen terror kapott lábra. Ez az állapot nem tartott, nem tart
hatott sokáig, mert Dévics Imrét „visszaparancsolták” Belgrád- 
ból Szabadkára, az igazgatói székbe ültették, még mielőtt meg
kezdődött volna a színház szellemi javainak a brutális szétzül- 
lesztése, s mindenki abban reménykedett, hogy a Népszínház az 
eddiginél sikeresebben működhet tovább, azzal az emberrel, aki 
nemcsak kérdéseket vet fel, hanem válaszol is rájuk...

Caligula, Deák-dráma

1968-ból 1969-be nyúlt át a Viktória című Ábrahám Pál-ope- 
rett delejes hangulata. A szolnoki Bor József rendező „tartózko
dott a szépelgéstől, s ehelyett a cselekményességre, a humorra és 
a látványosságra helyezte a hangsúlyt.” (Dér Zoltán, 7 Nap). El 
van ragadtatva a produkciótól Nagy József {Dolgozók) is, azt írja, 
hogy „a szabadkai együttes önmagát is felülmúlta”, vagyis a mú
zsák neveletlen gyermekei megint tort ültek a Népszínházban. El
sősorban mégis a muzsika csábította az embereket a színházba, 
szó sem volt arról, hogy a társulat következetes műsorpolitikával, 
stíluskereső előadással, művészi arculatával az egyetemes szín
házművészetet gazdagítja. Jó kis muri volt a Viktória, még a 
Belgrádi Televízió is sugározta.

Bor József rendezte Alfonso Paso, spanyol bulvárszerző Ön is 
lehet gyilkos című krimiparódiáját. Olyan darab sorsát bízta rá a 
művészeti tanács, amelynek ereje a színészi játékban van s ennek 
a követelménynek a színészek maradéktalanul eleget tettek.



Legalábbis így látta Gönci Sára, a 7 Nap munkatársa. Nagy 
József (Dolgozók) kevésbé lelkesedik, de az előadás számára is 
„kellemes emlék” marad.

deák ferenc * áfonyák

Ilii
Az Áfonyák műsorfüzete

Következett Deák Ferenc Áfonyák című drámája.
Először a lapvélemények: „...a jeget Deák Ferenc Áfonyák cí

mű verses drámája törte meg, amelyet 1969 tavaszán sikerrel vitt 
színre a Szabadkai Népszínház magyar társulata. A dráma cse
lekménye egy kolostorban játszódik, melynek lakói szerzetesek
nek álcázott gonosztevők. Közéjük toppan be egy becsületes Fia
talember, a későbbi György barát. Megjelenése megzavarja a ko
lostor lakóinak megszokott életét. A drámai szituáció, a mű alap
kérdése világos: milyen sors várhat egy velejéig romlott közösség
be betévedt becsületes emberre? Deák válasza pesszimista ugyan, 
de meggyőző, valódi feszültséget és igazi drámát tud teremteni. 
A parabolisztikus dráma igen sokféle értelmezési lehetőséget kí
nál az olvasónak, nézőnek. Logikusan felépített, szerkezetileg 
egységes mű az Áfonyák, kitűnő expozícióval, jól előkészített és



kellően motivált tragikus végkifejlettel. A jugoszláv színházak 
nagy seregszemléjén - a Sterija Játékokon - méltán hozott elis
merést a szerzőnek és a jugoszláviai magyar színjátszásnak” 
(Megjegyzés: Sterija-díjat a szerző kapott és Romhányi Ibi, aki az 
előadásban György barátot alakította.) Ezt az írást a budapesti 
Színházban olvastuk, Benkő Ákos tollából.

Herceg János értékeléséből:
„Deák Ferenc Áfonyáiba,n az abszurd színház tart igényt a 

megértésre és talán a színpadra, ha ugyan még nem korai nálunk 
egy ilyen költői játékot új színházi törekvések katapultjává meg
tenni. Nekem, s bizonyára nemcsak nekem, elsősorban irodalom, 
amit e háromfelvonásos verses játék nyújt, beleértve a pantomin-

Deúk Ferenc: Áfonyák 
(Barácius Zoltán és Romhányi Ibi)



betéteket, s az elcsitult orgia modern képét is, bár a drámai elem 
nagyon is plasztikus alakot ölt abban a pillanatban, amint 
György megjelenik. Az olvasó - mert még mindig azt kell mon
dani! - úgy érzi, megtelik vele a színpad, s mágikus sugárkörét 
megtartja az utolsó jelenetig (7 Nap).

Dér Zoltán (7 Nap) recenziójából:
„A döbbenet költészete az Áfonyák. Drámairodalmunk első 

modern hangszerelésű alkotása. A szavak és a gondolatok szár
nyaló játéka, amely hol a magasba röppen, hol a földre zuhan. Bi
zonyára megoszlanak majd róla a vélemények, mint ahogy való
színűleg nem lesz átütő közönségsikere sem, de a színházi króni
kás nem leplezheti örömét, hogy a pánikszínház elemei egy hazai 
magyar szerző művében is végre fellelhetők”.

Vajdasági mítosz született. Erről Gerold László az Űj Sympo- 
siumban ír: „Virág Mihály rendezése főleg a történelmi példáza
tot hangsúlyozza: a barátok - német, amerikai, portugál? - 
egyenruhára cserélik fel csuhájukat, a darab zárójelenetében pe
dig a csontvázakból emelt emlékmű díszei földre hullanak, és 
elénk mered egy atombomba csupasz sziluettje...

A rendező ebben az esetben nemcsak az előadás lelke volt, 
hanem a darabban való aktív, gondolati hozzáállással az író társ
szerzőjévé is vált. Erre azért volt szükség, mert a dráma statikus, 
nem színpadias, sőt részleteiben még nem is teljesen letisztult, 
sok benne a gondolati és dramaturgiai hordalékelem. Virág Mi
hály minden igyekezete arra irányult, hogy az értelmezés sugal- 
mazása mellett játékossá, dinamikussá varázsolja az előadást. 
Szándékát a totális színháznak nevezett színpadi játékelemekkel 
kívánta megvalósítani. Rendezése ezért tér el a szokványostól.” 
(Magyar Szó)

Deák Ferenc drámája valójában felfedezés volt, az előadás 
annál is több. Nagy kár, hogy a sikeres bemutató után az akkori 
vezetés átmenetileg levette a színház műsoráról, Dévics Imre 
visszatértével azonban az Áfonyák 18 reprízt jegyzett

Ezután egy ideig nem hozott drámatörténeti meglepetést a mű
sor. Raffai Sarolta Egyszál magam című színművének a bemutatá
sa visszalépést jelentett a naturalista színjátszás irányába, habár 
Kolozsi Tibor (7 Nap) arról ír, hogy a bemutató „olyan sikert ho



zott szereplőinek, amilyet nem mindennap könyvelhetnek el”, de 
Nagy József a Dolgozókban észreveszi, hogy a mű talajtalanságát a 
rendezőnek sem sikerült feloldani, sematikus jellemábrázolást 
láttunk, egysíkú az életszemlélet, a dráma alakjai papírízűek. Ge- 
rold László (Magyar Szó): „Sándor János vendégrendező orató
riumként foghatta fel Raffai Sarolta színművét, és úgy találta, hogy 
az elmondandónak, a szavaknak kell értéket adni, ezt állóképekkel 
igyekezett kifejezni”. Ez az életkép, a vidéki pedagógusok életképe, 
mindössze hatszor „ment”. A bemutató kapcsán már érezhető 
volt, hogy a színházból seprővel akarják kiűzni a sajátos jellegű 
megoldásokat, a dramaturgiai eszközöknek korszerű értelmezését 
nem kedvelik, vagyis - vissza az ötvenes évekbe. Az Egyszál 
magamban számos túlhaladott, avítt elemeket tartalmazó rendezői 
és ennek nyomán színészi megoldásokat láthattunk. (Volt színész, 
aki „jól érezte magát” ebben a színházi posványbán.)

De azért 1969 májusában Camus Caligulája, a szabadkai szín
padra tolakodott. Hadd kezdjük Gerold László (Magyar Szó) re
cenziójával: „Ennyire modern, egységes, aprólékos gonddal, szín- 
padilag és lélektanilag egyaránt következetesen felépített, sőt 
egyes részleteiben már-már tökéletes, minden ízében, megnyilat
kozásában korszerű előadást - nem túlzók - még nem láttunk 
Szabadkán”. Gerold ezt is leírta: „...a modern drámairodalom 
egyik legizgatóbb és legjobb művének bemutatása mégsem várat
lan, hanem logikus következménye Virág eddigi rendezéseinek, 
szükséges állomása rendezői munkájának. A bemutató után pe
dig már azt is nyugodtan leírhatjuk, hogy eddigi pályájának csú
csa, törekvéseinek legsikerültebb darabja”. Nagy József (Dolgo
zók) nagyjából osztja Gerold véleményét s közvéleménykutatást 
végez a közönség soraiban.

A sikerhez hozzájárultak a szereplők: egy új generáció tagjai, 
zömmel a fiatalok és Mihajlo Dejanovic díszletképe, valamint 
Radmila Radojevic kosztümjei. Utóirat Gerold Lászlótól: „A Ca
ligula sikeres bemutatója után joggal várjuk, hogy a legrövidebb 
időn belül, a szezon utolsó napjaiban Vajdaság mind több közsé
gének színpadára eljut ez a minden ízében modern és mind
annyiunk érdeklődésére számot tartó előadás”.



Ebből nem lett semmi. A Caligula nyolc repríz után lekerült 
a műsorról. El lehetett gondolkozni: vajon miért bukott meg az 
Egyszál magam, és miért válik meg a társulat egyik legjobb, leg
színvonalasabb, legkorszerűbb produkciójától, mert hát a múlt
ban Brecht Koldusoperáéi is huszonötször vitte színre a szerep
lőgárda. Előbukkantak a vezetés negatív, egyre negatívabb voná
sai, s ezek sok szempontból gyengítették a színház hatását és 
ázsióját. Amikor a Belgrádi Televízió felkínálta a szolgálatait, s 
be akarta mutatni a Sterija-díjas Áfonyákéi, a művészeti vezetés a 
Viktória mellett döntött, azzal érvelve, hogy az operett nagyobb 
közönség-, illetve (tévé)sikerre számíthat. A színház - nem két
séges -bevallottan a giccs felé tolódott...

Csiky Gergely megzenésített vígjátékának, A nagymamának a 
hangfelvétele is az ártatlan líra felé tolódott, pedig hát a történet 
ürügyén többet is fel lehet villantani. Gerold László a Magyar 
Szobán felrója a rendezőnek, hogy előadásában nyoma sincs a 
társadalmi drámákra jellemző társadalombírálatnak. Nagy Jó
zsef {Dolgozók) aggódik, s nem érti - ezt mások sem értették -, 
hogy a most már Sterija-díjas Romhányi Ibi miért kapott az elő
adásban nyúlfarknyi szerepet, miért kellett Galambosné jelenték
telen szerepét a színésznőre bízni? Nagy József megkérdi: „Vajon 
ennek és efféle megoldásoknak nincs-e közük a hírhez, amely 
szerint most az együttes egyik újabb erőssége, történetesen Rom
hányi Ibi távozni akar a Népszínházból?” Magyarán fogalmazva: 
Romhányi Ibitől a színház meg akart gyorsan, de nem fájdalom- 
mentesen szabadulni. S Romhányi távozott Szabadkáról.

Kolozsi Tibor (7 Nap) a közönség pártján áll. Szerinte min
denki j ó t  mulatott”, de a rendező Seregi László „mesterfogásai 
még jobban érvényesültek volna, ha a szatíra hangvételének re
mek skáláival merészebben kiszűri és átértékeli a szöveg roman
tikus elemeit”.

Hogy kedvünk és örömünk felhőtlen legyen címmel Dér Zoltán 
a 7 Napban Claude Magnier Egy bőrönd boldogsága című vígjáté
kát elemzi, de megjegyzi, hogy Seregi László ezúttal takarékosko
dott az ötlettel, a Charley nénje sziporkázóbb volt. Gerold László 
a Magyar Szobán a műfajt elemzi. Szerinte nem ártana meg
fricskázni azokat, akik ezért a vígjátéki műfajért rajonganak.



1969. december 4-én mutatta be a magyar társulat Bertolt 
Brecht Kurázsi m am áéi Virág Mihály rendezésében. Brecht - 
még egyszer, most az „örök érvényű történelmi dráma”, a 30 éves 
háború krónikása.

A háború bajt növeszt, tudtuk. Brecht visszatértét a szabad
kai színpadra Dévics Imrének köszönheti, aki miután leváltották 
a színház vezetőit, Josip Bajicot és Pataki Lászlót, újra elfoglal
hatta posztját a teátrumban, de most mindkét társulat ügyét-baját 
a nyakába vette. így hát Brecht „ágyútalpon” robogott be a Nép
színházba.

Űjjászületőben a tökéletes alkímia: az előadást Virág Mihály 
rendezte, a díszletképet Petrik Pál, a kosztümöket Radmila Rado- 
jevic tervezte. Kár, hogy a színház, pontosabban a rendező nem 
végzett elég következetes és könyörtelen dramaturgiai munkát, 
így a hosszú előadás helyenként erőtlenné vált, szétesett. De Ge- 
rold László a Magyar Szobán védelmébe veszi a társulatot. Ezt 
írja: „A feladat nagy és rendhagyó, kivált egy olyan együttes tag-

A Kurázsi mama szerepében Szabó Cseh Mária



jainak, amely a brechti stílusba csak 5-6 évenként rándul ki, s ha 
nem teljes értékű egy-egy ilyen kiruccanás, azt megérteni és iga
zolni lehet”. Kolozsi Tibor a 7 Napban arról tudósít, hogy a ren
dező igazi brechti légkört teremtett. Örömmel jegyzi le, hogy vég
re a forgószínpad is működött! Az üres színpad, hadd pontosít- 
sunk: a majdnem üres színpad, az arra rátolt szekérrel, a világítás 
nemcsak hogy segítette, de meg is kötötte a rendező kezét. Vi
szonylag tágas térben mozgatta a népes szereplőgárdát, ezért az 
előadásnak nem voltak intim, feszültséggel telített pillanatai, vi
dékjárásra sem volt alkalmas, így a 14. repríz után „a mindig iz
galmas Brecht” lekerült a műsorról. A társulat a Koldusopera si
kerét nem ismételte meg.

A szabadkai Népszínház történetének dévicsi szakasza a kon
zervatív és a korszerű színház története. Ezt is, azt is másképpen 
játszotta a társulat. A „múzeumszínház”-at az operettel, a megze
nésített vígjátékokkal, A nagymamával, az Egy bőrönd boldogságá- 
val többen kedvelték, mint azt a „másikat”, amelynek hangvétele 
merészebb volt. Dévics Imre is tisztában volt azzal, hogy a kon
zervatív színház eleve behatárolt drámakörből válogat, nélküle 
nem lehet meg a színház, így megtörtént, hogy a társulat Szabad
kán -  egy s ugyanazon a napon - a Caligulái játszotta, valahol vi
déken pedig A nagymamái. Egy színház két arca. Ezen Dévics 
Imre, most már az intézmény direktoraként sem akart, próbált 
változtatni, tehát maradtak a műsoron azok a „műalkotások”, 
amelyek már többször bizonyították sikerüket, s ennek mondott 
ellent, ennek a gyakorlatnak, hogy hónapról hónapra, évadról 
évadra nőtt az ún. „művészi” előadásoknak a látogatottsága. 
Igaz, a művészet (színház) mindig tetszeni akar, az a megszokott 
a mának, az a másik pedig, amely ritkábban „mutatta meg ma
gát”, a holnapnak. De hogy az alkotók mivel s hogyan szeretné
nek babért szerezni -  vagyis hogy sikerük milyen természetű 
legyen -, azt kora s embere válogatja. A választás 1970-ben a régi 
receptre esett, de most már a sikert mindenki magának követelte 
s Dévics Imre, aki betegen vezette a színházat, már nem 
figyelmeztetett, ehhez nem volt ereje, mert hát - szerinte - a 
siker nem cél, legföljebb eredmény.



Haraggal (de semmi újjal)

Dévics Imre a marosvásárhelyi Harag Györgytől valami mást 
várt. Valahol olvashatta, hogy a néző az ő színházában választ kap 
ázokra a kérdésekre, amelyeket sorsunk, világunk az emberekre mér. 
Igaz, Róbert Thomas Szegény Dániel című, jól megírt thriller-víg- 
játéka nem teremthette meg azt a gondolati áramkört, amelyben a 
mű az emberek lelkében is megfogalmazódik. Nem is értette Gerold 
László {Magyar Szó), hogy az egyébként ügyes kézzel színpadra 
állított mű Újvidéken miért csak alig fél házat vonzott. G. L. így ír: 
„Mi van a vajdasági közönséggel? Kapásból nyilván lehetetlen 
megválaszolni, de érdekes közönségszociológiai vizsgálat tárgya 
lehetne ennek a távolmaradásnak az elemzése”. Harag másik 
rendezése Pietro Garinei-Sandro Giovannini Tigris a garázsban 
című musicalje sem érintette életünk leglényegesebb problémáit. 
Gerold László azonban dicséri a rendezőt. Ezt írja a Magyar Szóban: 
„Harag György érezte a műfaj lehetőségeit”. Hozzáteszi, hogy a 
rendező ötletskálája az intellektuális megvalósítástól az egészen 
olcsó bohózati helyzetkomikumig terjed. Dér Zoltán (7 Nap) azt 
állítja, hogy a Tigris a garázsban nem több korszerűsített operettnél. 
A mű igénytelen, ám mégis elkápráztatta a közönséget. Ez 
elsősorban Harag György érdeme, aki groteszk, paródiába hajló 
játékkal hálálta meg a művészeti tanács bizalmát.

Eugene O’Neill Utazás az éjszakába című drámáját ifj. Szabó Ist
ván rendezte. A Tyron család négy tagjáról szóló mű volt a diploma
vizsgája. A Magyar Szóban Gerold László érdemben ír a rendező 
munkájáról, de felrója neki, hogy miközben betartotta az író 
utasításait, egy kicsit magukra hagyta a színészeit. A rövidítés, a 
tömörítés nem ártott volna az előadás egészének, teszi hozzá G. L. „A 
bemutatón úgy éreztük, hogy a fiatal rendezőnek sokoldalú 
munkájában nemcsak a tipológia részletes kidolgozása jutott 
érvényre, hanem képszerkesztése, és a játék ritmusos ívelésének 
egészen meglepő behangolása is” (Lévay Endre, 7 Nap). Nagy kár, 
hogy az O’Neill-drámát a társulat mindössze 16-szor ismételhette 
meg, akkor is a diákságnak. Úgy tűnt, hogy az, amit a színészek 
egyike-másika megpróbált akkor, a 70-es évek legelején játszani, több 
volt, mint maga a mű. Mások viszont a nagyon hosszú előadást 
csendesen végigunatkozták.



Vendégünk: Zilahy Lajos

Az ünnepelt magyar regényíró, Zilahy Lajos már a 60-as évek
ben gyakori vendége volt a Vajdaságnak, Újvidéken és Szabadkán 
is megfordult. Belgrádban pedig a Halálos tavasz újrafilmesítése 
ürügyén tárgyalt a producerekkel. Idestova harminc esztendeje, 
hogy Szabadkán, a Népszínházban, Virág Mihály rendezésében 
színre vitték a neves szerzőnek Az imbroszi boszorkány című szín
játékát. Jóllehet tudtuk, hogy az odaáti „szocialista” rendszer az 
emigrációba menekült írót nem kedvelte, a műveit lebecsülte. 
Akkor nálunk is, Magyarországon is valamiféle hűvös távolság- 
tartás nyilvánult meg iránta.

Ez a színműve, Az imbroszi boszorkány nem fakaszt kacajra, 
széthullottságában a magyarságnak ehhez nincs kedve, nem

Zilahy Lajos Virág Mihály és Lévay Endre társaságában



láttatja a sorsüldözött honfitársakat, gyűlölködéseinknek mai ter
mészete sem érdekli, mondanánk ma. Lévay Endre, a magyar tár
sulat akkori dramaturgja mindössze annyit közölt a társulattal, 
hogy Zilahy Lajos ezúttal Bizáncba „menekült”. Lesz tehát Zila- 
hy-mű a Népszínház műsorán.

De hadd idézzük az írót:
- Az imbroszi boszorkányt huszonnégy esztendővel ezelőtt ír

tam, s 1949 szeptemberében az első kéziratot elküldtem párizsi 
ügynökömnek, aki sohasem hallgatta el egy-egy újabb munkám 
gyöngeségeit. Azt írta, hogy 19 színdarabom közül ezt tartja szer
kezetileg a legértékesebbnek. De néhány hét múlva a bostoni 
egyetemről telefonértesítést kaptam, hogy tizennyolc éves fiam a 
műtőasztalon fekszik... S azután meghalt... Egyetlen gyermekem 
elvesztése négy évre szinte megbénított... Ezt a kéziratot tavaly 
vettem kézbe újra, és úgy láttam, hogy húsz év alatt sem kopott 
meg, mert a Kelet és a Nyugat kettészakadása ma is időszerű 
téma.

A szabadkai ősbemutatót nem előzte meg túl nagy hírverés, a 
nagyterem mégis zsúfolásig megtelt, vagyis mintegy nyolcszázan 
szorongtak benne.

A sajtó viszont nem kényeztette a színházat a 70-es években 
sem. A Dolgozókban V. J. elöljáróban megírja, hogy a jegyeket he
tekkel a bemutató előtt szétkapkodták, de aztán megjegyzi, hogy 
a regényíró színpadi műve kevéske értéket csillant fel. IV. Leó pél
dául ütődött egy alak, zsarnoki akarattal uralkodik. A császárnő 
boszorkányi szerepváltással ügyeskedik, s erre a színmű zárójele
netében derül fény. ő  az, aki véget akar vetni a zsarnokságnak, 
helyreállítani a békét a Kelet és a Nyugat között. E vallási ho
mályban - írja a továbbiakban V. J. - nyoma sincs a szenvedő 
köznép mártíromságának, s nem kell történésznek lenni ahhoz, 
hogy megállapíttassék: a történelmi példálódzás csak abban az 
esetben és annyiban tanulságos, amikor és amennyiben a nép 
(hűbéri szolgák és szabadparasztok) szenvedésének záloga ékesí
ti (!). Nem felejthetjük el Tiborc szereplését a Bánk bánban (!).

V. J. felrója a rendezőnek, hogy csupán szólamokat röpködtet 
a levegőben a fellegváron belül. De Virág Mihály mégis „megmen-



tői érzékkel” rendezte meg az előadást és dicséretet érdemel Rom- 
hányi Ibi, Pataki László, Vérségi József és Barácius Zoltán játéka.

litohq lóiéi
az ímbrox't 
bcszeáámf

A műsorfüzet

G. L. a Magyar Szobán emlékezik meg az ősbemutatóról. 
imbroszi boszorkánynak nemcsak az időszerűség szempontjából, 
hanem dramaturgiai eszközökben is legfontosabb eleme a látszat. 
Nagy, magabiztos vonásokkal dolgozó, de lényegében a felszínes
ségnek hódoló és ezzel operáló látszatdramaturgia ez. A darabból 
nem hiányzik egy-két nagy jelenet, sikeres és főleg hatásos feszült
séggel teli drámai futam sem, de az alakok zömmel elnagyoltak, 
körvonalazatlanok, s a lelki és társadalmi motiváció is hiányos”.

„Pazar, mutatós ruhák, korhűségre törekvő diszletkép. Virág 
Mihály színekben tobzódó, szép, látványos képeket varázsolt a 
színpadra, ahol csak tehette, illusztráltatta a történéseket, többre 
nem vállalkozott.” -  írja a kritikus.



Zilahy Lajos után Lehár Ferenc és A mosoly országa - 17 rep- 
rízzel. Dér Zoltán a 7 Napban a budapesti rendező, Versényi Ida 
tehetségét emeli ki, de zavarja a gyakori nyelvbotlás. Heck Paula 
kulturáltan és szépen énekel, a teremben valódi operetthangulat
ban szórakoztak a nézők. Kevésbé volt sikeres a Mona Marié mo
solya című megzenésített vígjáték bemutatója. Igénytelenséget 
szignál Kolozsi Tibor a 7 Napban, Gerold László pedig a Magyar 
Szóban megállapítja: „Nem hinném, hogy a helyzetkomikumból 
és az ostoba, együgyű meséből építkező könnyű műfajban még 
valami újat is lehet találni.” De azért - szerinte - az előadásban 
minden olajozottan működik. Szakonyi Károly Adáshibáját Ver
sényi Ida rendezte. Gerold László a Magyar Szóban arról ír, hogy

A mosoly országa ( Vérségi József es Heck Paula)



a színészek túljátszották a szerepüket. Dér Zoltán (7 Nap)\ „Az 
Adúshiba jelképes mű, az utóbbi évek legsikerültebb magyar víg
játéka”. V. J. (5) nem túl igényes darabnak tartja a Szakonyi-ko- 
médiát, ment az előadásban sok minden észrevétlenül sikkad el.

Háy Gyula és műve, a Mohács -  1970. október 29-én - végre 
ünnep a Népszínházban. Erről az előadásról a Magyar Szobán Bu- 
rány Nándor emlékezik meg. Megállapítja, hogy Virág Mihály 
rendező jelentős kihagyásokat eszközölt a szerző beleegyezésével, 
s noha Háy Gyula néhol egészen részletes utasításokat adott, 
nemegyszer ezektől is eltért. A továbbiakban arról ír, hogy Virág 
Mihály lényegre törő rendezése a modern színházi gyakorlat egyik 
jelentős vonulata, el is tér a realista részletek aprólékos bemu
tatásától, tudván azt, hogy a mai néző már nem bírja el a (tör
ténelmi) drámák lassított ütemét. Viszont a 7 Napban Kolozsi 
Tibor statikus beállításokról szól, a szereposztás szempontjából 
azonban volt az előadásnak valami előremutató jellege. Egyszerre 
két fiatal is főszerephez jutott (Ábrahám Irén, Medve Sándor).

Jó előadás volt a Mohács, de meg sem közelítette az Isten, csá
szár, paraszt színvonalát. A megcsonkított darab így is sokáig tar
tott. Mintha valaki homokot szórt volna az előadás masinériájá
ba: döcögött minden. Elengedhetetlen volt a húzás, de nem 
mindegy, mely részek kerülnek ki egy darabból, s az sem 
mindegy, hogy ezáltal kiknek jut a produkcióban a nagyobb 
szerep. Megbillent a kényes egyensúly...

1970 novemberében Gogol Egy őrült naplója című monodrá
máját Barácius Zoltán mutatta be. Gerold László {Magyar Szó): 
„...tiszteletet ébreszt ez a viszonyainkhoz képest nem minden
napi szándék, ambíció és merészség, amelyből az Egy őrült nap
lója megjelenítésének minden erénye és hibája származik”. A 
7 Napban Molnár Csikós Attila dicséri a kezdeményező kedvet. 
A Napfoltokat, Rade Pavelkovié művét Radoslav Lazic teatroló- 
gus állította színpadra. Ebben az előadásban legalább három 
játékstílus keveredik, jegyzi meg a Magyar Szobán Szűcs Imre. A 
mű és maga az előadás közhelyes, darabos, élvezhetetlen. A 
Napfoltok a kulturált néző számára szörnyen üres, műveletlenebb 
néző számára pedig alig érthető.



Új év - szorongással

A színészek Szabadkán sohasem ültek „meseautó ”-ban, pedig 
minden alkotó abban szeretne ülni. Jean-Paul Sartre Piszkos ke
zek című drámájával aztán nem lehetett autósztrádákon robogni. 
Tudta ezt mindenki a színházban. A darab döbbenetesen könyör
telen mű. Ebben a kommunista párt egy prostitúciós szerv. A 
Piszkos kezekeX, egyenesen a szabadkai Népszínház számára - 
Dévics Imre megrendelésére - a budapesti Ungvári Tamás fordí
totta magyarra, teljes „inkognitóban”, álnéven. Magáról az elő
adásról csupán Deák Ferenc emlékezett meg a Magyar Szóbán, 
az eseményt - mi okból, csak sejthetjük - a vajdasági magyar 
sajtó agyonhallgatta, talán azért (is), mert a mű a párt embereit 
mutatja be tévedéseivel és gyarlóságaival együtt. Egy csomó 
képben gyilkosán groteszk igazságot érezhettünk, megrendítő ön- 
marcangolást - és csalódást. Deák Ferenc nem elemzi a darabot, 
ifj. Szabó István rendezéséről ír s a szereplőkről. A szem és a fül 
ugyanis berzenkedett. Ügy rémlett, hogy a szem káprázik, s a fül 
cseng. De aztán hirtelen végiglúdbőrözött a néző hátán a hideg, 
s a cikázó rémület fényében megsejthette, milyen és mennyire 
„piszkos kezek” vezetik, irányítják a tévedhetetlennek hitt kom
munista pártot.

Feltűnően keveset foglalkozott a sajtó a társulat két újabb be
mutató előadásával - mindkettőt a budapesti Kerényi Imre ren
dezte -, Jean Anouilh Női zenekarival és Anthony Scháffer 
Mesterdetektív]ívt\. Az Anouilh-darabbal - bemutató előadás a 
topolyai motelban! - G. S. a 7 Afapban nem bánik „kesztyűs 
kézzel”. Sekélyes mondanivaló, apró, emberi tragédiákkal. Egy 
estébe szoruló „élet” - ennyi az egész. G. S. a Mesterdetektívtői 
sincs elragadtatva. Szerinte a rendező csínján bánt az ötletekkel, 
így a néző hiányérzettel távozott a színházból. G. L. (Magyar 
Szó) arról ír, hogy a rendező együtt játszott a színészekkel. A 
műfaj keretében a Mesterdetektív a legjobb produkciók közé 
tartozik, állapítja meg G. L. lelkesen.



Légszomj

Űjabb Deák Ferenc-dráma a Népszínház műsorán. A címe: 
Légszomj. Virág Mihály rendező a bemutató előtt azt nyilatkozta, 
hogy Deák Ferenc új drámája egy magas fokú művészi elgondolást 
követ, mert művének alapgondolatául a mi világunkban, vagyis 
Vajdaságban lezajló egyéni és közös tragédiák okait boncolgatja.

Benkő Ákos a Színházban:
„A Légszomj a közelmúlt történelmének legbonyolultabb idő

szakáról, a felszabadulás utáni negyedszázad történelméről szól. 
A nehezen elmesélhető, mozaikszerű képekből-jelképekből 
összeálló cselekmény középpontjában egy vajdasági magyar pa
rasztcsalád élete áll. Deák a családtagok egyéni életsorsán keresz
tül veti fel a legkényesebb, legfájóbb kérdéseket: a közönyt, a foly
tonos megaláztatáshoz vezető tunyaságot, az oktalan félelemér
zést és kisebbrendűségi érzést. Ostorozza, mert szerinte elsősor
ban ezek a tulajdonságok vezettek a magyarlakta települések el
néptelenedéséhez, a mozdulatlanságból való kimozdulási kísérle
tek kudarcához. Az emeletes színpad felső részén a főhős, Donát 
vívja elkeseredett és kilátástalannak tűnő küzdelmét a jobb, em
beribb életért, alul pedig a „nyomorúságos kishitűség miatt” hu
szonöt esztendőn át szenvedésre, tengődésre kárhoztatott család 
sorsát követhetjük nyomon. Donát egyre tágítja a jelképes élette
ret, közben azonban fokozatosan ritkul a levegő, a hőst rettenete
sen kínozza, majd megöli a légszomj. A levegő után kapkodó Do
nát utolsó szavait a nézőkhöz intézi, mintegy rájuk bízva a fenye
gető tragédia elkerülésén való további töprengést, s egyszersmind 
azt is jelezve - nyitva hagyott mondatával -, hogy a küzdelem 
mégsem egészen kilátástalan: „Együtt fulladunk meg mindnyá
jan, kivéve, ha...” A Légszomj építkezése eltér a hagyományostól. 
Deák nem tartja tiszteletben az időrendet s hőseit - talán a csa
ládjával folyton vitázó Donát és a megalázottság, kiszolgáltatottság 
jelképévé növekvő anya kivételével - inkább csak jelzésszerűen 
ábrázolja. Bizonyára a cselekménynek ez a nyers váza is érzékelte
ti, hogy a Légszomj a szó szoros értelmében életbe vágó kérdéseket 
felvető, a nézők értelmére és érzelmeire szinte azonos intenzitással 
ható jelentős dráma, amelytől - a kényes téma ellenére -



teljességgel idegen mindenfajta nacionalizmus vagy búsmagyar
kodás. A szerzó félreérthetetlenül ki is mondja egyik szereplőjével: 
„Ne legyél nagy magyar. Nem ezt kérem én tőled! De legyél 
annyira, hogy élj!” Deák Ferenc az Áfonyákkal és a Légszomjjal a 
legjelentősebb mai jugoszláviai magyar drámaíróvá lépett elő...”

Gerold László (Magyar Szó):
„Deák műve dramaturgiailag nem hagyományos, s egymásba 

érő jelképekből áll. Ez a két mozzanat jelentette valószínűleg Vi
rág Mihály rendező számára a legnagyobb feladatot. Eddig kikí
sérletezett rendezői hozzáállásában, korszerű formanyelvében 
ezúttal két lehetőség előtt állt: vagy semlegesíti a fölösleges, nem 
éppen közérdekű szimbólumokat, vagy megkisérli értelmezni, 
magyarázni őket. Rendezői munkájában azonban legtöbbször 
érintetlenül hagyta ezeket a mindenképpen eltüntetésre vagy 
konkretizálásra váró szimbólumokat. A választott formanyelven 
belül elsősorban a különben is közérthető utalásoknak, jelképek
nek próbált megfelelő vizuális megoldásokat találni, s ezek a pil
lanatok (ablakjelenet, bölcsőjelenet, zárókép stb.) az előadás leg
szebb és legmaradandóbb élményei. Rendezésének másik vonu
lata az írói gondolatiság következetes érvényesítése. Figyelmének 
nagy részét a színészek számára szokatlan különböző hullám- 
hosszú dikcióra való ügyelés mellett ez a törekvés kötötte le.

Virág Mihály rendezésének a legnagyobb erénye, hogy hangu
latilag több kifogástalan, a közönség Figyelmét lekötő szuggesztív 
jelenete, beállítása volt”.

Kolozsi Tibor a 7 Napban és Branislav Milosevié a belgrádi 
Politikában felvetik, hogy Deák Ferenc és az előadás a maga 
szimbólumaival nem utal-e a mára. A belgrádi recenzens aláhúz
za, hogy a rendező intenzíven dolgozott azon, hogy a színészek 
egy-egy mozdulatukkal is sokat mondjanak. Mégis a végén meg
állapítja, hogy az előadás „egzaltált”.

Jó néhány premier zajlott le a Népszínházban a 70-es évek 
legelején, de egyik sem volt ennyire színházi premier, mint a Lég
szomj bemutatója. A többi premier ezután következett s a darabok 
hetekig, hónapokig műsoron maradtak, miközben a belügy Deák 
Ferencet éjszakánként telefonon zaklatta, s kényes kérdéseket 
téve fel neki, a Légszomj „eszmei mondanivalója” iránt érdeklő



dött. A színházban zavartalanul folyt ezalatt a munka, a túlterme
lés. Somerset Maugham Imádok férjhez menni című megzenésí
tett vígjátékát Aladics János nézte végig, s a Magyar Szobán „ki
robbanó” közönségsikerről számol be, ám megrója azokat a szí
nésznőket, akik affektálva, túlaffektálva beszélnek az előadásban. 
Színpadon mégsem szabad így beszélni - így dorgál Aladics. 
Agatha Christie Tíz kicsi néger című bűnügyi történetét Harag 
György rendezte. G. L. {Magyar Sző) ítélete szerint végtelenül 
ügyesen és kiváló érzékkel teremtve meg a színpadon a feszültsé
get, saját véleményét is elmondva a végén: játék mindez csupán, 
minden úgy történik, ahogyan az író vagy a rendező akarja. G. S. 
a 7 Afapban már tartózkodóbb, s megállapítja, hogy a Tíz kicsi né-

Deák Ferenc: Légszomj 
(Az apa szerepében Barácius Zoltán)



ger melléfogás vadnyugati stílusú lövöldözéssel. Tóth Miklós El
cserélt vőlegényéi is Harag György rendezte. G. S. a 7 Napban 
nem köntörfalaz: silány a darab, róla jót mondani nagyon nehéz. 
Olyannyira közönséges, hogy a nézőtéren felmerül a kérdés: mi
től vígjáték a darab és miért került a színház műsorára. Aladics 
János a Magyar Szóbán már elnézőbb, de azért óvatosan megjegy
zi, hogy a darab vonalassága visszataszító. (Magánvélemény: en
nél ostobább vígjáték sohasem szerepelt a Népszínház műsorán.)

Következett Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéit a szegedi 
Lendvai Ferenc rendezésében. G. S. a 7 Napban sajnálattal álla
pítja meg, hogy a beállítás statikus „operai”, s a rikító színű dísz
letek elvonták a Figyelmet a színészek játékáról. „Romantika - 
korszerűség nélkül” - így G. L. a Magyar Szó hasábjain. „A Cson
gor és Tünde nemcsak szép gesztus - írja -, hanem színházpoliti- 
kailag is jogosult. Ugyanis a romantikának még ma is van vará
zsa, csak merészebben, korszerűbben kellett volna prezentálni.” 
G. L. megemlíti, hogy a színészek határtalan önfegyelemmel ját
szottak, de a Vörösmarty-mű jelentősége folytán szebb, gazda
gabb kiállítású színpadot érdemelt volna (A Csongor és Tünde a 
hibái ellenére a magyar dráma hagyományaihoz kötődő mű, de 
nem jelzi azt az utat a rendezés, amelyen a Népszínháznak a kö
vetkező évtizeden haladnia érdemes - most már: muszáj.)

1971. október 9-én mutatta be a társulat Tamási Áron Énekes 
madarai. „Játék és költészet - játékos költészet - vallja a műről a 
rendező, ifj. Szabó István, és a nézőtéren azt a hiteles érzést kelti, 
hogy ez a mondat az előadás alapköve” - olvasható G. S. tollából 
a 7 Napban. Ez az előadás is szabályszerűen ment le, semmi kü
lönös nem történt. A színészek - miközben a kulisszák mögül a 
sápadt arcú Dévics Imre figyelte minden mozdulatukat - nem 
tudták, hogy hamarosan búcsút vesznek majd szeretett igazgató
juktól, attól az embertől, aki egységes szereplőgárdává kovácsol
ta a társulatot, s hogy az összefogás általa, személye által méltó
ságot és erőt nyert. Mert Dévics Imre a színházával azt bizo
nyította be, hogy a játékmód és a stílus, a hozzáállás a munkához 
éppoly fontos, mint az, hogy miről mit tudtak elmondani a 
színpadról leszólva.

Dévics Imre 48 évesen hunyt el.



Vajdasági magyar szerzők 
Weigand Józseftől Deák Ferencig

Véres mementóként emelkednek föl előttünk a szürke és 
agyongyötört arcok Deák Ferenc Légszomjából, a darutollas, szi
kár, merev tartású apa, a görnyedt hátú anya, az Áfonyákból Rom- 
hányi Ibi éjsötét csuhában, s figyelmeztetnek bennünket: „Vi
gyázz, tudnod kell, hogy hol voltál anno...” -  Ezt tudnod kell. A 
színpadon a tegnap tanúja voltál akkor is, amikor Kvazimodo 
Braun István A Magdics-ügy című drámájában nagyot suhintottál 
a kaszával, és megöltél egy embert. Voltak összefüggések (gyak
rabban) a múlttal, (ritkábban) a mával a vajdasági szerzők mű
veiben, de bátran, az egzisztenciáját kockáztatva senki sem mert 
Deák Ferenc előtt belenyúlni a darázsfészekbe.

Már 1945-ben megmondták, hogy a vajdasági magyar szerző 
művei nélkül nem létezhet vajdasági magyar színház. De a teát
rum belvilága szívesebben menekült Shakespeare vagy Shaw ku
lisszái közé. A második világháborút megelőző években íródott 
művekben hellyel-közzel sikeresek voltak a dialógusépítések, ám a 
drámai szerkezet ritkán volt összefogott, egységes egész. Somogyi 
Pál A díj (1929), Szenteleky Kornél A fény felgyűl és ellobog 
(1929) és Tamás István Aranyhal (1936) című műve érdemel em
lítést, de ezek a darabok nem teremtettek igazi színházi atmosz
férát. Amikor 1945-ben megalakult a Népszínház, az is elhang
zott, hogy a színház néptribün. írjanak a vajdasági magyarok! A 
valóságban ezt a programot csak keservesen lehetett megvalósí
tani, mert a szerzők még nem tudták, hogy közelről inditsák-e a 
témát vagy távolról. Nagy utat kell megtennie az igazi drámának, 
amíg eljut a mába.

A negyvenes évek vége felé egy vajdasági színmű végre besur
rant a műsorba. Weigand József Kéz a kézben című darabját csak
nem száz alkalommal játszotta a társulat. Az ötvenes években



mar „mvaKoaooD a vajaasagi aramairoaaiom. a  szaoaaKaiaic 
színre vitték Sinkó Ervin erkölcsi problémákkal foglalkozó két 
művét - Elítéltek, Szörnyű szerencse -, majd Kvazimodo Braun Ist
ván Magdics-ügyiL Az alsó szintet ezekben az években Sulhóf Jó
zsef két álnépszínműve képviselte: a Kidőlt a májusfa és A paraszt
kisasszony. Nem növelte az ázsiót Weigand József Ördögűző című 
darabja, még kevésbé Bogdánfi Sándor Vass Pétert és Richter 
János Álarc nélkül című műve. A kedvezőtlen összkép az ötvenes 
évek végén és a hatvanas évek legelején sem változott meg. A szín
mű messze lemaradt a líra, az értekező próza és az epika mögött. 
Űjabb ősbemutatók: Kvazimodo Braun István Fizetővendég és 
Különös főpróba, Sulhóf József Se eleje, se vége, Majtényi Mihály 
Harmadik ablak, majd a „Dévics-színházban” V. Lippay Etelka 
Boldogság részletre és Fő a nyugalom, végül Barácius Zoltán Finom 
kis társaság című vígjátéka. Habkönnyű vidámságok, melyek 
közönségsikerre számítottak. Kvazimodo Braun István A tóparti 
ház című megzenésített darabja inkább, a Lukács evangéliuma 
című dráma már kevésbé. Pezsgett az irodalmi élet a Vajdaságban, 
de a színházban eredményekről nemigen beszélhettünk.

Mint az előzőekben említettük, a jeget Deák Ferenc Áfonyák 
című verses drámája törte meg. Ugyanúgy döbbenetes előadás 
volt a Légszomj is. Nem vitás, hogy Deák Ferenc az Áfonyákká] 
és a Légszomjjal a legjelentősebb vajdasági magyar drámaíróvá lé
pett elő, még akkor, a dévicsi színház éveiben.

Dévics Imre mindkét Deák-dráma műsorra tűzésével kocká
zatot mert vállalni. Tudta, hogy a kritika „kegyetlen” lesz. A Lég
szomj újvidéki előadását a Sterija Játékokon sajtóháború követte, 
a KP is „mondta a magáét”, mert hát miért kell most ilyen életbe 
vágó kérdéseket felvetni, nem süllyedt el a magyarság. Pedig a mű 
- és az előadás - mentes volt mindenfajta nacionalizmustól és 
búsmagyarkodástól. De Deákot is, Virágot is „félreértették”. A 
mű a néző értelmére és érzelmére akart hatni, persze ezúttal nem 
hagyományosan. Bár igaz, hogy a magyarok körül már akkor rit
kult a levegő. A Deák-darab a rendezőt a legkeményebb megol
dásra inspirálta s mivel ilyen vagy hasonló horderejű mű a 60-as 
években kevés született, Dévics Imre csak módjával szorított he



lyet színpadán vajdasági szerzőknek. Egynek -  kétszer, nem vé
letlenül. Ún. „rázós” témákat mások nem érintettek.

Hinta-palinta 
Kabaré vajdasági szerzőkkel

A színház első emeleti, akkor is már nagyon kopottas, min
den szempontból kényelmetlen kamaratermében -  igaz, a néző
tér valamivel tágasabb volt, színpaddal is rendelkezett -  jól, vagy
is tisztességesen és felelősségteljesen kabaréműsorokat mutatott 
be a társulat, de sajnos, nem a neves szellemi előd receptjét kopí- 
rozva. Mert: „M olié’e több mint 300 évvel ezelőtt XIV. Lajos 
uralkodása alatt vígjátékaiban élesen kritizálta az akkori társada
lom berendezését, és pellengérre állította a királyi udvar és a hoz
zá tartozó osztály kirívó hibáit”. Politikai kabaréról akkor termé
szetesen szó sem lehetett, ezt Gál László és Bogdánfi Sándor 
sem merte vállalni, pedig hát kettőjüknek ideológiai és személyi 
kapcsolataik voltak az akkori rendszer vezetőivel, akik behuny
hatták volna egyik szemüket, bedughatták volna egyik fülüket leg
alább. Igaz, ezen az égtájon még a „békebeli” 30-as években sem 
játszhattak politikai kabarét a műkedvelők, a műfajt alaposabban 
úgyszólván senki sem ismerte.

Szabadkán kipattant egy ötlet. Szinte egyik napról a másikra. 
Jó szándékú és rokonszenves propaganda előzte meg az első be
mutatót a sajtóban. De Dévics Imre tudta/érezte, hogy napjaink
ban Csárdáskirálynőt játszani és kabarét annyi, mint fejjel menni 
a falnak. Mégis - a színház vállalta a kockázatot.

Mindmáig nincs megírva a műfaj esztétikája, de tudott dolog, 
hogy a kabarét Magyarországon művelték a legsikeresebben. Vi
szont valamiféle vajdasági magyar kabarénak még hagyománya 
sem volt. A múltról, a műkedvelők csoportjainak előadásairól 
csak hamis, szép illúziók meg sommás előítéletek voltak a fejek
ben. Még egyszer egy szellemi elődről: „Arisztophanész már 
Krisztus előtt 400-ban szatirikus vígjátékaiban gúnyolta és osto
rozta korának félszegségeit és politikai vezető alakjait...”



Gúny tárgyává tenni a szocialista rendszert?
Milyen lehet/ett tehát a szabadkai kabaré? Konzervatív vagy 

modern? Lehet-e újítani az általunk alig ismert formákon? Élős- 
ködjünk azon, ami már megvolt, igazodjunk a tradíciókhoz. A mű
vészeti vezetőség már eleve idegenkedett a Hacsek és Sajó formu
lától, az ún. pesti tréfától, Nóti Károlytól, Vadnai Lászlótól és a 
többiektől, egyértelműen viszolyogtak tőlük, a cinizmus terméké
nek tartották, ízlésrontó brettlinek. De ha valaki dialógust vetett 
papírra, előbb vagy utóbb arra eszmélt fel, hogy a Hacsek és Sajó 
mintát variálja, csak hát Pest helyett Újvidéket ír le, Makó helyett 
Topolyára küldi slemil nejét. így hát a szabadkai kabarénak se ma
gassága, se mélysége nem volt, színtelen és szagtalan volt. Olyan 
maradt, mint a vajdasági magyar sajtó viccoldala. Az újságban 
naponta olvastunk arról, hogy Tóni bácsi elkötötte a sógora 
szamarát, és hogy Örzse néne kukacos almát árult. Tudjuk, hogy a 
kabaré akkor hatásos, ha arról beszél, ami éppen érdekli és izgatja 
az embereket. Ha nem erről szól, ha szántszándékkal nem akar 
erről szólni, akkor gyáva és felesleges. Humorral megragadni a 
jelenségeket, a bonyolult összefüggéseket csak a szatíra képes. 
Szatírához pedig nem volt fülünk, se egyéb érzékszervünk.

Figyelmeztető szavak is elhangzottak: a kabaré nagyon nehéz 
műfaj, különös képzettséget követel meg a szerzőtől, a rendező
től, a színésztől egyaránt. Különösebb felkészülés/felkészültség 
nélkül vágott neki a szereplőgárda a 100 hiba egy sorba című ka
baréműsorhoz. Kopeczky László, a „párizsi vagány” szellemesen 
szólt hozzá mikrokozmoszunk jelenségeihez. Mivel a kabaré 
nem volt üzleti vállalkozás, nem volt „hakni”, különösképpen 
senkit sem érdekelt, hogy a műsor hány reprízt él meg. Kopeczky 
László már jól ismerte a műfajt, de a színpadon a szöveg „meg
merevedett”, a színészek nehezen bányászták ki a mondatokból 
azt, ami nevetséges volt. Az „első számot” az újvidéki rendező, 
Lányi István tánc- és énekszámokkal „revüsítette”. Az az érzé
sem, hogy a szabadkai kabaré esetében hiányzott a műhely
munka, a műhelymunkának az az eszményi esete, amikor szerző, 
rendező és színész egymásra talál. Ezt az első kabaréműsort a 
társulat mégis 27-szer játszhatta. Csak Szabadkán.



Az, hogy a szabadkai kabaré nem ellenzéki, még kevésbé trójai 
fa ló a szocializmus falain belül, kiderült már akkor, amikor a tár
sulat színre vitte az Éjjel az omnibusz tetejént, Dér Zoltán-Muhi 
János-Márton Domonkos nosztalgikus műsorát. Továbbra is ár
tatlan témákat érintettünk, nem kellett aggódni a túl nagy bátorság 
miatt. A közönség azonban jól szórakozott, íróink humorérzékével 
nem volt baj. Kopeczky László újabb kabaréja, az Izzadjunk együtt 
című, majd Szilágyi László Minden 75-ja színészi intimitással vált 
érdekessé, nézhetővé. Nagy József Nem azért mondom című műso
ra 30-szor ment. A maga gyakorlati hatásában a műsor élesebben, 
határozottabban karikírozott, könnyebb volt benne megtalálni a 
humor lehetőségeit s a színészek már nem feszengtek a szerepük
ben. Kvazimodo Braun István Főleg szerelem és a fáradhatatlan 
„kabarégyáros”, Kopeczky László Carmen és a bikák című műso
rát már nem lehetett sokáig színpadon tartani. Jó dolog volt a ka
baré, különösképpen olyan színházban, ahol kamaraszínpad is 
van, de hát eléggé sajátos lehetőségét nem aknázták ki, elsősorban 
a rendezők, majd a műsorvezetők és a színészek. A műsorvezető 
színészek nem éreztek rá a műfajra. Nem mert senki olyan parabo
lában fogalmazni, mint tette azt Békeffi, aki azokban az időkben, 
amikor Magyarországon erősödött a német nyomás, a nemzetet a 
halászléhez hasonlította, a nemzetiségeket a halászlébe belefőtt 
különböző halfajtákhoz, a zsidókat a hagymához.

Békeffi konferansza:
„Miért kell hát különválasztani ebben a halászlében a pontyot a 

kecsegétől, a harcsát a sügértől, a csukát a cigányhaltól?... Azt a kis 
hagymát is hagyjuk benne. Azt a kevés hagymát, amire a magyar 
halászlében szükség van, már egyszer belefőtt és vele együtt forrt 
fel, hagyják benne. Tessék elhinni, hogy nem fog neki ártani...”

Kabaréban beszélni a 60-as években itt, a Vajdaságban a nem
zetiségi problémákról? A politikai élet kulisszatitkait a szerzők 
jól ismerték, de az eszményekről lemondtak s a néző gyorsan 
kapcsolt: itt, ezen a parányi színpadon blődliznek a színészek, 
O. K. Corallról énekelnek, meg az abbáziai fesztiválon hallott da
lokat szajkózzák, parasztgúnyába öltöznek, bégetnek, táncra per
dülnek, mindent csinálnak, még tótágast is állnak, de mellébe



szélnek, konkrét kérdésekre nem adnak választ. így a szabadkai 
kabaré, amilyen csöndesen repült be az ablakon, olyan csönde
sen is távozott. De Dévics Imre legalább megpróbált nevettetni 
is. Nem rajta múlott, hogy a nevetés görcsbe rándult.

Hosszú az országút 
Eltűntek a „színházi fehér foltok”

Dévics Imre már 1960-ban a szervezőnek, Ernyes Györgynek 
a segítségével néhány lázas nap leforgása alatt megteremtette a 
„szellemi hidakat”, amelyek a dél-bánáti Hertelendyfalvától egé
szen a szlovéniai Muravidékig íveltek. A szabadkai Népszínház 
Magyar Társulata, tudjuk, 1945 óta működött, de néha hosszú 
hetek, hónapok múltak el vendégjáték nélkül. 1949-ben ugyan a 
színház a nyakába vette a Tiszán túli Bánátot - Weigand József 
Kéz a kézben című vígjátékát mutatta be Nagybecskereken és 
több környező faluban -, de 1959-ben például mindössze két ven
dégjátékot jegyzett a statisztika. Két vendégjáték egy eszten
dőben! Mindkettő Palicson, Szabadka tőszomszédságában! 
1960-ban aztán gyökeresen megváltozott minden.

Nálunk Dérynéhez hasonló színészegyéniségek születtek ta
lán, de a Déryné Színház, vagyis a tájoló színház létrejöttét senki 
sem sürgette. A topolyai magyar együttes (1949-1960) alkalmi 
vendégjátékokkal enyhítette a hiányt, Dimitrijevics Mara lelkes 
gárdája még Baranyában is megfordult, Versec környékén is ven
dégszerepeit, több napig a nagyobb központokban: Nagybecske
reken és Zomborban, néha 5-6 napig. Az ember már-már kezdi 
elfelejteni, hogy a nagybecskereki hivatásos magyar színház és a 
hasonló státusú zombori társulat valaha is létezett, pedig ezek az 
intézmények arra voltak hivatottak, hogy színházi élményben ré
szesítsék egész Bánát és Nyugat-Bácska közösségét. Muzslya, Lu
kácsfalva, Szentmihály, Torda, Debellács, valamint Kupuszina, 
Telecska, Szilágyi, Doroszló, Bezdán népe szombaton vagy vasár
nap este ünneplőbe öltözött, mert a faluba „megérkeztek a komé
diások”. Nem bolyongtak akkor a színházak a vakvilágban. A



vendégjátékok alkalmával természetesen az igazi művészet tör
vényszerűen megbicsaklott néha: rossz világítás, ütött-kopott 
színpadok. De a néző és előadó öröme, konfliktusa, kudarca, 
vágya közös volt. (A munkakörülmények idegesítően azonosak a 
mostaniakkal. Pedig majd ötven év múlott el azóta.)

Dévics Imre mérlegelt. Tudta minden bizonnyal azt is, hogy a 
magyarok által lakott területek bármely pontja nem érhető el egy
könnyen. Meg aztán valószínűleg azzal is tisztában volt, hogy a 
magyarság színházi ellátása nemcsak fontos társadalmi és politi
kai kérdés, de a színház szűkén vett saját érdeke is. Kell, hogy az 
legyen. Egy beszűkült színház előBb vagy utóbb elsorvad, eltűnik 
a szüllyesztőben, műsorrendje elszürkül, óhatatlanul konzerva
tívvá teszi saját nagyközönsége, amely nélkül viszont be lehet 
csukni a kaput. A színháznak nemcsak utánpótlásra van szüksé
ge, hanem újabb, egyre szélesebb holdudvarra, működési terület
re. Föl kellett tehát frissíteni a nézőállományt, vagyis adjunk szín
házat azoknak (is), akik még nem vagy nagyon ritkán láttak elő
adást. Az új néző a repertoárt is kreálhatja.

Szerencsére a hatalom emberei akkor nem ellenezték az ak
ciót. A színházon belül azonban nem mindenki vállalta öröm
mel, túlcsorduló szívvel és határtalan lelkesedéssel a valóban 
szikrázó, nehéz, éjszakába-hajnalba nyúló munkatempót. Mert a 
pókhálós, csótányokkal teli padlójú művelődési otthonokban, az 
öltözőkben nem várt teljes kényelem a „primadonnák”-ra. Díjvá
rományos szereplés Ürményházán vagy Dobronokon? De megta
nulták hamarosan azt is, hogy mi az a „színházi fehér folt”. Szín
házi fehér foltnak nevezik azokat a helyeket -  a térképen alig lát
hatók -, ahova a színházi együttesek még nem  vitték el a magyar 
szót. Nehéz volt tudomásul venni a szomorú tényt, hogy a tarto
mány -  de éltek magyarok szép számmal Horvátországban (Ba
ranya, Szlavónia) és Szlovéniában (Muravidék) is -  lakosságának 
ötven (!) százaléka még nem is látott színházi előadást. Még egy 
népszínművet sem, nemhogy Shakespeare-tragédiát!

A program elfogadása után a színház egy új, nem túlságosan 
kényelmes, ötvenkét férőhelyes autóbuszt vásárolt. Meg egy te
hergépkocsit. Megkezdődött a színházra nevelés „vidéken” is:



olykor színtiszta irodalmi művekkel, gyakrabban szórakoztató 
vígjátékokkal, musicallel. A színészek kezdeti felháborodása 
lassan-lassan alábbhagyott. Erre, mármint a felháborodásra sem
mi ok, gondolták, s hetente legalább 3-4 alkalommal beültek a 
színház épülete előtt várakozó autóbuszba. Ez a jármű lett a má
sodik otthonuk. A 60-as években a társulat még Titelen, Palán- 
kán, Tóbán, Hódságon, Apatinban, Cservenkán, Kovinban is 
vendégszerepeit, egy alkalommal Fehértemplomon is. „Forradal
mi” elszántság kellett ehhez a misszióhoz, és ha van értelme a 
munkának, akkor azt meglelték a színészek, mert azért sok he
lyütt -  vagy talán mindenütt - megteremtődött az igény arra a 
„valami” szebbre, értelmesebbre. Mert elvitte a színház vidékre 
Osborne Komédiásat vagy a Brecht-előadásokat is. Észrevétlenül 
színvonalasabb feladatokra kvalifikálta magát.

A színház - mint tudjuk - addig érdekes, amíg születik. S a 
60-as évek legelején egész sor roppant érdekes, izgalmas dolog 
született ebben a városban. Már 1960 augusztusában a magyar 
társulat a Muravidéken vendégszerepeit - több napig. Dévics 
Imre álma megvalósult (de nem luxuskivitelben).

Szemelvények a Népújságból (Muraszombat, 1960/18): „A 
szuboticai Népszínház magyar együttese Pomurjéban vendégsze
repeit. 1500 km autóbuszon. A szuboticai Népszínház magyar 
együttese tavasszal kétszer is vállalkozott néhány napos vendég- 
szereplésre. Áprilisban végigjárta a zrenjanini járás magyarlakta 
falvait, majd júniusban Baranyában tett körutat. Ezzel egy idő
ben a színház igazgatósága tárgyalni kezdett a pomurjei vendég- 
szereplés lehetőségeiről. A Szlovén Népköztársaság Közmű
velődési Tanácsa és a Szocialista Szövetség Murszka Szubota-i 
Járási Vezetősége előzékenyen támogatta a kezdeményezést, és 
augusztus első napjaiban véglegesítették a vendégszereplés 
tervét. A Népszínház magyar együttese tehát augusztus 24-én 
megkezdte harmadik idei nagyobb körútját, és a színház művészi 
és technikai személyzetének több mint 1500 kilométert kellett 
megtenni, hogy megtarthassák az előadásokat.

A szuboticai művészek Lendván, Dobronakon, Pártosfalván 
és Hodoson két színművet adtak elő: V. Lippay Etelka szuboticai



írónő Boldogság részletre című vígjátékát és Raul Praxy Milliárdos 
című bohózatát.”

Szunyogh Sándor arról ír, hogy az előadásokat a színészek a 
közönség kívánságára megismételték. Megemlíti, hogy a színmű
vészeket mindenütt leírhatatlan lelkesedéssel fogadták, és szűnni 
nem akaró, viharos tapssal, szívből jövő kacajjal jutalmazták őket 
kiváló játékukért. Ki gyalogosan, ki kerékpáron vagy motor- 
kerékpáron, autón igyekezett, hogy idejében helyhez jusson. 

Ekkor idézte Dévics Imre Hemingwayt:
„...hagyd békén azokat, akik meg akarják váltani a világot. Ha 

eljutottál odáig, hogy világosan látod egy egységben, akkor, ha 
bármely részét csinálod meg, ha igazán meg van csinálva, benne 
lesz az egész. Az a dolgod, hogy végezd munkádat, és tanuld meg 
megcsinálni.”

A társulat 1971-ig kilenc szlovéniai faluban vendégszerepeit: 
Alsólendván, Dobronakon, Pártosfalván, Őrihodoson, Domon
kosfán, Felsőlakoson, Göntérházán, Sálon (Salovcin) és Szécsi- 
szentlászlón (Motvarjevcin). Előadott darabok: Boldogság részlet
re, Milliárdos, Esőcsináló, Eheszem a feleségem é lehetetlen nő, Jer- 
nej, a szolga, Kérők, Ilyen nagy szerelem, Szeress belém, Andrea, 
Csacsifogat, A nyugati világ bajnoka, Jegygyűrű a mellényzsebben, 
Egér út, Leszállás Párizsban, A kaktusz virága, Feleség férj nélkül, A 
gyereket a gólya hozza, Lulu, Doktor úr, Naftalin, Szegény Dániel, 
Mona Marié mosolya, Imádok férjhez menni, Elcserélt vőlegény...

Színház - és annál sokkal több - mintegy 10 000 muravidéki 
magyarnak. Minden évben - évadkezdéskor, néha tavasszal is. 
Nem voltak azok a „legsúlyosabb veszélyeztetés” évei: a vendég- 
szereplések során egyszerűen a színház energiája tört felszínre, 
de az emberek megtanulták, hogy „a szeretetben nincs félelem, 
sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet”.

Sokan szerették ezt a színházat, amely közönség-, azaz közös
ségcentrikus volt, s amelyben színész, rendező, vezető szerv 
együtt, egymástól most már elválaszthatatlanul égette el magát az 
előadás első percétől az utolsóig. Szerették ezt a színházat min
denütt: Szentlászlón és Vörösmarton, Újvidéken és Belgrádban, 
Horgoson és Csantavéren. Évadonként néha 300 előadás vidéken!



Illusztráció kedvéért felsorolhatnánk azokat a városokat, fal
vakat, ahol a Népszínház 1960-tól 1971-ig vendégszerepeit. Neve
ket, lelkes szervezők nevét emelhetnénk ki, tanítókat, akik vala
hol a világ végén - Versecen és Fehértemplomon -  színházi elő
adásokkal akarták, próbálták az élet minőségét javítani, de nem 
tesszük. A Népszínház elment oda, ahova hívták, és ahova nem 
hívták - elment erőszakkal, nagyot dörömbölve az ajtókon, abla
kokon. Sok helyütt a helyi mitugrászok eltüntették, átragasztot
ták a színházi plakátokat, téglát dobtak a színpadra, nem volt 
minden vendégjáték a föltámadás-megbékélés ünnepe, nem re
pültek a színészek minden este a „mennybe”, de Adán, Bajmo- 
kon, Bajsán, Bácsföldváron, Bácskertesen, Királyhalmán, Be
csén, Becskereken, Beodrán, Bezdánban, Csantavéren, Csókán - 
szerte a tartományban s azon túl is a színház egy picinykét meg
változtatta a magyarok életét, s mint egy jó humorú, szellemes 
földi teremtés engedett természetes, játékos ösztöneinek, hogy 
mássá váljon a világ, amelybe belekényszerítettek bennünket.



Házi dolgozatok 

Három rendezőnk

Nem túl hosszú azoknak a rendezőknek a listája, akik szerző
désre lépve a szabadkai Népszínházzal, megpróbáltak a nem min
dig „fennkölt” színész és a tévelygésre hajlamos néző igénye előtt 
járni, akár apró lépésekkel is, megtalálni azt a stílust, amely meg
felel színházeszményüknek - mert hiszen a munkakörülmények a 
folyamatos próbákhoz hellyel-közzel adottak voltak. Ezek az alko
tók - a veterán Garay Béla, Virág Mihály és ifj. Szabó István - 
tudták/érezték, hogy a vajdasági magyarságnak kell hogy legyen 
olyan kiváltságos színháza, olyan értékeket védő intézménye, 
amely bármely nehéz gazdasági vagy politikai időszakban képes 
megőrizni a szép hagyományokat és tovább vinni azokat a tenden
ciákat, amelyeket egyszerűen muszáj tovább vinni. Sajátos felada
tok vártak gyors megoldásra. Garay Béla rögtön a színházalapítás 
évében, Virág Mihály az ötvenes évek derekán, ifj. Szabó István 
nem sokkal Dévics Imre halála előtt kapcsolódott be a szabadkai 
Népszínház munkájába. Mindhármójuk előadásaira különös 
várakozással indult a néző a színházba, senkinek sem mondták: 
„Ön nagy színész, de nem nálam”. Pályafutásukat mindhárman 
színészként kezdték. Virág Mihály és ifj. Szabó István „tanulta a 
szakmát”, diplomájuk volt, Garay Béla pedig évekig magyarorszá
gi színházakban szerepelve nagy rutinra tett szert, de kevésbé 
inspirált, provokált vitára és együttgondolkodásra, mint fiatalabb 
pályatársai. Garay Béla a 60-as években már fáradni látszott, túl 
volt a csúcson, Virág és ifj. Szabó István „éhesen” vetették rá 
magukat a színművekre, előadásaikat érzelmi aspektusokkal 
tarkították, színházasított filozofikus gondolatmenetet érvényesí
tettek, Garay esetében viszont az ábra egyszerűbb, simább volt.

A meglevő színészállománnyal váltak egyre optimistábbá, s 
amikor recsegett-ropogott a színházban minden, akkor sem akar



tak megválni azoktól, akik nem mindig feleltek meg az elvárásaik
nak, akikkel nehéz volt megidézni a jelenkort (habár másutt, más 
színházakban a rendezők nagyon is értettek ahhoz, hogyan lehet 
elüldözni a nemkívánatos, szerényebb képességű színészeket). Itt 
együtt kellett járni az úton a „dilettánsok”-kal s a dilettánsok 
bizony néha megkeserítik a rendezők életét, mert valami homá
lyos, pontosan soha meg nem fogalmazott, messianisztikus külde
téstudattól hajtva esténként „meg akarnak halni a színpadon”, 
„meg akarják váltani a világot”, formabontó ötleteik vannak, így 
gátolják a megtervezett munkát. Igaz - ezt Darvas Iván írta meg: 
„Bizony neki, csakis neki, a dilettánsnak köszönhető, hogy a 
színház azért mégiscsak több, mint munkahely, hogy a színészet 
mégiscsak több, mint szakma, hogy a színész mégiscsak több, 
mint mesterember”. Velük indultak az új évadok a szabadkai 
Népszínházban: Garayval, Virággal és ilj. Szabó Istvánnal.

Hogy kik voltak és miként dolgoztak ezek a rendezők? Erről 
próbálok meg képet rajzolni. „Elnagyolt” portrék lesznek ezek, de 
talán így is sikerül majd érzékeltetnem alkotói opusuk fontosságát.

Garay Béla

A veteránok azt mesélik mostanság, hogy nem tudták sohasem 
hova tenni Garay Bélát. Fiatalon mindig idősebbnek érezték a 
valóságos koránál, de aztán a rendező és a színész kortalanná vált. 
A csalódott ember döbbent értetlenségével nézte színházunk, a 
szabadkai Népszínház lassú agóniáját a nyolcvanas évek derekán. 
Nem titkolhatta, hiszen egész lényéből az utolsó pillanatig elszánt 
alkotói akarat áradt, de azután már nem gondolt a visszatérésre. A 
romantikus színházi hevületnek vége - mondta, amikor utoljára 
lépte át a Népszínház küszöbét. - Ebben az összekuszált világban 
már nem lehet részt venni a társadalmi tél harcaiban.

A régi Szabadka és Garay Béla szellemét nehéz megidézni. 
Szerepe az advocatus diaboli volt. Eltúlzottan reagált mindenre. 
Eltúlozta haragját, örömeit, lelkesedését, amelyet a színház - és 
csakis a színház - iránt érzett. Eltúlozta az iróniáját is. A színház



talán nem is érdemelte meg mérhetetlen szerelmét/szeretetét, ra
gaszkodását. Valószínűleg sokan elmondták, leírták már, hogy 
Garay Béla összenőtt Szabadkával, majd a topolyai Járási Magyar 
Népszínházzal és a tartomány magyar műkedvelő társulataival. 
Csak ritkán „játszott elő” tanítványainak, de megpróbálta a szí
nészből „kiizzasztani” azt, ami megvolt benne. Ma azt mondják: 
operettrendező volt (pejoratív hangsúllyal). Ehhez értett. A leg
gyakrabban ilyen előadásokat állított színpadra, csak hát attól, 
hogy valaminek operett a neve, még nem kell feltétlenül nívótlan- 
nak lennie. Garay Béla is így gondolta. Már a kezdet kezdetén el 
kellett döntenie, hogy az alkotóstábbal tiszteletben tarthatja-e a 
műfajt és a „szent hagyományokat”, s ebben az esetben a felszínes 
szöveget nem dolgozta át. Mégis tiszteletlenség limonádénak ne
vezni az operettet, ezt a valóban nehéz és kényes műfajt, amely - 
ha rosszul adják elő - nézhetetlen, ha viszont jól, akkor szikrázik, 
mint a karácsonyfa szentestén. Énekesek, táncosok, nagyzenekar 
nélkül megáll a tudomány. Garay legalább annyira tiszteletben 
tartotta az operettet, mint Peter Brook a Shakespeare-tragédiákat.

Garay Béla 1897. február 14-én született Szabadkán, Koszto
lányi Dezső városában, s itt is hunyt el 1987. február 7-én. Önélet
rajzában megírta, hogy gyermekkorában szenvedélyesen szeretett 
a tükör előtt szerepelni. Tizenkét évesen látott először színházi 
előadást: a Trenk báró című operettre vitte el a család. Utána na
pokig színházi lázban égett. Elmúlt néhány év, és édesapja kap
csolatba lépett Nádassy Józseffel, az akkori szabadkai színház- 
igazgatóval. Megígérte, hogy meghallgatja a gyereket, majd őszin
te véleményt mond: lesz-e értelme annak, hogy színházi pályára 
lépjen. Garay Bélát valamikor 1913-ban behívatták a színházba. 
A budapesti felvételi vizsga fényesen sikerült: a „színiegyesület” 
„gyakorlatos” tagja lett. Makó volt az első állomáshely. Az első 
bemutatkozás - Eötvös József Viola, az alföldi haramia című mű
vében szerepelt -  a makói sajtó szerint ígéretes volt. A makói 
idény után Szabadka következett, s az ifjú színművészt most már 
a szülei, a barátai is megtapsolhatták. „Ettől az időtől -  írja a ren
dező az emlékkönyvben - csupán a színpadé voltam. Csak a szín
padé! Mint a szerzetes, akinek nincs családja, nincs magánélete,



nincs becsvágya más, mint szolgálni az Eszmét. A színpad volt 
számomra az egyetlen lehetőség, hogy boldog legyek.”

Számos magyarországi színházban szerepelt, majd 1924-ben 
végleg hazaköltözött Szabadkára, és megkezdte munkáját a Nép
körben. Amikor 1945-ben megalakult a városban a Magyar Nép
színház, Garay Béla abban a megtiszteltetésben részesült, hogy 
rendezője és vezető színésze lehetett az új társulatnak. Munkás
sága szerteágazó volt. Több tanfolyamot tartott műkedvelő ren
dezők számára, könyveket publikált. Segítette a topolyai Járási 
Magyar Népszínházát, a nagybecskereki és a zombori (akkor hi
vatásos) magyar színházak munkáját. Belgrádban szerb nyelven 
rendezte meg Jacoby Viktor Leányvásár című operettjét (s ez az 
előadás 98-szor „ment”). Megírta a szabadkai színház történetét. 
Színdarabokat fordított és rendezett, az Újvidéki Rádióban is - 
számos díjban részesült.

1954-ben elbúcsúzott rajongóitól. Színházi működése 40. év
fordulóján vonult nyugállományba. Lillian Hellmann Kis rókák 
című drámájában még egyszer felcsillant mindaz, amiért a nézők 
szerették a rendezőt, a színészt, a színházi mindenest.

Dévics Imre színházában még 17 előadást rendezett, valamint 
két kabaréműsort. De hát -  megmondták - mindenki ott „blok
kol le”, ül a trónusára, ahol egykoron a színházi „csoda” érte. 
Nosztalgiával rendezte meg Fali Leó Sztambul rózsája című ope
rettjét, néhány megzenésített vígjátékot is színpadra állított, to
vábbá Kisfaludy Károly Kérők c. művét, Tersánszky Józsi Jenő 
Kakuk Marciját és León Kruczkowski A szabadság első napja cí
mű drámáját. Mintha azt mondta volna munkáival: „Mi így él
tünk a színházban”. Tudott dolog, hogy a társadalmi-politikai élet 
minden változása (a színházi is) leginkább a fiatalságot érinti. 
Garay Béla vágyai, álmai a 60-as években szerények voltak, új 
színpadi eszközök felhasználását tőle nem várta senki. Amolyan 
„jól megcsinált” előadások voltak ezek, „őstípusokkal”, díszlet
ben három ajtóval - egy balról, egy jobbról, egy középen -, há
rom felvonásban, három csöngetéssel jelezve az előadás kezde
tét, gondosan megrendezett tapsrenddel. Garay Béla nem „lazí
tott”, a dolgokba, a színházi dolgokba való beletörődést sugallta.



A színházkultúra másságát gátló eszközöket nem rúgta sz 
hanem meg akarta őrizni.

Nagyobb feladatot nem kapott. Előadásaival a „vidéket” szol
gálta - sikerrel, mert előadásai számos reprízt értek meg. A Bol
dogság részletre 100 (!), az Elveszem a feleségem 71, a Fő a 
nyugalom 60, A nadrág 53, a Csacsifogat 67, a Kakuk Marci 53, a 
Férfiaknak tilos 54 alkalommal futott. Beszédes számok. Mindig 
azt mondta egy-egy szerényebb vígjáték bemutatója után, hogy az 
emberiséget nem a közösülés és az ölelés tartja fenn, hanem a 
nevetés. Nevetve sohasem élhetünk színlelés, titkolózás és 
szégyen közepette. Ezzel a megállapítással lehet ugyan 
vitatkozni, de azzal már nemigen, hogy Garay Béla műfajaiért, az 
operettért és a vígjátékért „fair” küzdelmet vívott, s mindvégig a 
szép színházi múlt mentora maradt...

Virág Mihály

A szabadkai Népszínház Magyar Társulatának rendezője 
1919. június 20-án született a bánáti Ürményházán. A gimnáziu
mot Szabadkán végezte el. 1941-ben a Szegedi Egyetem orvostu
dományi szakán, majd 1946-ban Belgrádban tanult tovább. Mű
ködött akkor Belgrádban egy Egyetemi Színpad, az Akademsko 
pozoriste a neves színművész, Rasko Plaovic vezetésével. Virág 
Mihály beiratkozott néhány társával a Sztanyiszlávszkij-féle szí
nészképző tanfolyamra, Sója Jovanovictól, valamint Rade Mar
koviétól tanulta a színészmesterséget. Az osztály aztán leszerző
dött a Belgrádi Drámai Színházba, de Virág Mihályt magyar lété
re figyelmen kívül hagyták. A színészjelölt hazautazott, Szabad
kára, napokig céltalanul ténfergett a városban, majd végül meg
nézve a szabadkai színházban Charles Dickens Házitücsök című 
színjátékát, bekopogott a teátrum direktorának az ajtaján.

A sikeres audíció után - Breinek Antal Bolond című drámájá
ból mondott részleteket - azonnal leszerződtették, s másnap már 
részt vehetett Joze Horvat Csak a vak nem látja című vígjátéká
nak az olvasópróbáján. Egy kedélyes, nagy hangú borkereskedő



szerepét osztották rá. Sánta cigány a Sárga csikó című népszín
műben, Proka Branislav Nusic Gyászoló családjában. Virág Mi
hály már akkor, pályafutása legelején a rendezéssel is megpróbál
kozott, az Aladár nem szamár című gyerekoperettet állította szín
padra. Az előadás 1951. december 18-án, a bemutató estéjén pá
ratlan sikert aratott. Végül a színház direktóriuma lehetővé tette 
számára, hogy elutazzon Zágrábba és felvételizzen a színházmű
vészeti főiskola rendezői szakán. 1953-tól a diplomavizsgáig 
megrendezte Aldo Benedetti Huszonnégy szál piros rózsáját, 
Walter Hasenclever Talpig úriember című vígjátékát, Matija Polja- 
kovic Napraforgók című drámáját, Molnár Ferenc DeliláyiX, Da- 
rio Niccodemi Vakarcsát, Calderon de la Barca Két szék között a 
pad alatt című színjátékát, majd 1955-ben Bemard Shaw Pygma- 
lionjét Heck Paulával és Pataki Lászlóval. Következett Kvazimo- 
do Braun István Fizetővendége s aztán 1956. március 9-én 
Federico Garcia Lorca Véres menyegző című drámája.

A vizsgaelőadás után Virág Mihály azt nyilatkozta, hogy a ta
nárai el voltak ragadtatva az előadástól, a rendezéstől, a színészve
zetéstől. Legenda született Szabadkán, mondták. Virág akkor szi
lárdan elhatározta, hogy a Véres menyegzőnél alább nem adja. Fog
gal-körömmel harcol majd színháza és önmaga rangjáért. Az em
berek most már nemcsak divatból mentek a szabadkai Népszín
házba. De hát a mítosz még nagyon „Fiatal” volt, s még sok-sok 
esztendő múlott el, amíg a rendező affirmálódott. Időközben a 
huszonévesekből negyvenévesek lettek, a harmincasokból ötvene
sek, az alázatos kezdőből pöffeszkedő, gőgös vezető színész, aki 
minden nagyobb szerepet el akart játszani. Virág Mihály „vére” 
benne volt akkor több előadásban, pl. a már említett Véres menyeg- 
zőben, de sokáig, nagyon sokáig nehéz volt elkerülni az olcsóbb, 
tartalmatlan művek, a szokványdramaturgia csapdáit, így Virág 
előadásai is a hazai színházi világ mindenkori szintjét tükrözték. A 
60-as évekig valami „ritkán volt”-at nemigen lehetett találni a 
rendezők munkáiban, de már 1959-ben teljesülni látszott minden 
remény, s John Osborne Dühöngő ifjúságéban a színházi munka 
valamennyi erénye megcsillant. Az előadás egyes mozzanatai 
sokáig megmaradtak a nézők emlékezetében. A rendező az első



vonalba segítette Romhányi Ibit, a roppant tehetséges törökka
nizsai műkedvelőt, aki az évek során legengedelmesebb, legtanulé
konyabb tanítványa volt. Mégis a művészi atmoszféra a Népszín
házban egy ideig még „gyanús” volt. Keserves, kedélytelen évadok 
váltogatták egymást, a sajtó gyakran támadta a színházat. Virág 
Mihály többször hangoztatta, hogy a színház szörnyen bonyolult 
intézmény s vezetéséhez több kell, mint művészi képesség és szak
mai tudás. Az embereknek a veséjébe kell látni, tudni kell a szí
nésszel bánni, mert roppant érzékeny, s végeredményben „kariz
matikus” egyéniségeket egy nyájba terelni nem könnyű. Virágék 
ide, a Népszínházba egy nagyszerű legényt vártak, s az Dévics 
Imre személyében, 1960. január első napján meg is érkezett. Igaz, 
az évad műsorát már meghirdették, fejjel a falnak rontani nem le
hetett, a reformok várhattak. Virág Mihály megfogalmazása sze
rint akkor, mielőtt Dévics Imre átvette volna a művészeti vezetést, 
az alkotók nemigen vállalkoztak közösségi feladatoknak a teljesíté
sére, csupán önmaguk föltűnési vágyának privát érvényesítésére 
összpontosítottak. Ódzkodtak a vendégjátékoktól is.

Virág Mihály - Dévics Imre hathatós támogatásával, taná
csaival -  teljes energiakészletével, motorikusán és antiromantiku- 
san belerobbant a színházi életbe. A társulat 1961-ben színre vitte 
Max Frisch Biedermann és a gyújtogatok című szatíráját. Csoda tör
tént Szabadkán! Az avítt színházi világ alakjai nyüszítve menekül
tek a színháztörténelemből. Virág Mihály gátlástalanul, görcsös 
akarással arcul csapta azt a „modell”-t, amely talán a legkonzer
vatívabb Európában. A diabolikus és apokaliptikus szöveg értel
mezése nem okozott a rendezőnek gondot. Ügyesen mozgatott em
bereket, mechanizmusokat: minden stimmelt abban az előadásban.

Következett Pavel Kohout Ilyen nagy szerelem című drámája. 
Bertolt Brecht művének, a Koldusoperának az első olvasópróbája 
után sokan sápadtan tették le a szövegkönyvet. Virág Mihály 
megint „gyújtogat”!

Gerold László méltatásából:
„Virág Mihály többéves munkássága folyamán egyedülálló 

egyéniséggé fejlődött, néhány fázist hagyva maga után, de mindig 
lépésben és sohasem lépéshátrányban a modern színházművészet



mögött. A klasszikus színpadra állításra, a reális színjátszásra 
ráunva studiózusan mélyült el Brecht tanaiban. A legapróbb moz
zanatokra is ügyelt: a színészek szemjátékára, szövegmondására. 
A 60-as években Brecht volt a legnagyobb hatással rá, az a Brecht, 
akinek - Virág Mihályhoz hasonlóan - az lehetett a bevallott 
célja, hogy szakítson a polgári színház elviselhetetlen dogmáival.” 

Sikeresek voltak a Háy Gyula-bemutatók {Isten, császár, 
paraszt, Mohács), és Madách Imre Az ember tragédiája című 
műve is kellő visszhangra talált (még Magyarországon is). A 
Madách-mű Virág egyik életműve. Ekkor mondta: „A rendező 
nemcsak mesterséget űz, munkája művészet, és ha szenvedéllyel 
dolgozik, akkor az emberiség valamennyi betegségére gyógyírt 
találhat”. Az ember tragédiája tehát Romhányi Ibivel, Fejes 
Györggyel, Pataki Lászlóval, de elsősorban Virág Mihállyal.

Biedermann és a gyújtogatok 
(Vérségi József, Szabó Cseh Mária, Fejes György és Szilágyi László)



William Shakespeare-rel is beragyogtatta a szabadkai színpa
dot (Sok hűhó semmiért, majd a „Dévics-kor” után a I I  Richard, 
valamint a Rómeó és Júlia). Az utókornak is üzenő, fájó, húsba 
maró szónoklatok hangzottak el Deák Ferenc kiváló drámáiban, 
az Áfonyákban és a Légszomjban. További munkák: Mrozek He
kusok, Katona József Bánk bán, Örkény István Toré/:, Murray 
Shisgal Szerelem, ó! stb. Az Újvidéki Színházban, Szegeden, 
Marosvásárhelyen és néhány hazai szerb színházban is rendezett 
Virág Mihály. Később az Újvidéki Művészeti Akadémián 
tanított, műkedvelő csoportok munkáját segítette. Összesen 100 
(!) darabot rendezett, utoljára az Újvidéki Színházban Albee 
Kényes egyensúly című drámáját állította színre, 1987-ben. 
Szabadkán, a Népszínházban 1983-ban Bertolt Brecht 
Koldusoperáiéinak egy új változatát rendezte, „fölsebzett” 
színészekkel, de akkor már maga is száz sebből vérzett és egyre 
ellenségesebben szemlélte a színházi mikrokozmosz végét 
hirdető világot. De senki sem szenvedett összeférhetetlenségétől,

Az Áfonyák gengszterei



sohasem randalírozott munka közben, senkit sem sértett meg. 
Mégis lefoszlott róla a könnyed rendező szerepe, működőképes, 
álmodozásra hajlamos alkotókra már nem talált.

Virág Mihály vajdasági mítoszt teremtett, elsősorban a vajda
sági magyar szerzőkkel, Deák Ferenccel (Áfonyák, Légszomj), a 
Brecht-művekkel, Az ember tragédiájával és Camus Caligulájával. 
A Camus-darabból igazi modern előadás született, olyan, amilyet 
a szabadkai Népszínházban a szakma addig sohasem látott. Szá
mára a színház megállíthatatlan folyamat volt. Sokáig szerényen 
éldegélt szabadkai otthonában. Nemrég még a gimnáziumban 
színháztörténetet tanított. Egy Belgrádban szerkesztett közérde
kű kiadvány (Ko je ko u Srbiji, 1995), a szerbiai Who is Who egyet
lenegy magyar színházi embert említ meg: Virág Mihályt. Nem 
véletlenül. A szabadkai Népszínházban Virág Mihállyal kezdő
dött minden, s távoztával minden gyorsan be is végeztetett. 
„Teatro stabiléit hozott létre, és segítségével a színészek majd
nem mindent el tudtak mondani a világról, életük teljességéről, 
bonyolultságáról. Színháza felmutatta a rend, az ész és a logika 
szükségességét. Dévics Imrével, Petrik Pállal, a színészek egyiké- 
vel-másikával ette a sanyarú sorsú Népszínházban a pászkát.

Megszámlálhatatlan alkalommal díjazták. Elismerő oklevelek 
a Vajdasági Színházak Találkozóján, ugyanott díjak, a Színmű
vészek Szerbiai Szövetségének díjai, Szabadka város Októberi 
Díja, a Vajdasági Színházak Találkozójának oklevele, Ezüst Ko
szorús Munkarendérdemrend, a Vajdasági Közművelődési Kö
zösség Kultúra Szikrái díja, Életmű-díj a kisvárdai színházi fesz
tivál igazgatóságától. S aztán elment a Csöndes Emberünk, 
nyolcvanévesen, az alkotó, aki ismerte a színháztörténelem moz
gásának minden titkát...

Ifj. Szabó István

Döbbent értetlenséggel fogadjuk ifj. Szabó István korai halá
lát - még ötvenéves sem volt, amikor elhunyt. Azon a tavaszon a 
szabadkai magyar társulat még egyszer, utoljára - megrázta ma



gát. Oldrich Danek Negyven gazfickó meg egy ma született bárány 
című szatírájával a Vajdasági Színházak XXXIV. Találkozóján 
megnyerte a szemle fődíját, a szabadkai előadás bizonyult a tar
tományi hivatásos színházak vetélkedőjén a legjobbnak, s ifj. 
Szabó István rendezői munkáját is díjazták. Dobogóra szólítot
ták a munkatársait is: Petiik Pál díszlettervezőt és Ana Atanac- 
kovic kosztümtervezőt, valamint a színészeket: Jónás Gabriellát 
és Szél Pétert. Pityu - ahogyan becézték - már nem vehette át a 
díjat, Versecre, a vetélkedő színhelyére sem utazhatott el, hogy a 
díszletképek mögül biztassa társait. A mérhetetlen fájdalom volt 
az utolsó tiszteletadás a szabadkai temetőben annak a rendező
nek, aki eljuttatta a magyar társulatot az országos fesztiválra, az 
újvidéki Sterija Játékokra is, aki sohasem válogatott a hálás és 
népszerűtlen feladatok között, mert ifj. Szabó István is küldetést 
vállalt és teljesített több évig.

Édesanyja, Szabó Cseh Mária és édesapja, Szabó István - 
mindketten a szabadkai Népszínház oszlopos tagjai, vezető szí
nészei voltak - árnyékában tanult, szoktatta magát a szakmára. 
Ügyvédnek készült, dér- ahogyan mondta -  a színpadon szenve
délyesebben lehet fölfejteni a látszatigazságok rétegeit, s az alko
tó számára nagy öröm, amikor az igazságot megtalálja. Mindig 
azon volt, hogy létrejöjjön az aktív kapcsolat színész és néző kö
zött. Színészként kezdte, de 1965-ben megrendezte Agatha 
Christie Egérfogóját, majd a belgrádi Színművészeti Főiskola ren
dezői szakán szerzett diplomát. Vizsgaelőadásnak egy tipikusan, 
százszázalékosan színészcentrikus művet választott, Eugene 
O’Neill Hosszú utazás az éjszakába című drámáját, a Tyrone csa
lád golgotáját (Pataki László, Szabó Cseh Mária, Barácius Zol
tán, Bata Ferenc, Dóró Emma). A rendező akkor, 1970-ben azt 
nyilatkozta, hogy a színész nem léphet be az arénába védőháló 
nélkül. Nincs mintha és hátha: a képlet kristálytiszta. Nem pre
zentált egy vidám hangulatú darabot tarka képeskönyvként. Itt 
minden a főszereplők, Pataki László és Szabó Cseh Mária játé
kával függött össze. Csak az idő dolgozott a rendező ellen: tiszte
letben tartva minden leírt sort, ifj. Szabó István nem húzta meg 
a darabot, nem tömörítette, s így a színészek szinte természetfö



lötti erőfeszítésekre kényszerültek, de a 19.30-kor kezdődött vizs
gaelőadás 23 órakor végre befejeződött. A rendező a szüleitől és 
Patakitól szuggesztivitást, pontosságot követelt meg, a fiataloktól 
pedig csapongást, szeszélyt, vagyis felkínált valamennyi szereplő
nek egy széles skálájú, gazdag tartalmú, mély emberábrázolási le
hetőséget. Vonzalma azonban ehhez az avítt színházideálhoz 
nem volt, nem lehetett tartós. Mert például a Blöse úrék minden
kinek tartoznak (Reményik Zsigmond) és a Negyven gazfickó 
megy egy ma született bárány, továbbá az Út a paradicsomba (Mi- 
roslav Krleza), az Angyal szállt le Babilonban (Friedrich Dürren- 
matt), a Szent István-napi búcsú (Miroslav Krleza) és a Jób (Tóth 
Ferenc) színpadra állításának esetében már másmilyen formát 
érintett. Alakjait gyorsan és gyakran egy másik, titokzatosabb, 
nehezebben átvilágítható jelrendszerbe küldte át. A kezdet kez
detén a diplomavizsga után „földhözragadtabb” volt a rendezése, 
a naturalizmus csapdájába esett (Németh László: Villámfénynél, 
Csehov: Sirály).

Claude Magnier-Nádas Gábor-Szenes Iván Mona Marié mo
solya, Jean Paul Sartre Piszkos kezek, Somerset Maugham-Ná- 
das Gábor Imádok férjhez menni, Tamási Áron Énekes madár - 
ezekkel az előadásokkal a dévicsi érában meg romantikusan he- 
vült, különösképpen a Sartre-darabbal, fenyegető irónia nélkül, 
valami lehetséges mélységet hangsúlyozva rendezte meg az elő
adást, itt is a példaemberiséget domborította ki.

Szerény volt ifi. Szabó István, hangyaszorgalmú. Néha éjfél 
után sem hagyta abba a munkát a színpadon. Neve magyarországi 
és romániai színházak plakátjain is megjelent. Az Újvidéki Szín
házban ragyogóan rendezte meg Beckett Godot-ra várva című 
nevezetes művét. Nem „nyalta be” magát sehol senkinél. Ezért a 
nagy elismerések elmaradtak, nem is tartott rájuk igényt. Egy 
alkalommal ezt mondta: „Nagy léggömb az egész, nem hiszek a 
mítoszokban. Az ember akkor válik hasznos lénnyé, amikor a kis 
dolgokat csinálja meg jól. Valami nagyszerű abból is létrejöhet...”

Dévics Imre szellemi társa volt.



A többiekről
Egymás iránt közömbös korban éltünk. Kevesen ismerték fel, 

hogy az a megrendülés, amit egy jó színházi előadás képes a né
zőben előidézni, az emberi tartást szilárdíthatja meg. A színház 
tartását is. Dévics Imre nagy súlyt helyezett arra, hogy a színház 
szerződtetett rendezői munkát kapjanak, „előfutárok”-at is fel 
akart fedezni. Ezért gyakran fordult segítségért azokhoz a rende
zőkhöz, akik a társulat játékszabályaihoz igazodva, mesterfokon 
vagy szerényebben, az elandalodást seprővel takarítják el a szín
padról. Nem mindenkivel volt szerencséje a színháznak. A leg
többje korrekt munkát végzett, s aztán csöndes sértődöttséggel 
odébb állt. Többen - így Petar Sarcevié - visszatértek. Egyik leg
nagyobb művészi teljesítménye a szabadkai, de Zágrábban dolgo
zó rendezőnek Marinkovié Glóriáiéinak a színpadra állítása volt, 
Romhányi Ibivel a címszerepben. A színésznő óvatosan kompo
nálta meg az egyébként roppant színvonalas produkciót. További 
munkái: Dusko Jtoksanáxt Andrea című színjátéka, Oscar Davico 
Költemény című dramatizációja, Slavko Kolar Magam ura vagyok 
című drámája és Gogol Egy őrült naplója című monodrámája. 
Csodát ugyan nem teremtett, de Sarcevic valamennyi előadását 
kedvezően fogadták a nézők. Annyit elért, hogy a bántóan hamis 
ripacskodást, a „művész-allűröket” száműzte a színpadról, min
denkit a talentuma szerint szervezett be az előadásba. Az újvidé
ki-belgrádi Petar Govedarovic Aleksandar Obrenovié Változatok 
című, három egyfelvonásost felölelő összeállítását rendezte 
végsőkig puritán eszközökkel. Az újvidéki Lányi István olyan da
rabokat (John Osborne A komédiás, Dario Fo Kutyavásár) állí
tott színpadra, amelyekből már az olvasópróbán sem áradt a si
kerszag. Jelkép értékű, apró mozzanatokkal tette érdekessé, él
vezhetővé az előadásait. Nem akart „nagyot alkotni”. A komédiás 
Fejes György jutalomjátéka volt, semmi sem fedte el a gondolati 
magot. Lányi István menekült a túlcicomázott megoldásoktól. 
Nagy kár, hogy a színház a későbbiek folyamán rosszul sáfárko
dott a rendező tehetségével. A Népszínház szerbhorvát tagozatá
nak rendezője, az ismert dramaturg és színháztörténész, Rados-



lav Lázié Rade Pavelkié Napfoltok című, nem tudom micsodájá
ba akart oxigént lehelni, sikertelenül. Bosko Pistalo Branislav 
Nusié Dr. című vígjátékát tette élvezhetetlenné, az ugyancsak új
vidéki Milán Topolovacki Viktor Rozov Felnőnek a gyerekek cí
mű vígjátékának megrendezésével sem léptette előbbre a fiatal 
színészeket, a zágrábi Vjekoslav Vidosevié viszont Marin Drzic 
Maró bácsi (Dundo Maroje) című vígjátéka ürügyén varázsolt a 
néző elé egy zabolátlan világot, laza könnyedségű játékra bíztatva 
a színészeket, de jobbára csak névsorolvasást láttunk és gyors ira
mú eszeveszettséget.

Végeredményben hálátlan szerep jutott Szabadkán a vendég
rendezőknek. A színészek egy másik világban éltek: az operett 
mézes-mázos, csábos csillogásában és Virág Mihály szatirikus, 
groteszkre hajló univerzumában. De a vendégek a rendező és a 
színész „egymásra felelésének” jó arányait teremtették meg...

A csönd virtuóza 
Petrik Pál, a díszlettervező

A festőművész Petrik Pál, aki címfestést tanult, a második vi
lágháború előtt plakátokat is festett, majd a szabadkai Népszín
házban díszletképeket tervezett, csöndesen érkezett a Thália- 
szentélybe, s 1996-ban csöndesen távozott onnan, de bármit vál
lalt is az évek során, azt szívből vállalta és szívesen, örömmel csi
nálta, valami nyugodt, belső derűvel. Azt, amit csinált, mester
ségnek tekintette, nemcsak „magasabb rendű” művészetnek. 
Megpróbálta mindig a legjobbat kiadni a kezéből, magatartása 
ezt diktálta.

1960-ban azonnal csatlakozott Dévics Imréhez és Virág Mi
hályhoz. Bár korábban is tervezett díszletképeket a színházban 
(Hajnalban, délben, este, A Magdics-ügy, Három kalap, Szegény 
Mavrier, Napraforgók, Delila, Az elhagyott szerető, Gül baba, Sárga 
liliom, Szentivánéji álom, Denevér, Szörnyű szerencse, A salemi 
boszorkányok, Hawaii rózsája, Pacsirtaszó, Zsuzsi, Éjjeli menedék
hely, Tisztességtudó utcalány, Szerelem ó!, Tarantella, A tizenhete



dik baba nyara stb.), s már akkor, a kezdet kezdetén megtanulta, 
hogy a színház nemcsak játék, hanem látvány is. A múltban, a 
XIX. században még azt mondták színházi berkekben, hogy a 
színpadnak előttünk megelevenedő, monumentális festmény 
benyomását kell keltenie ahhoz, hogy a szemünk bűvkörébe 
kerüljön. De aztán a színpadi díszlettervezés fejlődésében nagy 
forradalom zajlott le, s a mi csöndes emberünk, Petik Pál is a 
másság mellett döntött, amikor elhatározta, hogy képeiben keve
sebb lesz a festményszerűség, inkább „építészeti keret”-et ad a 
rendezőnek és a szereplőknek.

Az első pontocskát Max Frisch Biedermann és a gyújtogatok 
című szatírájának díszletképével érdemelte ki. Minimálisra szűkí
tett díszletkép, racionális térhasználat - minden vizuálisan is az 
alaptémát szolgálta.

Bertolt Brecht: Kurázsi mama 
Előtérben Salamon Sándor és Szabó Cseh Mária



A színházi igény a dévicsi években sokat változott, s végre 
Petrik Pál is azt csinálhatta, amit fantáziadús hitvallása diktált. 
Legihletettebb munkái: Pavel Kohout Ilyen nagy szerelem, Bertolt 
Brecht Koldusopera, Kurázsi mama, Marcel Achard Az ostoba 
lány, William Shakespeare Sok hűhó semmiért, John Millington 
Synge A nyugati világ bajnoka, Madách ImreA z ember tragédiája, 
Arisztophanész Lüszisztraté, Brendan Behan A túsz, Háy Gyula 
Isten, császár, paraszt és Mohács, Murray Shisgal Szerelem, ól, 
Deák Ferenc Áfonyák...

Ami Petrik Pál színpadképeiben első pillanatra megragadja 
az embert, az a látvány egyszerűsége. De ez az egyszerűség még 
véletlenül sem jelent ürességet, semmitmondást. Képei követke
zetesen szabad teret adtak a játéknak, s mint például az Áfonyák
ban, csupán egy emelvénnyel segítette hozzá a rendezőt koncep
ciója érvényesítéséhez. A Mohács esetében lepusztult színpad 
várta a nézőket, akkor Magyarország is lepusztult sivatag volt. 
Nem készített háromszintes, négyszintes vastraverzokat, bérhá
zakat hatalmas ablakokkal, erdőt ezernyi fával, nála megdermedt 
a kép: itt történhet valami, mert hátul egy kötél lóg, s arra a kö
télre CÁfonyák) embert akasztanak. Díszlete nem jelentett „konk
rét helyszínt”, a Koldusoperában a rút tákolmányok, a jászol, a 
börtön rácsa arról árulkodott, hogy olyan világban járunk, ahol 
az emberek részvétét kell felébreszteni s a busás hasznot zsebre 
vágni, ahol gazul a testvéredet is elárulhatod. Tudatosan nem 
kedvelte a tarka színeket: a szürkével bánt a legnagyobb bizton
sággal (Ilyen nagy szerelem). Az operettben minden szép és ha
zug. Petrik Pál díszletképeiben minden életszerű és igaz, habár a 
szép - csúnya határok néha eltolódtak (Az ember tragédiája).

Sok mindenről kellene még írni: szerénységéről, emberségé
ről, vonzódásáról az igazi művészethez. Nagyon nehéz körülmé
nyek között dolgozott egy sötét mellékhelyiségben a színház első 
emeletén, a teátrum akkor is szegény volt, gyenge műszaki felsze
reléssel. De Petrik Pál azt mondta: „Adjatok egy deszkát, színhá
zat varázsolok a száraz folyómederbe!” Egy alkalommal azt nyi
latkozta, hogy nem azt csinálja, amit érez, hanem azt, amit tud...

Visszafogott volt, már-már szemérmes. Nem gyújtott, nem 
lángolt, körülötte sosem lobogtak az érzelmek. Nem ajánlkozott,



sohasem kért. A Katona József Bánk bán című drámájának félre
sikerült, túlságosan masszív díszletképéért kapott díjat a legszíve
sebben visszautasította volna, mert szerinte „olcsót” alkotott, 
rongyokkal akarta eredetileg telehinteni a királyi udvar padlóza
tát, mert a rongy az ember által elhasznált „tárgy”, amitől undo
rodunk, amibe beletaposunk. De hát „szép” díszletképet követel
tek akkor tőle, s Petrik Pál engedett a csábításnak.

„Nem szerette kitalálni a dolgokat, képei, ha elvontak voltak 
is, valódi élmény alapján születtek. Elvontságuk jórészt abból adó
dott, hogy mindig óvakodott attól, hogy a színpadtervek dekorati- 
vitása belopódzon képeibe. Kísérletező művész volt, befelé fordu
ló, önmagában folytonosan kételkedő, de mindig figyelt ránk, em
berekre is, s a maga csendes, szemlélődő módján ítéletet is mon
dott rólunk” (Náray Éva, Magyar Szó, 1996. november 16.)

A színpadi mű gondolatát díszletképben kifejezni? Igen, ezt is 
lehetett Petrik Pál módszerével. Felment a dombra, integetett on
nan a nézőknek, majd elindult lefelé, de még akkor sem akart ar- 
tisztikusan patinásnak tetszeni.

Kaviár és lencse 
Magyarországi rendezők Szabadkán

A kedvező nézettségi statisztika - vidéken tódult a közönség 
az előadásokra - igazolta Dévics Imre és munkatársainak az el
képzelését. Volt darab/előadás, amely „szinte magától ment”, 
ugyanakkor a legjobb, legszervezettebb marketing sem volt képes 
megmenteni művészileg értékes produkciót a bukástól. 1964-ben 
Dévics Imre azoknak akart kedvezni, akik a magyarországi mű
vészek - rendezők, színészek - vendégjátékát sürgették. Hadd té
vedjenek be a színházba azok is, akik „ráuntak” a szabadkai sze
replőgárdára, lássanak egy másik, reprezentatív műsort s akkor 
majd elválik: visszaszivárog-e a néző a színházba. Velük a Nép
színház továbbélési képességét igazolhatja, itt az alkalom a kö
zönség megtartására, esetleg növelésére.



A vajdasági magyar sajtó elhallgatta azt az eseményt, hogy 
Komor István a szegedi Nemzeti Színház rendezője a szabadkai 
Népszínház vezető színészeivel, Pataki Lászlóval, Szabó Cseh 
Máriával, Romhányi Ibivel és másokkal színre állítja Tabi László 
Most majd elválik című vígjátékát. Ennek a darabnak a cselekmé
nye szokványos elemekből tevődik össze. Idősödő házaspár, 
„utolsó fellobanások”. A Most majd elválik a realista vígjáték-ha
gyományokhoz kapcsolódik, nem lehet benne felhasználni a pá
rizsi szalondarabok technikáját, mondta Komor István az első ol
vasópróbán. Egy darabka Pest, ennyi. Hogy miért épp erre a 
gyengécske műre esett a választás, nem tudjuk. A színház el is 
számította magát, mert a rendező statikus beállítása gúzsba kö
tötte a szereplők kezét-lábát-nyelvét. Ennek ellenére Szabadka 
még egyszer vendégül látta Komor Istvánt. Franz és Paul Schön- 
than A szabin nők elrablása című megzenésített vígjátékban ked
vetlen színészek „lötyögtek” a színpadon. A műre rárakodott a 
naftalin. Tudtuk, hogy a jövő az igényes zenés, táncos, énekes da
raboké. Már akkor azt kívánta a közönség. Különösen a fiatalok
hoz állt közel a műfaj. De hát színházunk körül Komor Istvánnal 
nem oldódhatott a szakmai izoláció. Az akkor Szolnokon dolgo
zó Bor József egyetlen szabadkai vendégrendezése alkalmából 
két darabot állított színpadra, Alfonso Paso spanyol szerző Ön is 
lehet gyilkos című krimiparódiáját és Ábrahám Pál operettjét, a 
Viktóriát Bor József szórakoztató előadásokat hozott létre: 
könnyedén, ügyes rendezői hozadékokkal, ötletekkel. A szolnoki 
vendég nem értelmezte túl a habkönnyű darabokat, nem alakítot
ta az előadást a „saját képmására”. Odaát, Magyarországon ilyen 
és hasonló darabokon edződött, s a Paso-művet és a Viktóriát va
lószínűleg valahol, valamelyik magyarországi városban vagy 
Szolnokon egyszer vagy többször már színpadra állította. A sze
gedi Lendvai Ferenc Vörösmarthy Mihály Csongor és Tündéjét 
újító szándék nélkül, meseszerűen világította át. A vendég egy 
előre megkonstruált szövegpéldányba mérnöki pontossággal, kí
nos precizitással belerajzolta a szereplők mozgástechnikáját. így 
már az első színpadi próbán véglegesen rögzítette a színészek he
lyét a színen s a „beállítás” a bemutató napjáig szinte nem is vál



tozott. Megtett azonban mindent annak érdekében, hogy színé
sze lazán, felszabadultan, kellemesen érezze magát a játéktérben. 
A leglogikusabb és legideálisabb megoldásokat szorgalmazta. 
Néha helyreigazított, lényegre tapintó megjegyzésekkel próbálta 
erősíteni, fokozni a színészek, elsősorban a fiatal színészek önbi
zalmát. Jó pedagógus volt. Egy rutinos előadás született meg - 
rutintalan színészekkel. A kecskeméti Pethes György - Heltai 
Jenő Naftalinfai rendezte - akaratgyengének bizonyult. Az első 
emeleti kamarateremben ügyetlen díszletkép várta a színészeket 
-  egy asztal, három szék meg egy szekrény, amelyben eltűnnek a 
daliás szeretők. A pejgőbb ritmust követelő vígjátékban senki 
sem építhette tovább saját játékát, a szereposztás is rossz volt. A 
Naftalin a színház egyik leggyöngébb, legjellegtelenebb előadása, 
egyetlenegy említésre méltó mozzanatáról sem számoltak be a la
pok. A bemutató után Dévics Imre töretlen optimizmussal csu
pán ennyit mondott: „Megyünk tovább!”. A szegedi Sándor Já
nos Raffai Sarolta Egyszál magam című drámáját túlságosan „ko
molyára vette, csehovi színeket lopott be az előadásba. A peda
gógusok között dúló ármánykodás érdekes és mindig aktuális 
téma. A rendező azonban félrerakta színházi eszményét, és sem
mi mást nem akart a Raffai-darabbal mint bemutatni, hogy mi
lyen az élet egy vidéki iskolában, valahol Magyarországon, mi
lyen romlottak és gonoszok a kollégák. Szólhatott volna az elő
adás valami másról is, a társadalom helyzetéről például. Minden 
szó, minden kimondott mondat szinte megállt a levegőben, hogy 
aztán erőteljesen visszhangozzék a színházteremben. Ezzel a 
produkcióval a Népszínház harminc évet visszalépett, bele
süllyedve azokba az időkbe, amikor a teátrum még nagyon fiatal 
volt és nagyon hangos, nagyon „drámai”, amikor a „szívnek meg 
kellett hasadnia”.

A budapesti Seregi Lászlót a Dévics-korszakban ötször hívták 
meg Szabadkára. Brandon Thomás Charley nénje című megzené
sített bohózatát, Török Rezső A gyereket a gólya hozza című víg
játékát, Molnár Ferenc Doktor w/ját - Zerkovitz Béla-dalokkal 
alaposan megspékelve -, Csiky Gergely klasszikusát, a Nagyma
mái és Claude Magnier Egy bőrönd boldogság című művét vitte si



kerre. Csupa mosolydarab, blődli, érthető, világos passzusokkal. 
A színész tudta, hogy amit ezekben az előadásokban az egymás 
után sorjázó jelenetekben elmond, elhadar, annak semmi mé
lyebb tartalma nincs. Seregi felállította vagy leültette egymással 
szemben vagy egymás mellé a színészeket, és elmondatta velük a 
szöveget. Csupán egy valamiről kívánta tájékoztatni a tisztelt 
publikumot: „Uraim és hölgyeim, mi ma vígjátékot játszunk, tes
sék felszabadultan nevetni, mulatságra szól a meghívó”. A szak
ma jeles mestere volt Seregi László, nagyon értett ahhoz, hogy 
felrázza a bátortalan, önmagában, önmaga tehetségében nem 
bízó színészt, bátorságot öntsön beléje. Ezért bele lehetett szeret
ni a munkájába. Kedvenc mondását feljegyeztem a Doktor úr 
bemutatója előtt: „ A népnek, amely csak volt - sokszor kellett a 
tragédia, a közönségnek, amely ma is van, soha nem kellett.” 
(Erről, persze, lehet vitatkozni.) Molnár Ferenc-Zerkovitz Béla 
Doktor úr című megzenésített vígjátékát, a mester első művét az 
idősebb évjáratú színészek ragyogtatták be tehetségükkel. Na
gyon, de nagyon tetszett a nézőknek Heck Paula, Vérségi József 
és Sánta Puszta Lajos. A bohózati helyzetekben széles gesztusok
kal mindhárman a paródia elemeit vitték bele a játékukba, har
sány nevetést fakasztva ezzel a nézőtéren, mintha a rendező is 
megérezte volna a munka során, hogy a régi, bevált eszközök már 
nem elegendőek ahhoz, hogy a színház mást, többet adjon. Ezért 
a színészek látszólag „túljátszották” szerepüket. Ebben a műfaj
ban Seregi László verhetetlen volt.

A szegedi Szász Károly négy vígjátékkal mutatkozott be: Tóth 
Miklós Jegygyűrű a mellényzsebben című darabjával, Gyárfás Mik
lós Egérúf]éwa\, Marc Camoletti Leszállás Párizsban (Boeing- 
Boeing) című művével és Marcel Mithois Férjvadászat&val. A szin
tén szegedi Versényi Ida két operettel (Ábrahám Pál Bál a Savoy- 
ban és Lehár F eren ci mosoly országa), valamint Szakonyi Károly 
adáshibájával. Szép kosztümök, vasalt nadrágok, tetszetős 
díszletkép - mindent a szemnek. Nem az én tisztem, hogy az ope
rettet dicsőítsem vagy temessem, de Versényi Ida másként szó
laltatta meg a színház mindig foghíjas zenekarát, s Milán Asic 
karmestert is minőségi munkára serkentette. Szász és Versényi na



gyón értett ahhoz, amit csinált - csak úgy, félkézzel csinált, de lel
kesen, mint a gimnáziumi bálra készülő diák. A magyar vidéki 
színházak levegője, hangulata lengte be a Népszínház nagytermét. 
Sokaknak tetszett a két rendező rafinált, szívet megdobogtató 
munkája, talán azért (is), mert a legbárgyúbb darabok esetében is 
derűs, jókedvű színészekkel ügyes keretet tudtak biztosítani a 
felhőtlen játékhoz. Az ujjúkból rázták ki az előadásokat. Megbo
csátottuk, hogy mindketten tulajdonképpen sablonokat csempész
tek be a színpadra, de azokat jól el tudták adni. Mégis kénytelen 
vagyok megírni, hogy a színészeink gyakran 20-30 évet késtek az 
alakításukkal, pedig hát egyszer már Varga István és Virág Mihály 
keze alatt megszabadultak a „habostorta szemléletű színház 
arzenáljától. De hát a Szász-Versényi előadásokban olyan 
„cukrosak” voltak, hogy meg lehetett nekik mindent bocsátani.

A budapesti Kerényi Imre (Scarnicci-Tarabusi Kaviár és len
cse, Anthony Scháffer Mesterdetektív, Jean Anouilh Női zenekar) 
teljes erőkifejtéssel és ihletettséggel rendezte meg a „nápolyi ko
m édiáit. Az akkor még nagyon fiatal Kerényi Imre nem engedte 
meg, hogy az „ipar” lenyelje a színészeket, hogy szétforgácsolja a 
tehetségeket és konzervdobozokba aprítva kiköpje őket. A Kaviár 
és lencséi hallatlan, nálunk így mondták: „mérnöki perverzitás
sal” állította színpadra. Poénosra hangolta az előadást. Furiózus 
tempóban, „olaszosan” mozgatta a cselekményt, így az alakok 
nevetségessé, ostobává váltak. Nem is vígjátékot kínált a színház, 
hanem magát az életet: a csórók, a szélhámosok, a szoknyapecé- 
rek életét. Izgalmas bohóctréfa volt a Kaviár és lencse, mindenki 
örült, aki megnézhette. A rendező valóságos antológiát állított 
össze az előadás során, még egy némám a tolókocsiban üldögélő 
nagypapára (Remete Károly) is figyelni kellett. Ezt a fajta tipizá
lást csak a legnagyobb művészek végezhetik el. Egyszerre csak 
azon kaptuk magunkat, hogy valamennyi színészünk színészi 
skálája rendkívül gazdag és széles. Ebben a produkcióban, a Ka
viár és lenesében színészeink a széklábat is eljátszhatták volna. 
Az előadás minden mozzanata lelkiismeretes kidolgozásról ta
núskodott, mégsem volt verejtékszagú. Kerényi Imre másik két 
rendezéséről semmi érdemlegeset sem jegyezhetünk fel. Anouilh



Női zenekarai a szereplőgárda a topolyai motelban mutatta be 
először. A Mesterdetektív -  bűnügyi játék két személyre - senkit 
sem hozott lázba. Jó társ volt a munkában a rendező, de a színé
szi eszköztárból előcsalogatott elemeket nem sikerült mindig 
megfelelő irányba terelni.

Harag György m. v.
Mielőtt még a színház vezetői Újvidéken megnézték volna a 

Marosvásárhelyi Magyar Színház előadását, Nagy István Özönvíz 
előtt című drámáját, Harag György rendezőt meghívták Szabad
kára. Azt a szakembert, aki azt vallotta, hogy egyetlen művész
nek sem mindegy, hogy milyen környezetben alkotja meg előadá
sát. Harag György vérbeli színházi ember volt, a színészeket láz
ba tudta hozni, mindig valami újat, valami igazat akart csinálni. 
Sohasem látta problematikusnak a színész és a rendező viszo
nyát. A jó színész -  szerinte - a jó rendezővel mindig megérteti 
magát. Nem szeretett azokban a színházakban dolgozni, ahol az 
előadások többsége még a közepes szintet sem éri el, ahol az ál
talános légkör nem kedvez a színháznak.

1969-ben kezdte meg munkásságát a Vajdaságban. Szellemét 
és markáns egyéniségét a dévicsi korszakban négy előadás hirdet
te, de a rajtnál nem volt szerencséje. „Jól megcsinált” előadások 
kerültek ki a keze alól: két bűnügyi történet, Róbert Thomas Sze
gény Dánielje és Agatha Christie Tíz kicsi néger]ey valamint két 
könnyed megzenésített vígjáték, Pietro Garinei és Sandro Giovanni 
Tigris a garázsban című műve és Tóth Miklós Elcserélt vőlegény 
című „polgári vígjátékba, megtömve közhelyekkel. Szó sem lehe
tett megújhodásról, újításokról, új világkép meghonosításáról a 
színpadon. Nem mellőzte a műfaji sajátosságokat, eszközeivel 
nem borzolta fel a kedélyeket, még csak nem is tágította, mélyí
tette tovább a művek jelentését, de mindig megtalálta a lehetősé
get arra, hogy élvezhető előadássá szervezze a vékonyka szöveget.

„Újításnak” talán az számított, hogy színészeivel -  néha szí
nészekkel a második vonalból - minden alakítást a legapróbb 
részletekig, gesztusokig kidolgozott. A Szegény Dániel elején Sa
lamon Sándor naiv már-már bárgyú, a darab végén pedig, amikor 
„lehull a lepel” - sátáni. A Tíz kicsi négerben, Agatha Christie re



mekművében „egészen valószínűtlenül” jó alakításokat kaptunk 
azoktól a színészektől, akik eddig csupán szerényebb feladatokat 
oldottak meg - szerényen, tehetségükhöz mérten. Harag György 
értett a színészek nyelvén.

Gerold László így ír Harag Györgyről (Az Újvidéki Színház 
húsz éve, 1994): Kiindulási pontunk a „nyomozás során” legyen 
talán az, hogy emberként Harag György hihetetlenül jól ismerte 
a színészeit. Megismerhette őket, mert szinte egész nap velük 
volt, nemcsak a próbákon, hanem a mindennapi életben is. Eb
ből következik: tévedhetetlenül tudta, kire mit kell osztani, ki me
lyik szerepre alkalmas. De tudta azt is, hogyan kell tehetségük 
legjobb részét előcsalni, hogyan kell kreativitásukat aktivizálni. 
Ha nem művészetről lenne szó, mondhatnánk, hogy Harag ke
gyetlen volt a színészekkel: előbb meg- és kiismerte őket, majd az 
így szerzett tapasztalatait felhasználta arra, hogy megformáltassa 
velük a darabok szerepeit. De a színjátszás mégiscsak művészet, 
amit nem lehet tőlünk függetlenül, legbelsőbb énünktől elidege- 
nítve művelni, csak teljes odaadással, önfeladással lehetséges hi
telessé tenni”.

A 70-es években Harag György visszatért Szabadkára s meg
rendezte - többek között - a Tartuffe-öt és a Tarelkin halálát. 
Mindkét ragyogó előadásban a hatalom szívós, de kegyetlen játé
kairól adott elrettentő képet, a mindenkori hatalom természetraj
zát villantotta fel. Újvidéken értékesebb szövegekből hámozhatta 
ki a maga színházi igazságát. A Csehov-trilógia (Három nővér, 
Cseresznyéskert, Ványa bácsi), az Édes Anna és a Buszmegálló egy- 
egy színházi évad eseménye volt, s a középszerű mesterember, 
aki utánérzésekkel alkotott, aki nem tudta megtalálni saját 
kifejezőeszközeit, megszabadult ettől az állapottól s a vajdasági 
magyar színházakban már egy karizmatikus művész dolgozott.



A  színészi szenvedély 
Magyarországi sztárszínészek 

vendégjátéka Szabadkán
A szabadkai Népszínház a 60-as években már-már rendező

központú volt, ellentétben a korábbi gyakorlattal, amikor a szí
nész nagyobb alkotói szabadsággal vihette sikerre önmaga telje
sítményét és az előadást. Ezzel a megállapítással találkozhatunk 
gyakran a színházunkról szóló tanulmányokban, cikkekben. A 
60-as években csupán a „beavatottak” tudták, érezték a saját bő
rükön - már az első olvasópróbán -, hogy a rendező határozza 
meg egy-egy előadás milyenségét, a rendező a színházban a „fel
sőbbrendű lény”. Ennek ellenére mégis születhettek kiváló színé
szi alakítások. A rendező és a színész viszonya amolyan „baráti” 
volt, szó sem lehetett brutális, elementáris erejű rendezői hege
móniáról, de hát Varga István, majd Virág Mihály szaktudása, in-
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tellektusa, útbaigazító szavai nélkül a színész egy-egy Shakes- 
peare-mű vagy a Háy Gyula-drámák színrevitele esetében pánik
ba eshetett volna, szerepével nem tudott mihez kezdeni. Az a 
tény, hogy a rendezők vitték a prímet, önmagában még nem je
lenthetett sem jót, sem rosszat. Az eredményt - a sikert vagy a 
kudarcot - végső soron a rendező és a színész közös munkája, 
harmonikus együttműködése határozta meg. Mindezek a prob
lémák - a színész az úr vagy a rendező a színpadon - akkor tola
kodtak előtérbe, amikor 1964-ben először vendégszerepeitek ná
lunk magyarországi alkotóművészek. A „jégtörő” a szegedi Ko
mor István volt, aki Tabi László olcsó, üres vígjátékát rendezte a 
Népszínházban, a Most majd elválik címűt.
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Elöljáróban hadd említsem meg, hogy a Népszínház a 60-as 
években sok-sok gonddal, küszködéssel készült egy-egy újabb, 
gyötrelmes évadra. Nem volt akkor irigylésre méltó helyzetben 
egyetlen színész, egyetlen rendező, egyetlen igazgató sem. Az 
országos gondok talán mindig a kulturális szférában okozzák a 
legtöbb bajt. A színház boldogítására mindig, minden időben ke
vés pénz csörgött a kasszába. Meg aztán a színházat - bármit csi
nált is - mindenki szidhatta, átkozhatta, függetlenül minden in
telligenciahányadostól. Lehettek a színháznak rejtjeles üzenetei a 
mához - mindig valamilyen profilt, arculatot követeltek az alko
tótól, akkor is, amikor az már markánsan megvolt.

Dévics Imre 1964-ben tudta, hogy sokféle összetevő játszik 
szerepet a sikeres előadás létrehozásában: elsősorban a színészek 
jó formája, ihletettsége, az előadás ritmusa, a díszlet és a kosz
tüm összecsengése stb., s amikor Ernyes György, a szervezőtitkár 
elpanaszolta neki, hogy egy-egy előadás a „végét járja”, a színé
szek kifulladtak, unják a munkájukat, megtette azt, amit akkor, 
azokban az időkben, nagyon kevesen mertek volna megtenni. 
Magyarországi művészeket szerződtetett: elsősorban rendezőket 
és színészeket, ritkábban díszlet- és kosztümtervezőket, a magyar 
színházkultúra ismert egyéniségeit, s a magyar kultúra egységes
ségét és oszthatatlanságát hangoztatva - ne feledjük, 1964-et ír
tunk! - rendszeresítette a szegedi, budapesti s más művészek ven
dégszereplését a szabadkai Népszínházban.

Magyarországon kiváló színészek egész sora vitte sikerre még 
az egyébként nézhetetlen darabokat is. Dévics Imre több napot 
töltött Budapesten és Szegeden - bepillantást nyert a magyar 
színházi világba -, majd leült, tárgyalt, szorzott és osztott, s végül 
azokba az előadásokba, azokba a darabokba, melyek akkor a ma
gyarországi színházak műsorán is szerepeltek, vendégművészt hí
vott meg. Ezek a színészek noha igen feszült életritmusban dol
goztak - színház, rádió, film, televízió, hakni - örömmel aláírták 
a szerződést, örömmel látogattak el a Délvidékre. „Nyelvi gátak” 
nem léteztek, s Romániába vagy Szlovákiába be sem engedték 
volna őket. A kíváncsiság és a dolgok anyagi oldala is felcsigázta 
az érdeklődésüket. Az ember kezdetben ezeknek az előadások



nak a sikerében megfürösztve semmihez sem hasonlítható elége
dettséget érzett. A vendégek egyetlen előadást sem mondtak le, 
etikájuk (vagy a zsebük) ezt nem engedte meg. Csupán Latino- 
vits Zoltán távozott tőlünk búcsúszó nélkül. Színészcentrikus 
színházakból érkeztek hozzánk ezek a valóban karizmatikus, 
nagy tudású színészek. Számukra a néző véleménye volt a legfon
tosabb, sikerről vagy bukásról csakis a taps árulkodik, mondták, 
s mindent megtettek annak érdekében, hogy a néző ne unatkoz
zon a nézőtéren. Viszont nem lehetett róluk teljes biztonsággal 
véleményt mondani/írni, mert Sinkovits Imre (Az ember tragédiá
ja) és Latinovits Zoltán (Tóték) kivételével valamennyien 
könnyed fajsúlyú darabokban szerepeltek. Mégis az volt a meg
döbbentő, lélegzetelállító, hogy milyen fizikai adottsággal buk
fenceztek a színpadon. Lent, a nézőtéren az emberek úgy mered
tek a vendégeikre, mint az isteneikre, pedig hát egyikük-másikuk 
megengedte magának azt a könnyelműséget, hogy előtörjön belő
le a bugrisság, a közönségesség (Kabos László a Leszállás Párizs
ban című vígjátékban meg is állította az előadást, hogy rögtönzé
seivel szórakoztassa a nézőket. Kínos volt.) Naftalinszag és extra
vagancia keveredett az alakításokban. De milyen bátran, határo
zottan, igaz, nem mindig kellő finomsággal és szövegtudással ját
szották a szerepüket. Az ember, a színjátszó ember tapasztalatát 
mutatták be. A színházban „fennálló rendet” fenéken billentet
ték. A színész lett az első ember. A vendégszínész. Horváth Tiva
dar és Psota Irén a Koldusopera és az Irma, te édes próbáin pilla
natok alatt „átrendezték” az előadást, hadd kapjon többet a néző, 
aki megfizette a belépőjegy árát, mondták. Szegény Virág Mihály 
a fejét fogta elkeseredésében, Dévics Imre nyugtatta, mondván: 
„Figyelje, milyen szépen beszélnek, minden szavukat még az er
kélyen is” érteni. A magyar színházi világ kedvencei a szabadkai 
nézők kedvencei is lettek.

Sinkovits Im it Az ember tragédiájában - az előadást Virág Mi
hály rendezte - Ádámot játszva az apró gesztusok jelentőségét 
hangsúlyozta, hogy a néző egy idő múltán már nemcsak az is
mert szavakra, a szerző szövegére emlékezzen, hanem a szimbó
lumokra, mozgásformákra és a gondosan megtervezett képekre



is. Azt mondta: a közönség nem lehet rossz vagy jó. A színház le
gyen jó, s akkor megteremtődik a kapcsolat a közönséggel. Sin- 
kovits Imre modoros szövegmondása zavart egy kissé, de szoro
san Romhányi Ibi mellett állva dialógusai Évával és Luciferrel 
virtuóz teniszjátszmára emlékeztettek. Inkább hasonlított harc- 
edzett hősre, mint tévelygő, talaját vesztett, az életben, a történe
lem viharában vakon és süketen botorkáló szerencsétlen párára 
(mert az eredeti szereposztásban Fejes György - a rendező sugal
latára -  „puhának”, enerváltnak formálta meg Ádámot). Most 
egy rendkívüli férfi állt előttünk, szinte emberfeletti erővel, aki 
tudott ugyan fegyelmezetten hallgatni, „szíve a szemében dobo
gott”, de néha amolyan „mozdulatlan mozgással” adta tudtára 
Lucifernek, hogy kételkedik minden szavában. Hangjának tisztán 
csengő lassú, majd gyors váltásaival egyeduralkodó volt a színpa
don, mindaz, amit elgondolt Ádámról, átsuhant a rivaldán. Rom
hányi Ibivel kiváló párost alkottak.

Gobbi Hilda Gyárfás Miklós Egérút című vígjátékában már 
az első pillanatokban, amint a színpadra lépett, tudtára adta min
denkinek, nézőnek és partnernek egyaránt, hogy tisztában van a 
műfaj titkaival, fújja, mit az ábécét, s úgy mozgott, olyan fel
szabadultan és szuverén módon, mint aki beleszületett ebbe a 
szerény társulatba. Mély emberismeretet bizonyítottak a harsá
nyabb monológok, szájának, szemének, arcizmainak egy-egy rez
zenése elegendő volt ahhoz, hogy a nézőtéren felcsattanjon a 
taps. Mégsem tolta mindig előtérbe a személyét, nem akart sen
kit sem „lejátszani”, még akkor sem, amikor teljesen szemben áll
va a közönséggel szórta a darab gyenge poénjait.

Nem így Kabos László, aki Marc Camoletti Leszállás Párizs
ban (Boeing-Boeing) című vígjátékában vendégszerepeit. Buda
pesten valószínűleg nem engedhetett meg magának annyi színpa
di „lazaság”-ot, mint Szabadkán. Kabos László az előadásban el
sősorban Kabos László volt az első perctől az utolsóig. A Camo- 
letti-mű esetében a munka oroszlánrésze természetesen neki ju
tott, mert majdnem állandóan jelen volt a színpadon, de szemé
lyével, játékával, bohóckodásával nem segített összefogni a pro
dukciót, partnerét, ifj. Szabó Istvánt néha percekig nem engedte



szóhoz jutni, a stewardess-kisasszonyok dermedten nézték (és 
hallgatták), mit művel, miről beszél Kabos. Igaz, a darab nem kö
vetelt meg a színésztől átgondolt, elmélyült, a színész és a rende
ző részéről okosan elemzett típust. Kabos azonban minél telje
sebb képet akart adni önmagáról.

Kiss Manyi és Pécsi Sándor egy olasz (nápolyi) vígjátékban, 
Giulio Scarnicci és Renzo Tarabusi Kaviár és lencse című darab
jában - Kerényi Imre rendezésében - reményektől fűtötten, szin
te diadalmas életerővel formálták meg szerepüket. Egy pillanatig 
sem maradt kételyünk: ezek nagyon akarják élni az életet a va
cak, poshadt levegőjű bérházban, itt nincs szükség nyugalomra, 
fegyelmezettségre! Micsoda összjáték! Gondolkodásuk, mozgá
suk egymásrahangoltságot mutatott, az az érzésünk íámadt, hogy 
száz esztendeje élnek és dolgoznak egymás mellett. Mindketten 
láthatóan élvezték a hancúrozást. Könnyedén rohangáltak a szín
padon a délutáni és az esti előadásokon, s maguk mondták: ilyen 
teher alatt érzi magát legkellemesebben az igazi színész. Honthy 
Hanna és Lehoczky Zsuzsa (Csiky Gergely Nagymama) már a 
múlt cicomáiba sorolható, még az operettműfajban is. „Tapsra 
beállítottan” léptek a színpadra s az ünneplés közepette már saját 
jól bevált „trükkjeikkel” fokozták a hangulatot. Tudták „eladni” 
magukat, különösen az akkor már öregecske Honthy Hanna volt 
elemében. A magyar színpadok fejedelemasszonya, aki - ahogy 
megírták - szép és asszohyi és hódító jelenség, aki színpadra lé
péskor szertartást celebrál, aki képes volt a siker érdekében titkos 
cinkosságra lépni a közönséggel, Szabadkát is meghódította. Le
hoczky Zsuzsa a nagy díva árnyékában maradt, de jól kezelhető, 
szép hangjával csak-csak észrevetette magát. Dajka Margit és Ha- 
cser Józsa Tersánszky Józsi Jenő Kakuk A/űrc/jában - ezt az elő
adást Garay Béla rendezte - mutatkozott be a szabadkaiaknak. 
Dajka Margit kellő temperamentummal harsány jókedvet próbált 
fakasztani a színpadon és a nézőtéren. Minden poénja „bejött”, a 
játék vele sokszor valósággal szárnyra kapott. Hacser Józsa 
szürke volt, alig lehetett észrevenni, beolvadt a egyébként szín
telen tablóba. Mezey Mária a Férjvadász című Marcel Mithois- 
vígjátékban szerepelt nálunk, s egy túlhajszolt színésznő benyo



mását keltette, de mivel színházat nem lehet, vagy legalábbis nem 
volna szabad „másodállásban” csinálni, öt perccel az előadás 
megkezdése előtt rendszerint megrázta magát, bekölnizte az ar
cát s a színpadra már úgy lépett be, akár egy ifjú, az élettől és a 
férfiaktól megrészegült királynő. Sokat improvizált, „pótszöve
get” mondott, a partnerei alig tudták követni gondolatmenetét, a 
„szavak mámorában” játszott, tündökölt-ragyogott a színen. 
Sminkje, kosztümje azonnal elárulta, hogy egy forrófejű, szenve
délyes úrihölgy, s mégis racionálisan gondolkodó egyéniség áll a 
férfinépséggel szemben, aki semmilyen lelki terhek alatt nem 
roppanhat össze. Bodrogi Gyula élettársával, Voith Ágival Piero 
Barillet-Jean-Pierre Grédy A kaktusz virága című megzenésített 
vígjátékban váltotta fel Vérségi Józsefet és Heck Paulát, majd 
vendégszerepeitek Claude Magnier Mona Marié mosolya című 
darabjában is. Kettőjük játéka igazolta azt, amit a magyarországi 
rendezők váltig hangoztattak: a színpadi varázslat létrejöttében 
mindig a színészé a döntő szó, legalábbis a könnyű műfajban. 
Bodrogi el is küldte Virág Mihályt és ifj. Szabó Istvánt a társal
góba, a színpadi harmóniát ketten teremtették meg, rendkívül 
szórakoztatóak voltak. Amikor A jamaikai trombitás című dalt 
adták elő, szédületbe esett a néző. Tökéletes stílusérzékkel, teljes 
szakmai fegyverzetben játszottak s mégis felesleges sallangok nél
kül. Bilicsi Tivadar Franz és Paul Schöntan A szabin nők elrablá
sa című bohózatában, Rettegi Fridolin színházigazgató szerepé
ben „pózba” vágta magát - ezt követeli meg a szerep -, minden 
érzést amögött rejtett el, mivel azonban maga az előadás nem kí
nált fel sem neki, sem a többieknek különösebb lehetőségeket, 
alakítása a „jópofaság” szintjén maradt. Bilicsi Tivadar amolyan 
„gemütlich-hangulatot” árasztott, ezt megteremteni csak az a szí
nész képes, aki végigsétált a Stefánián.

„Megszállottan” Szabadkán egyetlenegy magyarországi szí
nész élte a színpadi életet: a fölülmúlhatatlan Latinovits Zoltán, 
aki Örkény István 7oréfcjában az értelem és az érzelem helyes ará
nyú vegyítésével hozta elénk az Őrnagyot. Helytelen vágányra 
egy pillanatra sem futtatta szerepét, önkontrollja mögött az Őr
nagya mégis szilaj és zabolátlan volt.



Emlékezetes vendégjátékáról kénytelen vagyok hosszabban 
írni. Mert ritkaságszámba megy az olyan színész -  még Magyar- 
országon is aki magas művészi színvonalon találja meg mindig 
a bemutatandó mű igaz és őszinte szellemiségét. Latinovits Zol
tán nem hagyta cserben sem a szerzőt, Örkény Istvánt, sem ön
magát, sem pedig a nézőt.

Latinovits, a dúvad

1967-ben mutatta be a szabadkai Népszínház magyar társula
ta Örkény István Tóték című tragikomédiáját. Ezt az érzékeny da
rabot a torzított életről és a torzított halálról először természete
sen Magyarországon vitték színre a budapesti Thália Színház
ban, Kazimir Károly rendezésében. Nem arra volt hivatva az elő
adás, hogy amolyan „langyos”, szokványos élményben részesítse 
a nézőt (és a szereplőket), s akinek nem volt még elég jártassága

Norodno pozoriste —  Népszínház —  Subotico

Latinovits
Zo l t á n

a budapesti Thália Színház művésze

Szombat, 1968. III 24-éo 20 árakor
Zomborban 

a színházban «adégszarepel

Örkény István

T ó t é k
című színpadi játékában

Latinovits Zoltán vendégszereplésének plakátja



az efféle groteszk, abszurd irodalomban, annak érzésvilágába ne
hezen hatolt be a Tóték látszólag idilli atmoszférája, nehezen ér
tette meg az alacsony növésű, pitiáner cézár, a realitástól eltávo
lodott, a téboly határán „dobozoltató” Őrnagy lelki és fizikai ter
rorját, amelyből erejét nyerte.

A Tóték nem vágta mellbe a publikumot, de Dévics Imre tár
sulati igazgató és Virág Mihály rendező vakon bízott Örkény ver
bális fantáziájában, gondolatai mélységében. Végeredményben 
Örkény vállalta, hogy egy Magyarországon ideológiai okokból és 
fenntartással fogadott irányzatot képviseljen, s megírja a Tótékat. 
A szabadkai nézők hümmögtek, vonogatták a vállukat, így „nem 
szeretem”-előadás volt ez a darab. Sajnos.

A 13 repríz után Dévics Imre felutazott Budapestre, s megke
reste Latinovits Zoltánt, a mindig elegáns és mindig emelkedett 
hangulatú színészt, aki akkor, 1969-ben még nem írta meg a Köd- 
szurkálói, a később nagy botrányt kavaró könyvét, önvallomását 
a színházi világról, amelyről Várkonyi Zoltán így nyilatkozott: „A

Örkény István. Tóték (a búcsú pillanata)



Ködszurkáló című könyv lényege szocialista álarcban jelentkező 
ásatag retrográd művészeti szemlélet.” A színész kedvét nemegy
szer az alkohol hevítette, s több rosszat mondtak róla, mint jót. 
Még nem vált legendává, de már „törvényen kívüli” művésznek 
nevezték. De nevezték „vadzseni”-nek, „őstehetség”-nek is a mér
nöki diplomát szerzett színészt, aki a színészmesterséget magán
úton tanulta meg, majd műkedvelőként vidéki társulatokban sze
repelt. Mindig negyvenfokos Iáiban égett. Nagy szerepek: Ró
meó a Shakespeare-tragédiában, Buckingham a III. Richardban, 
Bolinbroke a I I  Richardban, Thomas Mann Cippolája a Körszín- 
házban, Orin O’Neill Elektrajában, Csehov Ványa bácsija, IV  
Henrik a Pirandello-darabban, Miller Ügynöke, Bozzi úr, és per
sze az Őrnagy a Tótékban.

A szabadkai vasútállomáson Kasza Éva és Árok Ferenc, tár
sulatunk akkor még pályakezdő színészei fogadták virágcsokorral 
Latinovits Zoltánt, majd elvezették a Pátria Szállóba. A színész 
télvíz idején érkezett Szabadkára, pazar bundában, hófehér haját 
széles karimájú kalappal takarta el, úgy szállt le a vonatról - 
egyedül -, mint egy gróf. Kasza Éva odasúgta Ároknak: „Na, 
nem marad a Latinivits sokáig nálunk! Egy ilyen csóró 
színházban!”

Latinovits szemlátomást fáradtan, bágyadtan mosolyogva 
köszönte meg színészeinknek az útbaigazítást, a gondoskodást és 
a virágot, s rögtön az iránt érdeklődött, mikor lesz az első próba 
és az első előadás. Nem keltette egy hideg-rideg, fékevesztett 
sztár, egy mizantróp benyomását, de szemében olykor megvillant 
valami, valami megmagyarázhatatlan, amitől az ember 
akaratlanul is összébb húzza magát. Az uralkodásra vágyók 
tudnak így nézni, ilyen pillantásokat lövellni, mesélte Kasza Éva.

Se sajtókonferencia, se semmi, újságírókból egy szál sem. A 
színészt be sem mutatták a vajdasági magyarságnak. 
Latinovitscsal senki sem készített interjút!

Az ún. „átmozgató” próbákon családias volt a hangulat. Igaz, 
valamit motyogott magában a vendég. Időnként hozatott 
Árokkal a büféből egy-egy pohárka vinjakot -  nem itta le magát 
egyszer sem -, s elmesélt néhány önironikus anekdotát.



Attól sem kellett tartani, hogy Latinovits egy óvatlan pillanat
ban felköti magát a zsinórpadlásra. Apróbb, hasznosítható útba
igazítást adott színésztársainak. Nem voltak extrém kívánságai. 
Fejlettebb és finnyásabb színpadérzete azonban nem bírta ki a 
valóban ügyetlen, kockákból álló díszletkép látványát. Egyszer- 
kétszer gyengéden belerúgott a hatalmas dobozokba, néha-néha 
összehúzta a szemöldökét, amikor valaki a nézőtéren hangos szó
val zavarta a próbát. Ilyenkor éreztük, hogy a színházi igazság fé
lelmes, önkényes és korlátlan valami.

Másnap megérkezett Ruttkai Éva, a kiváló színésznő, Latino
vits akkori élettársa. Egyszerű volt, közlékeny, nagyon nőies. 
Minduntalan figyelmeztette a színház személyzetét, hogy óvato
san bánjanak „Zolikáival, ne mondjanak ellent neki, mert hirte
len haragú. „Ő maga - mondta -  rejtélyes tudomány...”

Színházunk tizenkét előadásra szerződtette a színészt. Hat es
tén át - Szabadkán és vidéken - szikrázott a színpad, amikor az 
Őrnagy belépett a Tót-házba. Nevettek is az alakításán, gőgjén, 
ahogyan szemgödrébe csíptette a monokliját. Hátborzongató volt 
minden gesztusa, már-már hisztérikus a hanghordozása. Nagyon 
megfelelt a szöveg követelményeinek. Az általa nyújtott művészi 
többlettől megdermedtünk, alig mertünk pisszenni is a színfalak 
mögött, ahonnan az előadást néztük.

A zentai vendégjáték után - nyoma veszett. Tudtunkkal Sza
badkára érkezve Ruttkaival a szállodába ment, sebtében összecso
magolt és felült a pesti gyorsra. Még aznap este, éjfélkor. A szer
vezőiroda hat vendégjátékát törölte a műsorból. Igaz, a zentai 
előadáson játékából a „rontás áradt” - súgta az öltözőben Ruttkai 
Éva, valami belső parancsnak engedelmeskedve távozott búcsú
szó nélkül. Mintha az Őrnagy a frontra menekült volna vissza...

Levélben sem köszönte meg a vendégjátékot. De hát akkor mi 
is alaposan levizsgáztunk. Még fotók sem készültek róla, a plaká
tokon apró betűkkel tüntettük fel a nevét. Valami miatt elveszt
hette a türelmét, józan ítélőképességét, rohant haza, ahol nem
egyszer „őrült”-nek bélyegezték, pedig hát Latinovits Zoltán volt 
a magyar színjátszás királya, számára a színház maga az élet volt 
és maga a halál.



„Nézd, a cápa szája tátva” 
Pataki Lászlóról

Márai Sándor azt mondta: művészet az, ha valamit, ami na
gyon nehéz, úgy felemelünk, mintha nagyon könnyű lenne. Má
sok úgy vélik, a siker együtt jár a tehetséggel. Bizony, ha nem ru
gaszkodsz neki, ha nem érzed az általad megmozdított szikla sú
lyát, s utána azt az örömet, hogy íme, sikerül felemelned, tapsot 
is kapsz érte, nem sokat ér az erőfeszítés. Pataki László hol 
könnyedén (a vígjátékokban), hol izzadó homlokkal (a drámák
ban) emelgette a szakma súlyzóit. Tudta, érezte, hogy a sikernek, 
mint mindennek ezen az elsatnyult, most már lassan értelmét 
vesztett világban, kemény feltételei vannak: szaktudás, csökönyös 
kitartás, alapos felkészülés, kötélidegzet, szívósság és rengeteg 
munka, ami nélkül nem csikarható ki a nézőtéren az ütemes vas
taps. Ez az a „beugró”, amelynek árán létre lehet hozni valamics
ke pluszt az élethez. Bicska Maxiként Bertolt Brecht Koldusope
rádban, Zsigmond királyként Háy Gyula Isten, császár, paraszt cí
mű történelmi drámájában, Bánk bánkéni a Katona József-mü- 
ben, Luciferként Madách Imre Az ember tragédiája című színjá
tékában, James Tyronként Eugene O’Neill Utazás az éjszakában 
című darabjában - ha kellett, olcsó, színtelen-szagtalan vígjáté
kokban - tette le a színpadi esküt Pataki László. Ennél több is 
kellett azonban itt, a Vajdaságban, ahol a színész el-elszomorod- 
va időnként csupán ennyit mondhatott a nyilvánosságnak: „Itt 
állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen!” Pataki 
László itt is állt, toporgott nyugtalanul, itt hunyorgott, fázott, di- 
dergett a vaksötét vajdasági éjszakában, a baranyai Vörösmarton, 
Hertelendyfalván és Csókán, Szabadkán és Újvidéken, hogy meg
érje (megélje) a maga „karriertörténetét”.

Pataki László 1916-ban született Szabadkán, 1999-ben hunyt 
el szülővárosában. Egy rendkívül gazdag életpálya zárult le. 
1934-ben, amikor magyar színházban nemigen szembesülhettünk 
önmagunkkal, az igazságokkal, megteremtette - műkedvelőként 
- azt a gondolati áramkört, amely a nézők lelkében megfogalma



zódott. Talán a túlontúl nagy csüggedés, elbizonytalanodás és 
korbánat, kapkodás és pánikhangulat, amely sorvasztóan szakadt 
ránk, nehezítette amúgy sem könnyű és gondtalan életünket és 
munkánkat, talán a színészet és a színház nehéz pillanata, a fü
lünkben visszhangzó vészharangok riasztották mindig vissza 
attól, hogy életének erről a szakaszáról meséljen, nyilatkozzon a 
sajtónak. Életpályáját 1945-től követhetjük ezért nyomon, amikor 
megalakult a szabadkai Magyar Népszínház, amelynek alapító 
tagjaként 1945-ben megrendezte Balázs Béla Boszorkánytánc cí
mű drámáját. (Bemutató: október 29.) A legtitkosabb vágyak tel
jesültek be akkor: a Délvidék hivatásos magyar színházat kapott.

Gál László, a Magyar Szó szerkesztője 1945 novemberének 
első napján színházi beszámolójával lefoglalta magának az egész 
33. oldalt az újságban. Esemény volt az a javából. Cikkében meg
állapítja, hogy Balázs Béla „remek technikával alakítja az esemé
nyeket”, „félmondatokkal is tökéleteset rajzol és színez”, „Durva 
eszközök nélkül is tudja fokozni a feszültséget”. Nem ír arról, 
hogy a színház - valószínűleg felsőbb sugallatra -  a korhoz kötő 
szinkronpontokat kereste. De ez, persze, veszélyekkel járt, mert 
a máshoz szokott szabadkai néző megérezhette, hogy a kapcso
lódási pontok a megváltozott világban még nem elég erőteljesek. 
Ha pedig nem eléggé határozott a rendezői elképzelés, vagy 
gyönge a színészek teljesítménye, akkor a programbeszéd 
fabatkát sem ér. Ügy látszott azonban, hogy a rendezőt és a szí
nészeket a darab kétes értékei nem vezették félre. Nézhető elő
adás született, legalábbis a korabeli kritikából az olvasható ki. 
Gál László nagy meglepetésként könyveli el az akkor még fiatal 
Pataki László alakítását, aki Weingerade százados szerepében 
otthonosan mozgott a színpadon. A jövő nagy ígérete ő -  álla
pítja meg írásában Gál.

A jövő nagy ígérete...
...s aztán évadonként egyre több előadáshoz adta nevét. 1954- 

ben segítségére sietett az akkor alakuló zombori magyar társulat
nak - megrendezte Molnár Ferenc Olympiáját is -, de úgyszintén 
meghallotta a topolyaiak hívó szavát, Dimitrijevics Maráéknál is 
sokat dolgozott. Szerepelt és rendezett az Újvidéki Rádióban, vé



gül visszatért Szabadkára. Nem tudhatjuk, mi vitte el szülőváro
sából, s mi hozta vissza. De szerencsésen simult bele tehetségé
vel a repertoárba akkor, amikor még a színész tekintélye uralko
dott a színpadon, amikor még minden az „alakításának volt 
alárendelve.

Életműve művelődési életünk különös jelensége. Nem mindig 
akarták ezt észrevenni. Igaz, nem mindig és nem minden műfaj
ban alkotott feltétlen szépet és okosat. Néha „hazudott” (Piros 
bugyelláris, Sárga csikó), de szellemének izzó kisugárzása a ke
vésbé sikeres előadásokat is áthatotta. A színházzal volt egybe
forrva. Virág Mihállyal, Petrik Pállal, Dévics Imrével már kevés
bé. Pályafutása során - mintegy ötven éven át vetette meg lábát 
a színpadon - 60 előadást rendezett, 114 szerepet játszott el, több 
mint 2500-szor hajolt meg a nagyérdemű előtt, s aztán visszaadta 
az ügyelőnek a sminkesdobozt, leoltatta a reflektorokat.

Munkásságát sokszor díjazták. Megkapta a Magyar Köztársa
ság Életmű Díját és a Magyar Köztársaság Érdemjelét, a Tiszti 
Keresztet. Díjazták a szemléken, fesztiválokon, szerepelt filmek
ben, rendezett a szabadkai Gyermekszínházban, már hivatásos
ként a Népkörben, láttuk a ristici színház arénájában is, a Ma- 
dách-kommen tárokban.

Nagyon sok színész pályája van előttünk. Amilyen gyorsan, 
rohamosan ívelt fel a szerencsecsillaguk, olyan gyorsan el is tűnt. 
Pataki László - kivételes eset nálunk - az utolsó megnyilvánulá
sáig ünneplésben részesült. Volt még ereje nyugdíjasként ahhoz, 
hogy az Újvidéki Művészeti Akadémián tanácsaival igazítsa el a 
göröngyös úton a tanítványit, köztük Kovács Frigyest, Búbos 
Andrást, Tápai Kornéliát és másokat.

Színpadi életének tűzijátéka nem szorítható be ebbe a könyv
be. Emlékezünk a Taláros úrra Pavel Kohout Ilyen nagy szerelem 
című drámájából, vitéz Urban Olivérre Krleza Látójából, ám 
mégis mintha Bicska Maxiként „élte” volna a legigazabb színpadi 
életet. Legendás siker, szerencsés találkozás az alkatával össze
csengő szereppel. Furcsa báj, szarkasztikus kellem. Meghökken
tő férfiassága és eleganciája az istállóban, gunyoros véráramok
kal átmelegített valóságillúzió a londoni Sohóban. Ilyen volt Pa



taki László Bicska Maxija (vagy Bicska Maxi Pataki Lászlója?). 
A szereppel való képzeletbeli összeolvadása csigázta fel mind
annyiunk érdeklődését, valamennyien majdhogynem vigyázzba 
merevedtünk, amikor átkarolva a bordélyházi tündéreket, ezt da
lolta: „Elmúlt, bizony, a régi, szép idő...”

A dévicsi színházban rosszul érezte magát. Pedig éppen ez a 
színház lendítette csúcsformába. A repertoár őrajta, Romhányi 
Ibin és Fejes Györgyön állt vagy bukott. E három színész egymás
tól nagyon különbözött s magatartásuk a színpadon különös va
riációkat eredményezett. Mégsem „értették meg egymást”. Pataki 
László amolyan „magányos ordas” volt, más gesztusokat és sza
vakat kedvelt, mint a többiek, humorának jellege is merőben 
másmilyen volt. De ilyennek kellett elfogadni a színészt akkor is, 
amikor nem tartotta magát a színház, pontosabban: Virág Mi
hály stílusához. A köznapitól kissé eltérő hangsúlyaival valami 
mást, időnként félelmetes figurát tudott teremteni. A munka 
azonban mindig és mindenütt megadatott számára...

„Bűvös erő volt e virágban” 
Romhányi Ibiről

A színpadi alak sohasem gondolkodik. Nincs rá ideje. Csak 
beszél vagy cselekszik. Néha elmondja vagy megjátssza, hogy 
gondolkodik. Ilyenkor azt mondjuk: nagy színész -  olvassuk Má- 
rai Sándor művében. Nagy színész. Vagy nagy színésznő, mint 
Romhány Ibi.

Csöndben, szinte észrevétlenül érkezett az ötvenes évek vége 
felé a szabadkai színházba, és még csöndesebben távozott onnan 
Újvidékre.

Sokan azt mondják, hogy csak az a színész/nő érdemli meg, 
hogy művésznek nevezzék, aki meg akarja változtatni a világot. 
Vagyis: ha az ember nem akarja fölforgatni az emberek ízlését 
vagy látását, akkor nem igazi alkotó. Romhányi Ibinek nem vol
tak ehhez hasonló szándékai, de amit tett, amivel igazolta magát 
a színpadon, az mégis művészet. A legszebb, legnagyobb. Bűvös



erő volt e virágban, mondta egy alkalommal a színésznőről a 
színház régi rajongója, dr. Stadler Aurél palicsi gyógyszerész. 
Romhányi Ibi nem volt, persze, Carmen, de méltósággal teli szép 
alakjával akár az is lehetett volna.

Megegyeztünk - még valamikor régen, Szabadkán -, hogy be
szélgetéseink során nem említjük a színházat. Az életem nyitott 
könyv előtted, mondta, nincs nekem semmi titkolnivalóm, és ro
hant a színpadra „csodát” teremteni. Másoknak is ezt mondta. 
Emiatt ritkán szólaltatták meg, ritkán nyilatkozott a rádiónak és 
a televíziónak. Pedig tudása alapján sok mindent mondhatott vol
na, mert a saját bőrén érezte ő is: ha az embernek megy a szeke
re, egyre több lesz az ellensége.

Romhányi Ibi néhány évtizedet adott életéből a színháznak. 
A szomorú szemű színésznő nem sokáig műkedvelősködött szü
lővárosában, a bánsági Törökkanizsán. Első szereplése után a 
szabadkai Népszínház akkori szervezője, Bodrogi Lajos „elcsal
ta” a nagyvárosba. Romhányi Ibinek fölvételi vizsgát sem kellett 
tennie. Félő volt mégis, hogy egy-egy összetettebb színpadi mű 
esetében meglátszik majd az iskolázottságnak, a Színművészeti 
Akadémiának a hiánya. Első nagyobb szerepében azonban na
gyon jó benyomást keltett. A szabadkai Népszínház magyar tár
sulata 1959-ben vitte színre John Osborne Dühöngő ifjúság című 
drámáját, s ebben Ibi, akit valójában Máriának hívnak, mert ezen 
a néven vezetik a törökkanizsai anyakönyvi hivatalban, Alison
ként, Szilágyi László (Jimmy Porter) partnernőjeként csönde
sen, mondhatni birkatürelemmel tűri hitvese dühöngéseit. Vuko- 
vics Géza és Dér Zoltán egyaránt nagyra értékelte az akkor még 
kezdő színésznő alakítását.

A tapasztalatlan színésznő az elkövetkező évtizedben Virág 
Mihály rendező legtehetségesebb, legsokoldalúbb, legmegbízha
tóbb munkatársa lett. Romhányi Ibi királynőnek született, olyan 
magabiztos léptekkel vonult át a színpadon, és olyan természetes 
eleganciával szólt alattavalóihoz. Akkor sokan azt mondták, hogy 
ez a „csitri” áldozati bárányként tévedt be a csöppet se szelíd nyáj
ba, hogy eljátsszon-elrontson néhány szerepet, s aztán sírva-ríva, 
megverten, megszégyenítve visszameneküljön szülővárosába.



De Romhányi Ibinek az „aranykorszak”-ban megadatott a hét 
bő esztendő. Hivalkodó trükkök és olcsó manírok nékül szere
pelt Virág Mihály majdnem valamennyi előadásában, és nem 
akármilyen szerepekkel bízták meg a hatvanas esztendőkben. A 
Dühöngő Ifjúságban -  ahogy Dér Zoltán méltatja - „simán, egy
szerűen, természetesen mozgott, és érzékeltetni tudta a fásult fe
leség lelkivilágát”, de ugyanakkor hangban is meggyőzően elénk 
varázsolta az élettől nem sokat váró feleség fásultságát.

A sajtó mégsem foglalkozott bővebben a színház új csillagá
val, s úgy múlott el két esztendő, hogy adottságaira kevesen fi
gyeltek fel, miközben mellette a színésztársak patetikusan szaval
tak, minduntalan melodrámát játszottak s csak néha-néha csúsz
tak bele a természetes beszédbe. Romhányi Ibi kisebb szerepei
ben (Búbba A tizenhetedik baba nyarában, Odette a Milliárdos
ban, Margaréta Aldas a Szarkafészekben, táncoslány (!) a Komé
diásban, Inge A szabadság első napjában, Vera a Kimenőben) is 
tudta/érezte, hogy a természetes hangfekvésből szabad csak indí
tani. De aztán 1962-ben eljátszhatta Lyndát a cseh szerző, Pavel 
Kohout Ilyen nagy szerelem című drámájában, s megint Szilágyi 
László volt a partnere.

Ezúttal jó sajtója volt. Már senki sem tagadta, hogy a pályá
jának első létrafokaira felhágó színésznő a vártnál sokkal többet 
nyújtott, s valószínűleg még többre képes, ha nem áll be újabb 
„szereposztási rövidzárlat”. Dekoratív és csábos Marcelaként 
Lope de Vega A kertész kutyája című vígjátékában, Mártaként 
Kvazimodo Braun István A tóparti ház c. megzenésített darabjá
ban valahogy kívülálló szemlélő marad, nem kap szerepet a Lé
dában (!), túl fiatalnak tartják bonyolult jellemek eljátszására, 
Bertolt Brecht Koldusoperádban bordélyházi tündér, a Finom kis 
társaságban vénlány, Az ostoba lányban magával ragadó mint Jo- 
sefa, a pimasz, sokat locsogó szobalány, akit gyilkossággal vádol
nak (és újra Szilágyi László a partnere). Josie Hoganként Eugene 
O’Neill Boldogtalan holdéban már egy érzelmileg gazdag figurát 
formál meg. Űjabb sikerét most már senki sem vitatja. Egyik pil
lanatban olyan, akár egy megszelídített vad némber, máskor szű
zies érzékenységgel vágyik a tiszta szerelemre. Alakja nagyon él,



a leány féktelenségét nagy kedvvel mutatja be. Kár, hogy a 
Boldogtalan holdat a szereplőgárda mindössze ötször játszotta.

Űjabb szerepek: Perelláné (Az ember, az állat és az erény), 
Magda (Andrea), Hero (Sok hűhó semmiért), Ana (Költemény), 
Bolgár Zsuzsa (Most majd elválik), Királylány (A meztelen király), 
Leány ( A nyugati világ bajnoka), Magdaléna nővér (Glória), s az
tán Az ember tragédiája. A Madách-műben színésznőnk Évaként 
vakította el a Népszínházban vendégeskedő Sinkovits Imrét. 
Örök nő - ragyogóan szép, a dikciója szabatos, eszközei gazda
gok, így partnerei elhalványulnak mellette. Hol remegő, hol érzé
ki, hol aggódó, de sohasem szorul háttérbe, a tizenöt kép abszo
lút főszereplője.

A Lüszisztratéban már egyéni hangot üt meg, kedvetlen a Ma
gam ura vagyok című népszínműben, csacsogó és szeleburdi a Le
szállás Párizsban című bohózatban. Priestley Veszélyes fordulód
ban az előadás egyik legjobban végiggondolt szerepe és alakítása 
Ibié. Arbuzov Egy szerelem története című királydrámájában Bor
bála szerepében feltűnő eszközök nélkül, intellektuálisan állította 
elénk a királynőt, mint aki „odanőtt” a trónushoz. Eszményi Bor
bála, finom iróniával a szerep valamennyi dimenzióját kellőkép
pen kiaknázza. A recenzensek lelkesednek érte.

Persze, hálás dolog egy súlyos történelmi dráma után igényte
len, idétlen bohózatban lubickolni. Kellemes és szellemes A gye
reket a gólya hozza című vígjátékban, ravasz kurtizán a Dundo 
Marójában. Murray Shisgal Szerelem, ó! című színjátékában mo
dern, felvilágosult nő. Egyedül ő leli meg azt a stílust, amellyel az 
egész előadást uralja. A Bánk bánban Gertrudisként a belső és a 
külső gőgöt játssza el, fagyos gyűlölettel szemléli környezetét, ke
gyetlen és mindenre elszánt. Egy új Romhányi Ibi mutatkozott be 
a királyi udvarban, akiben nincs semmi megindító.

Aprócska szerep Alfonso Paso Ön is lehet gyilkos című paró
diájában, majd a szabadkai „végállomás”, Deák Ferenc Áfonyák 
című drámája. Körülötte tombol az erőszak, az ész és az érzés 
őrültjei lejtik szenvedélyes táncukat. György szerepében Romhá
nyi Ibi életerősen más életet ígér a kolostor lakóinak, de aztán 
nővé változik, mert eszményei nem valósulhatnak meg. Nővé vá



lik a pódiumon, szép nővé. Meztelen teste vakít a színpad sötétjé
ben - s aztán legyilkolják. Romhányi Ibi hazahozta Szabadkára a 
Sterija Díjat, azért (is), mert Györgyként korábbi stílusától meg
vált. Újrateremtő találkozás volt ez. Csak az igazi emberábrázolás 
maradt. Ezt a pályát, Romhányi Ibi pályáját azzal sem lehetett 
lefékezni, hogy a sikeres újvidéki bemutatkozás után a Dévics 
Imre helyébe lépő megbízott igazgató a Sterija-díjas színésznőt a 
Nagymamában szolgálólányként, majdhogynem statisztaként 
szerepeltette. Ezzel le is zárult a színésznő szabadkai munkasza
kasza. Kivételes hitű színésznő volt Romhányi Ibi, de önmagáért 
nem tudott, nem akart küzdeni. Volt ereje ahhoz, hogy újrakezdje 
- Újvidéken, a Rádióban majd az Újvidéki Színházban szép

Deák Ferenc: Áfonyák 
(a szerző, a rendező és a szereplők)



szerepek egész sorával. (Play Strindberg, Az öreg hölgy látogatása, 
Édes Anna, Kurázsi mama, Három nővér, Cseresznyéskert)

Igen - bűvös erő volt e virágban.
De azt mondhatjuk, hogy színészi skálája a gyilkos, kegyetlen 

dühtől az önfeledt, laza kedélyességig terjedt. A végleteket nem 
érintette. Jó szándékú fiatal lány vágy büszke, nagyra vágyó her
cegkisasszony. Álmai merészek. Szenved vagy belenevet a világ
ba. Ilyennek láttam Romhányi Ibit 1960-tól egészen 1970-ig. Úgy 
tettszett néha, hogy nem is lépked a színen, csak átsuhan.

Egy színház életén suhant át.

A „Cseresznyefa Virága” 
Heck Paula

Gyakrabban szerepelt operettben, mint egyéb színpadi műfa
jokban. 1955-ben Strauss Denevérjébe ugrott be - abban az év
ben szerződött a szabadkai Népszínház magyar társulatához -, 
majd következett a Hawaii rózsája, a Csárdáskirály nő, a Mont- 
martrei ibolya, végül a „dévicsi érában” a A kapzsiság szatírája, a 
Bál a Savoyban, a Maya, a Viktória és A mosoly országa. Pályafu
tása során tehát gyakran „fakadhatott dalra”, pedig Zomborban, 
ahol 1953-ban megalakult az első (és egyben az utolsó) hivatásos 
magyar színház, Pearl Buck Kwei-lan vergődése című drámájában 
debütált. „... a címszerepet a rádióból már ismert énekesnő, Heck 
Paula játszotta olyan beleéléssel, a művészi kreáció olyan bizton
ságával és érettségével, amit kezdő színésznőnél egészen kivé
teles esetekben láthat csak az ember. Heck Paula szerepe azon
ban nemcsak alakítást követelt, hanem az egyén tragédiájának 
megjátszásán kívül még a merőben idegen kínai asszony sajátos
ságának kifejezését is. És ezt a kezdő színésznő bámulatos 
könnyedséggel és természetességgel oldotta meg”, írta Herceg Já
nos 1953-ban, amikor a zombori magyar színház a Pearl Buck- 
drámával megnyitotta kapuját. A parkok városában nem fékezték 
a bezdáni születésű színésznő futását. A bajai Miasszonyunk 
Léánynevelő Intézetben az apácarend oltalma alatt tanult, majd 
1943-ban a pécsi iskola növendéke lett.



A zombori színházban Molnár Ferenc Olympiájában szaba
dult fel igazán. 1955-től Szabadkán folytatta pályafutását. Ber- 
nard Shaw Pygmalionj&ban megtalálta a fogódzót, Elisát alakítot
ta. Lorca Véres menyegzőiében a menyasszonyt, A salemi boszor
kányokban Mary Warrent. Egyre szélesebb skálán vált színészete 
„nagykorú”-vá, s Heck Paula drámai szerepekre (is) predesztinál
va volt. S már nemcsak ígéretes mindig mindent vállaló „kezdő”.

A 60-as években szerep várt rá a Szarkafészek című román víg
játékban, de egészen 1963-ig mellőzték. Nem vehette a nyakába a 
repertoárt. Csupán nézője és „előtapsoló”-ja volt Max Frisch Bie- 
dermann és a gyújtogatok című szatírájának. Viszont Miroslav Kr- 
leza Lédája színházi életünk eseménye volt, abban Melita szerepét 
osztották rá. Kiváló partnerekkel játszott, s szerepét groteszkké 
tette. Fanyalogva vette tudomásul mindazt, ami körülötte lejátszó
dott. Gyertya, amely lassan elég. Pillanatokra a szenvedés is elural
kodott benne, de úgy érezte magát, mint az az ember, aki zárt, ko
lostori rendbe érkezett, ahol másfajta törvények érvényesülnek. 
Előző este még ,4 tóparti házban énekelt és táncolt, s aztán Melita- 
ként úgy hatott, mint a dráma „hazajáró lelke”. Valami visszaszi- 
várgott a Vérnászböl -  talán a Pygmalionből is -, valami, ami igazi 
színház. Heck Paula a Glembay család szalonjában otthon érezte 
magát. Ekkor a következőket nyilatkozta: „Itt vagyok, számoljanak 
velem, mert velem a színpadon még minden megtörténhet!”

Heck Paula akkor 38 éves volt.
Bertolt Brecht Koldusoperáiéinak központi képében, az istálló

ban Jennyként ezt énekelte: „S egy hajó, nyolcvitorlás (és rajta öt
ven ágyú) Velem tengerre száll.” Heck Paula, aki tettetett naivság- 
gal bámult rá a Holdra, Pollyként elragadó volt. Igaz, az első olva
sópróba után Heck Paula is sápadtan tette le a szövegkönyvet, lát
ta a többiek arcán a döbbenetét, de aztán próbáról próbára rászok
tatta magát a szokatlanra, mert hiszen a szöveg dússága, szellemi 
érettsége izgalmasan inspiráló volt. A Koldusopera a magyar társu
lat egyik legszínvonalasabb teljesítménye, legnagyobb erőpróbája 
volt a 60-as években. Milyen gazdagon mutatta meg színésznőnk 
annak a „vergődő galambénak a sorsát, aki talán nem is akart ma
gának másmilyen sorsot, aki engedett minden csábításnak.



A Brecht-bemutató után „visszanyomták” az operettbe, a 
blődlikbe, s ebből a tarka, csiricsáré világból pályafutása végéig 
már nem menekülhetett ki. Operettet persze csak jól szabad ját
szani, és Heck Paula jól játszotta, ezért volt mindig tüneményes. 
Az ő vérbő alakításáért volt érdemes újra és újra előrángatni a 
naftalinból az ezerszer eltemetett műfajt. Ha a magyar operett-fe- 
jedelemasszony, Honthy-Hügel Hanna a színpadra lépett, felzú
gott a taps. Heck Paula nem önmagát, hanem a darab „szereplő
jét” vitte be a budoárba, egy Szilviát, s úgy lépett a színpadra, 
akár egy tévelygő gyermek, egy Csehov-dráma elbukott árvája. El
sősorban színésznő maradt az operettben is. Értette és élte az ál
tala alakított primadonna drámáját. Néha-néha úgy tűnt, hogy 
csak vendég operettországban. Hopp!, elrepül és a szomszédban, 
a Vérnászban szerepel majd, vagy huncutkodva Elisát alakítja a 
Pygmalionban.

De aztán megtört a lendület. Eugene O’Neill Boldogtalan hold 
című drámáját Virág Mihály rendezte. Szereplehetőség! A rende
ző Heck Paulának ígérte Josie Hogan szerepét. De az egész egy 
rosszul sikerült tréfa volt, mert Josie-t végül Romhányi Ibivel ját
szatták el. Villant ugyan egy nagyot még a „Cseresznyefa Virága” 
- ahogyan egy kritikusa nevezte - Tersánszky Józsi Jenő Kakuk 
Marcijában - játékát díjazták a vajdasági hivatásos színházak 
fesztiválján, Nagybecskereken -, dekoratív Shakespeare Sok hűhó 
semmiért című vígjátékában, de aztán... Szerepek suhantak el 
mellette, szép szerepek. A színház Dévics Imre halála után 
olyanná vált, akár egy meglékelt hajó. Ötmondatos szolgáló
asszony szerepét osztották rá a Jalta, Jalta című musicalben, nem 
játszhatott Csehov Sirályában.

Nem a színésznő dobta el magától a színházat. A színház ta
szította el magától Heck Paulát. Bezdán, Baja, Pécs, Zombor, 
Szabadka - egy életben. Az élet éltető vize megmosdatta. A 
Handabasa egyik előadása után Heck Paula megcsókolta Juhász 
Annát, és megsúgta neki, hogy megválik a társulattól. Néhány 
napra rá a színésznőt nyugdíjazták. Színházi ember volt, színész- 
embernek született. Többre vihette volna, de csupán arra tartot
ták alkalmasnak, hogy illúziót teremtsen.



Jóskától Ádámig 
Fejes György, a sikerszínész

Félénken, félszegen, nem tudva, hogy melyik lábára álljon, 
adott elő egy népszínmű-részletet 1945-ben a felvételi vizsgán. 
Egész testében remegett, fáradt is volt a nagy úttól, melyet Tordá- 
tól, a bánsági magyar falutól megtett Szabadkáig. Az újságban ol
vasta a színház pályázati felhívását az akkor még nagyon fiatal szí
nészjelölt, s elhatározta magában, hogy „komédiás” lesz. Vonatra 
szállt és Szabadkán már kora reggel beállt a sorba. Több mint öt
ven színészjelölttel vizsgázott, a maga készítette vizsgaanyaggal. 
Szabadkán senkit sem ismert, senkitől sem kapott meleg hangú 
ajánlólevelet. Mégis felvették: a fiatalemberrel meg lehet kötni a 
szerződést, bólintottak a szakzsűri tagjai. Mintha a mesevilágból 
lépett volna elő, emlékezett az eseményre a 60-as években Lévay 
Endre, a 7 Nap újságírója. Mint a nép egyszerű gyermeke körülné
zett „csodaország”-ban és fizikai törékenységével ellentétben lélek
ben megtörhetetlenül téblábolt napestig a színpad és a színház 
környékén, hogy aztán megkapja Jóskának, a bíróék fiának a sze
repét Móricz Zsigmond Sári bíró című népszínművében. A Nép
színház színháznyitó előadásában, a Boszorkánytáncban még nem 
szerepelt. A Sári bírót a nagybecskereki Nyárai Rezső rendezte - 
a darab címszerepét is eljátszotta -, s amolyan „földiaként kezelve 
Fejes Györgyöt, „benyomta” az első előadásba.

Egészen 1960-ig a színház úgyszólván valamennyi előadásá
ban játszott (kisebb-nagyobb szerepekben). Már első szerepeiben 
emberábrázoló tehetségével tűnt ki, de valahogy a „nagykapu” 
mögé szorult, a többiek: Pataki László, Szilágyi László, Sántha 
Sándor árnyékában maradt. Pantalone, velencei kereskedő A ha
zugban, Máté a Dózsa Györgyben, Jansen Barend hajósgazda a Re
ményben, Oswald a Kísértetekben, Káplán A tanítónőben, Jean, a 
lakáj a Júlia kisasszonyban, Mill segédlelkész a Candidábán, 
Csapos a Deliiá bán, Thurzó Viktor főhadnagy a Sárga liliomban, 
Dolittle szemetesember a Pygmalionban, Halé tiszteletes A salemi 
boszorkányokban, Miska főpincér a Csárdáskirálynőben, Ko-



moróczy adótiszt a Szerelemben. Nyúlfarknyi szerepek, időnként 
színészi bravúrral. Nincs még nyoma alakításában a leleplező 
magatartásnak, hiányzik belőle az irónia s akárcsak Dévics Imrét, 
Fejes Györgyöt is még fiatalon idősebbnek éreztük a koránál.

Lényéből töretlen akarat áradt. Nem kedvelte a fellengzős 
műfajokat: az egyszerű ember hangján szólalt meg John Osborne 
A komédiáséban 1960-ban. Boldogtalan, a sikert áhítozó ember
ként állította elénk a lecsúszott művészt. Archie Rice megszemé
lyesítésével Fejes György önmagát indította el a pályán. 
Valakinek a szellemujja érinthette meg, s ettől a pillanattól már 
nem köznapian, hanem mélyen gondolkodott egy-egy szerepéről. 
Biedermannként Max Frisch Biedermann és a gyújtogatok című 
szatírájában már megint egy másik színész hangján szólal meg, 
majd következik a Léda, amelyben Klanfár iparmágnás, majd 
Peacock, a kolduskirály (Koldusopera), Phil Hogan {Boldogtalan 
hold), Király (A király meztelen) és végül Ádám Az ember 
tragédiájában. Közben vígjátékokban szerepel: kisember, majd 
„nagy” ember. Még a „köztest” is eljátssza.

Nem tudta, nem akarta elviselni az élet üresjáratait. Szenvedé
lyesen lángolt, de sohasem rombolt és sohasem gyújtott. Izzását 
azonban nem tudta fékezni, szinte „belehalt” a munkába. Előadás 
után fáradtan támolygott be az öltözőbe, mert - az ő szavait idé
zem: „ha nem övez a teremtő sugárzás, meghalok”. A rendezők 
váltig azt hangoztatták, hogy Fejes György „nyers tehetség”, csi
szolni kell, vagyis több benne a színészi indulat, mint a színészi ér
telem. De hát a színész azt gondolhatta, hogy a színpadon is teljes 
életét lehet csak élni. Ezért hatalmas fizikai erővel „dolgozott”.

Tehetsége Romhányi Ibiéhez és Pataki Lászlóéhez hasonlóan 
a 60-as években teljesedett ki. Pályafutásának legnagyobb felada
tait 1960-tól 1965-ig oldotta meg. Klanfárként nyers, modortalan 
parasztként száll szembe az „arisztokráciával”, merev és elutasí
tó, ugyanakkor azt sem titkolja, hogy szívének legrejtettebb zugá
ban érzelmek rejtőznek. A Lédát az újvidéki Sterija Játékok kö
zönsége is láthatta. Fejes György Klanfárját a kritika mindenütt 
nagyra tartja. De Fejes György továbbra is azt állítja, hogy neki 
nincsenek ihletői, szellemi-művészi ősei, esetében minden magá-



tói értetődő (ez azokra a színészekre jellemző, akiknek életében 
a színház a minden, a levegő, a víz és a kenyér).

Bertolt Brecht Koldusoperajában már-már démoni. Igaz, 
néha-néha a brechti tanokkal ellentétben, élte a szerepét, közel 
engedte magához a valóságot, így felrúgta a játékszabályokat, 
vagyis nem alakított „távolságtartással”. De sokan már akkor ész
revették, hogy Fejes György esetében hitelét vesztette mindeféle 
színészi beskatulyázás, mert két „csúcsfeladat” között eljátszotta 
például Tamást, az igazgatót, akinek a szeretője lakásán odaége
tik a nadrágját (Dunai Ferenc A nadrág) s Phil Hogant a Boldog- 
talan holdból Kovalszky Gedeon követte a Sportol az asszony cí
mű megzenésített vígjátékban. Apropó, Phil Hogan! Még egy jó 
pont a szereprepertoárban. Fejes ebben az előadásban sem vált 
száraz szövegfelmondóvá. Művészi önkontrollal hozta elénk a 
gyermekeit elűző, könyörtelen apát. Szívós ez a Phil Hogan, ajég 
hátán is megél. Svarc A meztelen király című szatirikus „mesejá
tékjában már gunyoros és „kétarcú”, akár egy bohóc, aki hol ne
vet, hol pedig szomorúan bámul bele nagy szemeivel a világba. 
Ádámként még Romhányi Ibi mellé áll Az ember tragédiájába  s 
aztán Újvidéket választja, a Rádiót. Végül az Újvidéki Színház 
szerződteti, a kiváló szerepek egész sorát játszatja el vele (Play 
Strindbergy Mockinpott, Agónia, Tangó stb.). Élményt adott, sokat 
adott, „csődbe” sosem ment. A néző Szabadkán és Újvidéken 
Fejes Györgytől a vártnál mindig jóval többet kapott...

Elmentek - búcsúszó nélkül 
Nagygellért János

Színházi világunk általában semmire sem reagált. Sokan levo
nultak a színpadról: észrevétlenül, búcsúszó nélkül. (Még a szak- 
szervezettől sem kaptak aranyórát.) A üstökösök - olvastuk vala
hol - szabálytalan pályát futnak be: sugárzanak, fénylenek egy pi
cinykét, s aztán hirtelen eltűnnek. Mindenki másként látja ragyo
gásukat. Emlékké rögzült az is, ami Nagygellért Jánossal, a topo
lyai Járási Magyar Népszínház, a szabadkai Népszínház és az 
Újvidéki Rádió együttesének művészével kapcsolatos.



Szabadka, 1976 októbere. A Népszínház Magyar Társulata 
színre viszi Németh László Győzelem című drámáját, az újvidéki 
Varga István rendezésében, Nagygellért János és Nagygellértné 
Kiss Júlia vendégszereplésével.

...és Nagygellért János, Németh László drámájának egyetemi 
tanára, Sántha Endre, úgy halt meg a színpadon, mint aki már 
évekkel ezelőtt engedelmesen megadta magát sorsának, azt is 
tudván, hogy nem érdemes tovább élni. Ez az ember elbukott, s 
évekig együtt lélegzett a szívére, lelkére nehezedő fájdalommal. 

Mert volt fájdalma Nagygellért Jánosnak is.
Nem volt alapitója, alapító tagja a legendás hírű topolyai Já

rási Magyar Népszínháznak, de a társulat munkája éveken át el
képzelhetetlen volt nélküle. Garay Béla mondta gyakran: „János 
egy nagy formátumú ripacs, aki a tragédiában képes megnevettet
ni, a vígjátékban megríkatni a nézőt...”

Van-e életműve?
Az Érettségiben, Fodor László vígjátékában debütált. Szere

pelt olcsó, romantikus blődlikben, a Helyet az ifjúságnak című 
darabban, az Illatszertárban, a Becsületes megtalálóban, a Bölcső
dalban, A siker édes illatában, a Goldoni-darabokban, népszínmű
vekben, Miller drámájában, a Fiaimban, Sartre A tisztességtudó 
utcalányában, a Molnár-művekben - különösképpen az Ördög
ben volt ellenállhatatlan. Varázsának az egyszerűség volt az egyik 
legfontosabb eleme: a néző elsősorban nem Nagygellért dikció- 
jára, mozgástechnikájára vagy mimikájára volt kíváncsi, hanem 
ördögi mivoltára, s ezt a színész úgy oldotta meg, hogy egyálta
lán nem vette ördögire a figurát, ezzel babonázta meg a körülötte 
csetlő-botló kollégákat. Lenbach bárót alakította Krleza Halál
tusájában és végül Poloniust Shakespeare Hamletjében.

Láttam a kiváló színészt 1959 decemberében Dimitrijevics 
Mara vállán zokogni, s láttam, amikor leszállt a vonatról. Csüg
gedten körülnézett, majd 1960. januárjának második napján 
megindult élettársával, Júliával a Népszínház irányába. Két 
bőrönddel a kezében. Egy tisztességes, becsületes színházban 
tanulta meg a mesterséget, a szakmát, s lett annak alázatos 
szolgája.



Szabadkára érkezve azt tapasztalta, hogy megbillent a „ké
nyes egyensúly”. Topolyán még 1959 novemberében megkezdőd
tek Richard Nash Esőcsináló című darabjának a próbái. Szabad
kán azonnal ellehetetlenítették számára az érvényesülést, mert 
Starback szerepét egy másik színészre ruházták rá. Kész, beta
nult szerepet vettek el tőle. A gyermek egy durcás ajakcsücsörí- 
téssel reagál az ilyen eseményre. De Nagygellért János azonnal 
jelezte, hogy nem lesz engedelmes játékszere a művészeti taná
csoknak, a színház alapító tagjainak. Jelezte, hogy távozik Sza
badkáról. Csupán a Boldogság részletre című vígjátékban szere
peltették, majd Nem az én fejem című szatirikus darabban. Lehe
tett volna „valaki” Szabadkán is, talán a legnagyobb, de János 
megérezte, hogy mesterségbeli tudása ebben a színházban sértés
számba ment. Dévics Imre még nem látott tisztán, az évadkezdés 
izgalmában nem figyelt fel azokra a mesterkedésekre, melyekkel 
egyesek a színház avítt állapotát igyekeztek tartósítani. János ott 
sündörgött a színház folyosóján, egy ideig nem tudott elszakadni 
a színháztól, rosszban-jóban-küzdelemben-örömben osztozkodni 
akart mindenkivel. De hát a szerepek sorra elmentek mellette. 
Szabadkán a színészek legkiszolgáltatottabbja volt Nagygellért 
János. Hiába várt, hiába reménykedett - Szabadka nem akart 
biztosítani neki „örökös tagság”-ot. Idegenként érkezett, idegen
ként távozott 1961 júniusában.

Újvidék befogadta, megszerette. Kurt volt a Play Strindberg- 
ben, George a Nem félünk a farkastólbm. Érdemes egyetlen cso
korban láttatni az általa vállalt szerepeket, de ha csak az újvidéki 
szakaszt vizsgáljuk meg, akkor is megállapíthatjuk, hogy Nagy
gellért János színháztörténeti előadások részese, kovácsa volt. 
Mint rádiószínész mindenképpen maradandót alkotott Majtényi 
M ihály i száműzött című drámájában Ovidius szerepében.

Voltak a múltban olyan ritka színházi pillanatok, amikor egy 
mű értékére a színész még „rádolgozott”. Ez történt akkor, ami
kor Nagygellért János szálfatermetével a színre lépett. Ő volt a 
„zseni”, aki nem önmagát, hanem a színházat imádta, s nagy sze
relme nem volt a hebehurgya „megszeretlek - elengedlek” érzelmi 
ambivalenciája.



Marcel Achard: Az ostoba lány 
(Barácius Zoltán és Szilágyi László)



Szilágyi László

Szenvedéstörténete Szilágyi Lászlónak is volt. A sikert átélni, 
részesévé lenni - jó. Pusztíthatatlan kedéllyel vetette be magát a 
szabadkai tisztviselő a színház munkájába, kacsintós akasztófa
humorral szerepelt már az ötvenes években - még gyermekmusi
calben is (Aladár nem szamár). Játékos józansága, mindig tartal
mas kíváncsisága, fáradni sosem látszó mozgékonysága, minden 
slamasztikából kiútkereső optimizmusa kezdetben mind előbbre 
vitte, sikeremberré tette. Ő volt a megsüvegelendő Nagy Tehet
ség, a Fiatal Reménység. Játékának tisztasága, hite és színháztisz
telete csodálatos volt. Számára a színház Játék volt, a nagybetűs 
Játék, amit nagyon komolyan, elhivatottan lehet csak csinálni.

1952-ben debütált Komor Gyula Aladár nem szamár című 
gyermekmusicaljében, Aladárt játszotta. S aztán szerepek, sze
repek: Callimaco a Mandragorában, András az Ember a híd alatt 
című színműben, Ivó Peric az Elítéltekben, Veranni mérnök a 
Huszonnégy piros rózsában, Petrucio A makrancos hölgyben, 
Aleksa a Füllentő és hazugban. Mihály a Magdics-ügyben, Zorán 
a Napraforgókban, Trajan a Titanic-keringőben, Mario a Vakarcs
ban, Oberon A szentivánéji álomban, Don Diego a Két szék közt a 
pad alattban, Tamás a Szörnyű szerencsében, Hlesztakov^ revizor
ban, Leonardo a Véres menyegzőben, Thomas Keefer a Lázadás a 
Caine hajónban, Zbysko a Finom úriházban, Báró az Éjjeli mene
dékhelyben, Fred a Tisztességtudó utcalányban, Algeron a Csak 
Szilárd legyenben, Jimmy Porter a Dühöngő ifjúságban . . .

Mennyi szerep, mennyi kiváló alakítás! Mindig azt mondta, 
hogy a színház a közönség meghódítására törekedjen, de felelni 
muszáj a kérdésre, hogy miként akarja azt elérni. Fontos a prog
ram. Ha nincs program, nincs színház. De hát a hatvanas évek
ben már nemigen lehetett beszélni programtalanságról, s Szilágyi 
László, igaz, kezdetben ódzkodva elfogadta Dévics Imre műsor
tervét. Ő maga menekült a szivárványos, buja tarkaságtól, s az 
egy tőről fakadó sokszínűség sem izgatta a fantáziáját. Fedezze 
fel a színház az itt és most valóságát, a közös korélményt hangoz
tatta a társulati üléseken. Tisztán akart látni, gőzbe-párába



burkolódzó vegykonyha titkai nem érdekelték. A színházban 
nincs titok, a színházban varázslat van.

Higanymozgású párizsi vagány A milliárdosban, ravasz, hét- 
próbás csirkefogó a Szarkafészekbzn. Ügyészként a Fekete ventil
látorban már alig észrevehető. Duzzogva vonul vissza, majd meg
rendezi - dacból - Csehov három egyfelvonásosát (Leányvásár, 
Lakodalom, Medve) Három szerelem és a többi címmel. Játszották 
kétszer. Érzékcsigázó mutatvány. Az előadást a közvélemény ér
tetlenül fogadta. Szilágyi hite szerint a művésznek - már a hatva
nas években joga volt a társadalmilag rákényszerített általános 
színpadi normákat lerázni magáról és szereplőiről, joga van 
acsarkodni az emberiségre, a puritán színházra rászokott nézőre. 
A Csehov-trilógiában szélsőségesen, zabolátlanul mindent taga
dott. Eszméljen fel a néző, térjen magához. Az emberek többsége 
nap mint nap vásárra viszi a bőrét, akkor is, amikor leánykérőbe 
megy, amikor vígan ropja a táncot a lakodalomban. Szilágyi Lász
ló, a rendező egész fantáziavilágát a közönség elé tárta. Korai 
volt. 1961 januárjában történt a bukás...

Színészként vigasztalódhatott Max Frisch Biedermann és a 
gy új tóga tók] áb an, majd Pavel Kohout Ilyen nagy szerelem című 
színjátékában és Lope de Vega A kertész kutyája című vígjátéká
ban. Három szerep, három műfaj, s Szilágyi László mindhárom
ban kiválót nyújtott. Démoni gyújtogató, eszement náci a Frisch- 
darabban, elesett emberke Romhányi Ibi mellett a Kohout- 
drámában, szikrázóan szellemes és szeleburdi Lope de Vega mű
vében. Míg rendezőként merészen értelmezett, színészként 
visszatartotta magát, de sohasem fogta a figurát léhán jellegtelen
re és seszínúre.

Aurél a Lédában. Tehetségének bizonyításával ebben az elő
adásban sem marad adós. Szilágyi László a produkció legszíne
sebb egyénisége volt. Lefegyverzően mutatta be azt a lelki folya
matot, amelynek során a művészember elvesztve lába alól a ta
lajt, visszavedlik azzá, aki a környezetét már nem botránkoztatja 
meg. Titokban a Koldusoperára készül, Bicska Maxi szerepére vá
gyik. De valami nyájas gonoszsággal tudatják vele, hogy Leprás 
Mátyás a darabban az eleganciát testesíti meg, alakja nevetésre



ingerlő, Bicska Maxinak viszont komor és lehangoló jelenetei 
vannak. Szilágyi László megint arra kényszerült, hogy végigjárja 
a művészet bolondútját. Megrendezi Barácius Zoltán bohózatát, 
a Finom kis társaságot, eljátszotta - ragyogóan! -  Camille Sévig- 
né vizsgálóbírót az Ostoba lányban, Sedman Hardert a Boldogta
lan holdban -  milyen lenyűgöző lehetett volna ifj. James Tyron 
szerepében! -, statisztálásra kényszerül az Ember, állat, erény 
című Pirandello-darabban, majd 1964-ben megválik a társulattól. 
Sohasem hívták vissza. Szilágyi László okosabb és szomorúbb 
„őrült” volt annál, mint hogy a józanok világát válassza. Az Újvi
déki Rádiónál, majd az Újvidéki Televíziónál dolgozott évekig, lá
zadóból türelmes műsorszerkesztő lett. Eldobta a bolondsapká
ját az a színész, aki tudta, hogy a színháznak s közvetve a színész
nek alkalma nyílhat a színpadon ön- és társadalomvizsgálatra is. 
De nem akart apró emberkékkel, számítgató, alattomos színész
társaival ujjat húzni. Félreállt, Nagygellért Jánoshoz hasonlóan 
átadta az arénát azoknak, akik festett vérrel komolytalankodnak 
a színpadon. Mert Szilágyi László az a „bohóc” volt, aki igazi 
tőrt csempészett az inge alá. Ilyen komolyan élte a játékot.



Adattár

A Magyar Társulat színészei és színésznői 
1960-1971

Albert János Albert Mária
Apró Ernő Ábrahám Irén
Árok Ferenc Bada Irén
Barácius Zoltán Dognár Ilonka
Bata Ferenc Dóró Emma
Czehe Gusztáv Heck Paula
Fejes György Huszka Ica
Godányi Zoltán Juhász Anna
Kohanec László Karna Margit
Kollár Péter Kasza Éva
Magyari Ferenc Majoros Katica
Medve Sándor N. Kiss Júlia
Nagygellért János Petz Marika
Nagy István R. Fazekas Piroska
Nagy József Romhányi Ibi
Pataki László Süveges Eta
Pásthy Mátyás Szabó Cseh Mária
Rácz Géza Tóth Éva
Remete Károly Tóth Janka
Salamon Sándor
Sánta Puszta Lajos
Szabó Ferenc
Szabó István
Ifj. Szabó István
Szabó János
Szél Péter
Szilágyi László
Vershegi József



MŰSOR 1960-tól 1971-ig

Raul Praxy 
A milliárdos, bohózat
Bemutató: 1960. február 20. (j.: 80, nsz.: 27 433)
Rendező: Pataki László 
Díszlettervező: Petrik Pál
Szereplők: Czehe Gusztáv (Crochard), Kunyi Mihály (Bodier), 
Szabó János (Grandois), Szabó István (Bertin), Szilágyi László 
(Vendom), Romhányi Ibi (Odette), Juhász Anna (Marié)

V. Lippay Etelka 
Boldogság részletre, vígjáték (ősbemutató)
Bemutató: 1960. február 27. (j. 100, nsz.: 29 084)
Rendező, díszlet- és jelmeztervező: Garay Béla 
Szereplők: Nagygellért János (Horváth László), Huszka Ica 
(Irén, a felesége), R. Fazekas Piri (Fülöpné, Irén anyja), Kiss 
Júlia (Vilma, a rokonuk), Kollár Péter (Bokor Károly), M. 
Süveges Eta (Lenke, a felesége)

Alexandra Kiritescu 
Szarkafészek (Gaitele, 1923), vígjáték 
Bemutató: 1960. május 18. (j.: 14. nsz.: 4300)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlet- és jelmeztervező: Petrik Pál
Szereplők: Heck Paula (Anette Duduleanu), Tóth Éva (Wanda 
Serafin), Romhányi Ibi (Margaréta Aldes), Huszka Ica (Coelette 
Duduleanu), R. Fazekas Piri (Fráulein), Karna Margit (Léna), 
Kiss Júlia (Zoja), Juhász Anna (Zanfira), Szilágyi László 
(Mircia Aldea), Fejes György (Gheorghe Duduleanu), 
Nagygellért János (Janace Duduleanu).

Richard Nash 
Az esőcsináló (The Rainmaker, 1954), vígjáték 
Bemutató: 1960. május 29. (j.: 30, nsz.: 7551)
Rendező: Garay Béla
Díszlet- és jelmeztervező: Mihajlo Dejanovic



Szereplők: Szabó István (H. C. Curry), Barácius Zoltán (Tóm 
Curry), Albert János (Jim Curry), Szabó Cseh Mária (Lizzie 
Curry), Godányi Zoltán (File), Pataki László (Starbuck)

Fali Leo-Julius Brammer-Alfred Grünwald 
Sztambul rózsája (Die Rose von Stambul, 1916) operett 
Bemutató: 1960. június 25. (j.: 43, nsz.: 18 324)
Rendező: Garay Béla
Díszlet- és jelmeztervező: Mihajlo Dejanovié
Hangszerelte: Milán Asic
Ének betanítása: V. Dormán Manci
Szereplők: Vujkov Géza (Kemal pasa), Heck Paula (Kondzsa 
Gül, a leánya), K. Petz Marika (Midili Hanum), Vérségi József 
(Ahmed bej), Kollár Péter (Müller, hamburgi kereskedő), 
Godányi Zoltán (a fia)

Aleksandar Obrenovic 
Változatok (Varijacije, 1960), drámai játék 
Bemutató: 1960. október 9. (j.: 18, nsz.: 2950)
Rendező, díszlet- és jelmeztervező: Petar Govedarovic m. v. . 
Szereplők: Fejes György (öregember), M. Süveges Eta (öreg
asszony), Szabó István (szomszéd), Barácius Zoltán (betörő)

Szűcs György-Bágya András-Szenes Iván 
Elveszem a feleségem (1957), zenés vígjáték 
Bemutató: 1960. október 15. (j.: 71, nsz.: 30 042)
Rendező: Garay Béla 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Táncok: Kunyi Mihály 
Hangszerelte: Milán Asic 
Ének betanítása: V. Dormán Manci
Szereplők: R. Fazekas Piri (Árvái Teréz), Heck Paula (Kelemen 
Judit), K. Petz Marika (Bende Piri), Vérségi József (Szabó 
Balázs), Szabó János (Bodor Zsiga), Godányi Zoltán (Fürjes 
Elemér), Majoros Katica (Lenkei Zsóka)



Őrsi Ferenc 
Fekete ventillátor (1960), dráma és vízió.
Bemutató: 1960. október 29. (j.: 27, nsz.: 5615)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Czehe Gusztáv (az apa), Szabó Cseh Mária (az 
anya), Tóth Éva (a lány), Kollár Péter (az orvos), Szilágyi László 
(az ügyész), Kiss Júlia (a merénylő)

John Osborne 
A komédiás (The Entertainer, 1957), dráma 
Bemutató: 1960. december 18. (j.: 35, nsz.: 11 677)
Rendező: Lányi István m. v.
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovic 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Táncok: Kunyi Mihály 
Versek: Medres János 
Zenei kíséret: V. Dormán Manci
Szereplők: Fejes György (Archie Rice), Juhász Anna (Phoba, a 
felesége), Szabó János (Bili Rice), Barácius Zoltán (Frank, a 
fiuk), Karna Margit (Jane, Archie lánya), Tóth Éva (Julié 
Jacquer)

León Kruczkowski 
A szabadság első napja (Pierwszy dzien wolnosci, 1960), színmű 
Bemutató: 1960. december 29. (j-‘ 11, nsz.: 1907)
Rendező: Garay Béla 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Szilágyi László (Jan), Godányi Zoltán (Michael), 
Remete Károly (Hieronim), Albert János (Pavel), Kollár Péter 
(Karol), Czehe Gusztáv (Aiizelm), Vérségi József (doktor), 
Romhányi Ibi (Inge), Majoros Katica (Luzzi)



Csizmarek Mátyás-Semsei Jenő- 
Nádassy László-Csanak Béla 

Érdekházasság (1959), zenés vígjáték 
Bemutató: 1961. február 23. (j.: 30, nsz.: 12 857)
Rendező: Garay Béla 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radijevic 
Táncok: Kunyi Mihály 
Hangszerelte: Milán Asic 
Ének betanítása: V. Dormán Manci
Szereplők: Fejes György (Vencel), R  Fazekas Piri (Vencelné), K. 
Petz Marika (Éva), Godányi Zoltán (Misi), Vérségi József (Feri), 
Albert János (Rudi), Kollár Péter (Szabó), Karna Margit 
(Ilonka)

Ottó Leck Fischer 
Kimenő (Frisondag, 1954), színjáték 
Bemutató: 1961. március 25. (j.: 25, nsz.: 6650)
Rendező: Pataki László 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Szabó Cseh Mária és M. Süveges Etelka (Marié, az 
anya), Czehe Gusztáv (az apa), Barácius Zoltán (Lars, a fiuk), 
Romhányi Ibi (Vera, a lányuk), Szilágyi László (Benny, a fiuk)

Rácz György 
Csókot kérek (1959), vígjáték 
Bemutató: 1961. április 22. (j-: 32, nsz.: 7292)
Rendező: Garay Béla 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Szabó Cseh Mária (dr. Radkovics Gizella), Majoros 
Katica (Piri, a lánya), Godányi Zoltán (Bokor Miklós, színész)



Marcel Ayme
Nem az én fejem  ( La Tété des autresm, 1952), szatirikus vígjáték 
Bemutató: 1961. június 3. (j.: 25, nsz.: 5230)
Rendező: Pataki László 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovió 
Jelmeztervező: Radmila Radojevió
Szereplők: Fejes György (Maillard, államügyész), Karna Margit 
(Juliette, a felesége), Huszka Ica (Renée Andriux), Kollár Péter 
(Louis Andreám ), Szabó István (Bertoller, államügyész), Tóth 
Éva (Roberte Bertoller), Szilágyi László (Valorin)

Anton Pavlovics Csehov 
Három szerelem és a többi (Leánykérés, Lakodalom, Medve -  
Predlozsenyije, 1888, Szagyba, 1889, Medvegy, 1888)
Bemutató: 1961. június 17. (j.: 2, nsz.: 574)
Rendező: Szilágyi László 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevió
Szereplők: Fejes György (Lomov), Juhász Anna (Natalija és 
Nasztaszja), Szabó János (Csubukav és Zsigalov), Czehe 
Gusztáv (a tábornok és Luka), Romhányi Ibi (Desenyka), 
Vérségi József (Aplomov és Szmirnov), Heck Paula (Zmejukina 
és Popova)

Max Frisch
Biedermann és a gyújtogatok (Biedermann und die Brandstifter, 
1958), tragikomédia
Bemutató: 1961. október 26. (j.: 11, nsz.: 2248)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevió
Szereplők: Fejes György (Biedermann), Szabó Cseh Mária 
(Babette, a felesége), Karna Margit (Anna), Vérségi József 
(Schnitz, a díjbirkózó), Szilágyi László (Eisering, a pincér), 
Barácius Zoltán (a filozófia doktora)



Vereczkei Zoltán-Lukács Lóránt 
Férjek papucsban (1958), zenés vígjáték 
Bemutató: 1961. november 4. (j.: 54, nsz.: 17 489)
Rendező: Pataki László 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovic 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Hangszerelte: Milán Asic 
Táncok: Argena Savin m. v.
Éneket betanította: V. D orm án Manci
Szereplők: K. Petz Marika (dr. Ránky Gabriella, dolgozó nő), 
Godányi Zoltán (Benkő Bálint, a férje), Tóth Éva (Lili, a ráérő 
asszony), Szabó János (Tassa Tódor, a férje), Heck Paula 
(Manyi, a háziasszony), Czehe Gusztáv (D una Lajos, a férje), 
A lbert János (Dörzs Ede, a helyezkedő)

V. Lippay Etelka 
Fő a nyugalom, vígjáték, ősbemutató 
Bemutató: 1961. november 25. (j.: 60, nsz.: 19 399)
Rendező: Garay Béla 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovié 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Szabó István (Hajnal Péter), R  Fazekas Piri (Margit, a 
felesége), Tóth Janka és Dognár Ilonka (Vera, a lányuk), Nagy Ist
ván (Tomi, a fiuk), Kohanec László (Tamás, Margit bátyja), Juhász 
Anna és Huszka Ica (Kata, a felesége), Barácius Zoltán (Sanyi)

Pavel Kohout 
Ilyen nagy szerelem (Takova láska, 1957), színmű 
Bemutató: 1962. január 20. (j.: 25, nsz.: 9934)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Pataki László (taláros úr), Romhányi Ibi (Lyda), Szi
lágyi László (Peter Petrus), Szabó Cseh M ária (a felesége), Go
dányi Zoltán (M ilán), R. Fazekas Piri (anya), Szabó Ferenc 
(Novak), K arna Margit (M aja)



Dario Fo
Kutyavásár (Gli arcungeli non giocano a flipper, 1959), zenés 
vígjáték
Bemutató: 1962. január 25. (j.: 16, nsz.: 6293)
Rendező: Lányi István m. v.
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Versek: Medres János
Szereplők: Majoros Katica (Angéla), Albert János (Pietre), 
Czehe Gusztáv (Giulio), Kohanec László és Kunyi Mihály 
(Marco)

Lope de Vega
A kertész kutyája (El perro dél hortelano, 1613-16 körül), vígjáték 
Bemutató: 1962. április 7. (j.: 21, nsz.: 5316)
Rendező: Virág Mihály
Díszlet- és jelmeztervező: Mihajlo Dejanovié
Szereplők: R. Fazekas Piri (Diana, Belfor grófnője), Szilágyi
László (Teodoro, Diana írnoka), Czehe Gusztáv (Tristan),
Szabó István (Octavio), Kohanec László és Sebestyén Tibor
(Fabio), Romhányi Ibi (Marcela), Barácius Zoltán (Federico
gróf), Remete Károly (Ricardo gróf), Szabó János (Ludovico
gróf)

Abay Pál-Horváth Jenő-Dalos Jenő 
Szeress belém (1961), zenés vígjáték 
Bemutató: 1962. április 12. (j.: 36, nsz.: 11 593)
Rendező: Garay Béla 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Marija Zidarió m. v.
Táncok: Kunyi Mihály
Ének betanítása: V. Dormán Manci
Szereplők: Szabó Cseh Mária (Terézia, aki igazgat), Albert János 
(Ernő, a számok rajongója), Fejes György (Sándor, a zene 
rajongója), Godányi Zoltán (György, a sport rajongója), 
Majoros Katica (Dódi), Heck Paula (Gitta), Tóth Éva (Csilla)



Iván Cankar
Jernej, a szolga (Hlapec Jernej in njegova pravica, 1907), dráma 
Bemutató: 1962. június 16. (j.: 18, nsz.: 3474)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál
Szereplők: Fejes György (Jernej), Godányi Zoltán (ifj, Sitar), 
Romhányi Ibi (Sitarné)

Kisfaludy Károly 
Kérők (1817), vígjáték
Bemutató: 1962. június 16. (j.: 39, nsz.: 11 954)
Rendező: Garay Béla 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovic
Szereplők: Szabó Ferenc (Hősváry), Remete Károly (Baltafy), 
M. Sügeves Eta (Máli, a leánya), Albert János (Károly), Majoros 
Katica (Lidi), Nagy István (Báró Szélházy), Szilágyi László 
(Perföldy ügyvéd)

Kállai István 
Az igazság házhoz jön (1961), színmű 
Bemutató: 1962. október 18. (j.: 19, nsz.: 4413)
Rendező: Virág Mihály
Díszlet- és jelmeztervező: Mihajlo Dejanovié
Szereplők: Pataki László (az apa), Szabó Cseh Mária (az anya),
Barácius Zoltán és ifj. Szabó István (a Fiú), Czehe Gusztáv (a
nyomozó), Tóth Éva (a lány), Godányi Zoltán (sofőr)

Kvazimodo Braun István-Medres János 
A tóparti ház, zenés vígjáték, ősbemutató 
Bemutató: 1962. november 3. (j.: 35, nsz.: 11 588)
Rendező: Garay Béla 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Táncok: Kunyi Mihály 
Hangszerelés: Milán Asic 
Ének betanítása: V. Dorman Mánci



Szereplők: Fejes György (Balog Mihály), Heck Paula (Éva), 
Szabó István (Szeles Vince), Juhász Anna (Szelesné), Romhányi 
Ibi (Márta, főagronómus)

Nicola Manzari 
Ó, mai gyerekek (II nostri cári bambini, 1956), vígjáték 
Bemutató: 1963. január 10. (j.: 33, nsz.: 7748)
Rendező: Garay Béla 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovié 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: R. Fazekas Piri (Mantovani ügyvédnő), ifj. Szabó 
István (a fia), Godányi Zoltán (Berdini mérnök), Majoros 
Katica (Grazia, a leánya), Czehe Gusztáv (Aristide Gangiulo)

Miroslav Krleza 
Léda (Léda, 1930), egy farsangi éjszaka komédiája 
Bemutató: 1963. január 3. (j.: 23, nsz.: 8821)
Rendező: Virág Mihály
Díszlet- és jelmeztervező: Dusán Jericevié m. v.
Szereplők: Pataki László (vitéz Urban Olivér), Fejes György 
(Klanfár, iparmágnás), Heck Paula (Melita, a felesége), Szilágyi 
László (Aurél, festő), Szabó Cseh Mária -  később Tóth Éva 
(Klára, a felesége)

Bertolt Brecht 
Koldusopera (Die Dreigroschenoper, 1928), vásári komédia 
Bemutató: 1963. április 18. (j.: 25, nsz.: 10 204)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Hangszerelés: Milán Asié 
Ének betanítása: V. Dormán Manci
Szereplők: Fejes György (Peacock, kolduskirály), Juhász Anna 
és Kama Margit (Peacockné), Pataki László (Bicska Maxi), 
Heck Paula (Polly), Tóth Éva (Kocsma Jenny), Vérségi József 
(Tigris Brown), Majoros Katica (Lucy), Szabó István (Kimball,



tisztcletes), Szilágyi László (Leprás Mátyás), Barácius Zoltán 
(Horgasujjú Jakab), Nagy József (Fűrész Róbert), Czehe 
Gusztáv (Szomorúfűz Walter)

Barácius Zoltán 
Finom kis társaság, bohózat, ősbemutató 
Bemutató: 1963. március 16. (j.: 9, nsz.: 3373)
Rendező: Szilágyi László 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovió 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Szabó János (Akác Kálmán), Albert János (Róbert), 
Nagy István (Pityu), Romhányi Ibi (Lujza), Majoros Katica és 
Tóth Éva (Klári), Nagy József (Benő), M. Süveges Eta (Júlia), 
Juhász Anna (Annamária)

Dunai Ferenc 
A nadrág (1962), vígjáték 
Bemutató: 1963. június 27. (j.: 53, nsz.: 17 063)
Rendező: Garay Béla 
Diszlettervező: Mihajlo Dejanovió 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Fejes György (Tamás), Heck Paula (Berta), ifj. Szabó 
István és Szabó Ferenc (Laci), Godányi Zoltán (Koltay), Szabó 
Cseh Mária (Magda), R. Fazekas Piri (Soltészné)

Marcel Achard 
Az ostoba lány (L’Idiote, 1960), bohózat 
Bemutató: 1963. október 19. (j.: 25, nsz.: 7752)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Romhányi Ibi (Josefa Lanthenay), Szilágyi László 
(Camille Sévigné, vizsgálóbíró), Karna Margit (a felesége), 
Barácius Zoltán (Benjamin Beaurevers, bankár), Dóró Emma 
(Marie-Dominique)



Kertész Imre 
Csacsifogat (1959), zenés vígjáték 
Bemutató: 1963. október 12. (j.: 67, nsz.: 21 578)
Rendező: Garay Béla 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovic 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Táncok: Kunyi Mihály 
Hangszerelés: Milán Asic
Szereplők: Albert János (Zoltán), K. Petz Marika (Tücsök), 
Vérségi József (Gusztáv), Szabó Cseh Mária (mama)

Eugene O ’Neill 
Boldogtalan hold (A Moon fór the Misbegotten, 1943), színjáték 
Bemutató: 1964. január 9. (j.: 5, nsz.: 1695)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovic 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Romhányi Ibi (Josie Hogan), Salamon Sándor és 
Megyeri Ferenc (Mike Hogan), Fejes György (Phil Hogan), 
Pataki László (ifj. James Tyronne), Szilágyi László (Stendman 
Marder)

Tersánszky Józsi Jenő-Behár György-Jankovich Ferenc 
Kakuk Marci (1963), zenés bohóság 
Bemutató: 1964. január 23. (j.: 53, nsz.: 20 615)
Rendező: Garay Béla 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Hangszerelés: Milán Asic
Szereplők: Albert János (Kakuk Marci), Heck Paula (Csuriné), 
Dóró Emma (Csűri Linka), Tóth Éva és Huszka Ica (Pattanó 
Rozi), Vérségi József (Bojnik), Karna Margit



Viktor Rozov 
Felnőnek a gyerekek (V dobrij csasz, 1954), vígjáték 
Bemutató: 1964. január 30. (j.: 25, nsz.: 7569)
Rendező: Milán Topolovacki m. v.
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Szabó István (Averin), Szabó Cseh Mária 
(Anasztázia), Szabó Ferenc (Arkagyij), Barácius Zoltán 
(Andrej), K. Petz Marika (Gálja), Salamon Sándor (Alekszej), 
Rácz Géza (Vagyin), Bada Irén (Katya)

Jirzy Jurandot-Tabi László-Majláth Júlia-Bedő István 
Sportol az asszony (Ma a Foltasiówny, ?), zenés vígjáték 
Bemutató 1964. március 19. (j- 33, nsz.: 11 593)
Rendező: Garay Béla 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovic 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Táncok: Albert János 
Hangszerelés: Milán Asié
Szereplők: Vérségi József (Kálmán Géza, zeneszerző), Tóth Éva 
(Kovácsi Magda, a felesége), Fejes György (Kovalszky Gedeon, 
zenetanár), Dóró Emma (Éva, a lánya), Albert János (Papp 
Gyuszi, ökölvívó), Szabó Ferenc (Röszkei edző)

Luigi Pirandello 
Az ember, az állat és az erény (L’uomo la bestia e la virtu, 1919), 
vígjáték
Bemutató: 1964. április 9. (j.: 11, nsz.: 2250)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Godányi Zoltán és Remete Károly (Perella, 
hajóskapitány), Barácius Zoltán (Paolino, magántanár), 
Romhányi Ibi (Perelláné), Szilágyi László (dr. Nino)



Shelagh Delaney 
Egy csepp méz (A Taste of Honey, 1958), színjáték 
Bemutató: 1964. április 16. (j.: 27, nsz.: 7242)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovic 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Zene: Medres János
Szereplők: Szabó Cseh Mária (Helen), M. Süveges Eta és Bada 
Irén (Jó, a leánya), Godányi Zoltán (Peter), Rácz Géza (a fiú), 
Salamon Sándor (Geoff)

Dusko Roksandric 
Andrea (Andreja, 1963), drámai akkordok 
Bemutató: 1964. április 26. (j.: 11» nsz..: 3077)
Rendező: Petar Sarcevic 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovié 
Jelmeztervező: Marija Zidarié m. v.
Szereplők: Czehe Gusztáv (Jakab), Romhányi Ibi (Magda), 
Dóró Emma (Mária), Fejes György (Miklós), Tóth Éva (Ilona),

William Shakespeare 
Sok hűhó semmiért (Much Adó about Nothing, vsz. 1598), 
vígjáték
Bemutató: 1964. október 1. (j.: 24, nsz.: 7895)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Zene: Milán Asié
Szereplők: Fejes György (Don Pedro, Aragónia hercege), 
Barácius Zoltán (János gróf), Albert János és Rácz Géza 
(Claudio), Vérségi József (Benedek, páduai nemes), Szabó 
István (Leonato, Messina kormányzója), Romhányi Ibi (Hero, 
Leonato leánya), Heck Paula (Beatrice, Leonato unokahúga), 
Czehe Gusztáv (Galagonya), Nagy István (Bunkós)



Oskar Davico 
Költemény (Pesma, 1952), dramatizáció 
Bemutató: 1964. október 11. (j.. 16, nsz.: 4291)
Rendező: Petar Sarcevic m. v.
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovic 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Zene: Alfi Kabiljo m. v.
Szereplők: Pataki László (Vekovic), Romhányi Ibi (Ana), 
Barácius Zoltán (Mica), Fejes György (Dorde), Szabó Ferenc 
(Petar), Czehe Gusztáv (Klaus), Szabó István, R. Fazekas Piri, 
M. Süveges Eta, Salamon Sándor

/

Shakespeare: Sok hűhó semmiért 
(Barácius Zoltán és Godányi Zoltán)



Gyárfás Mikós-Viski András-Dénes György 
Férfiaknak tilos (1959), zenés vígjáték 
Bemutató: 1964. október 20. (j- 54, nsz.: 17 090)
Rendező: Garay Béla 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Ramila Radojevió 
Hangszerelés: Milán Asic
Szereplők: Heck Paula (Zsófia), Dóró Emma (Piroska), Karna 
Margit (Franciska), Vérségi József (dr. Kovács), Godányi Zoltán 
(rendőr), Szabó János (tűzoltó)

Tabi László
Most majd elválik (1964), vígjáték 
Bemutató: 1964. december 15. (j.. 40, nsz.: 11 964) 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovic 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Pataki László (Várady Péter, drámaíró), Szabó Cseh 
Mária (Márta, a felesége), R. Fazekas Piri (mama), Romhányi 
Ibi (Bolgár Zsuzsa), Barácius Zoltán (Krén Gyula, mérnök), 
Szabó Ferenc (dr. Kovács), Remete Károly (Berza bácsi)

Aleksander Breffort-Marguerite Monnot 
Irma, te édes (Irma La Douce, 1956), musical 
Bemutató: 1965. január 9. (j.: 27, nsz.: 12 175)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Táncok: Rozalija Dobrovoljac m. v.
Hangszerelés: Milán Asié
Szereplők: Tóth Éva (Irma), Albert János (Nestor-Oscar), Fejes 
György, Godányi Zoltán, Rácz Géza, Nagy István, Czehe 
Gusztáv



Jevgenyij Svarc 
A meztelen király (Goluj korol, 1934), szatirikus mesejáték 
Bemutató: 1965. március 11. (j.: 18, nsz.: 6116)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovié 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Zene: Milan Asié
Szereplők: Fejes György (király), Romhániy ibi (királylány), 
Pataki László (a külső érzelmek minisztere), Salamon Sándor 
(Henrik), Rácz Géza (Krisztián)

Agatha Christie 
Egérfogó (The Mausetrap, 1952), bűnügyi történet 
Bemutató: 1965. április 2. (j.: 27, nsz.: 6963)
Rendező: Ifj. Szabó István 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovié 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Zene: Milan Asié
Szereplők: M. Süveges Eta (Mollie Ralston), Szabó Ferenc 
(Giles Ralston), Nagy István (Christopher Wren), R. Fazekas 
Piri (Mrs. Boyle), Godányi Zoltán (Metcalf őrnagy), Karna 
Margit (Miss Casewell), Czehe Gusztáv (Mr. Paravicini), 
Barácius Zoltán (Trotter nyomozó)

John Millington Synge 
A nyugati világ bajnoka (The Playboy of the Western World, 
1907), vígjáték
Bemutató: 1965. április 29. (j.: 26, nsz.: 7139)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Barácius Zoltán (Christopher Mahon), Pataki László 
(az apja), Fejes György (Michael James Flaherty), Romhányi Ibi 
(a leánya), Salamon Sándor (Shavyn Keogh, a vőlegény), Karna 
Margit (özv. Quinné), Remete Károly (Jimmy Farrell), Czehe 
Gusztáv (Philly Cullen), Dóró Emma (Sara Tanscy), M. Süveges 
Eta (Susan Blake), Bada Irén (Honor Blake)



Tóth Miklós-ViskiAndrás-G. Dénes György 
Jegygyűrű a mellényzsebben (1964), zenés vígjáték 
Bemutató: 1965. május 9. (j- 46, nsz.: 17 072)
Rendező: Szász Károly m. v.
Díszlettervező: Mihajlo Dejanović 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Vérségi József (Csőri Antal), R. Fazekas Piri (Ida, a 
felesége), Tóth Éva (Kató), Nagy István (Zotyi), Albert János 
(Barsi Pál), Heck Paula (Kartal Benőné), Godányi Zoltán 
(Soltész), ifj. Szabó István és Rácz Géza (Pálos)

Ranko Marinković 
Glória (Glorija, 1956), színjáték 
Bemutató: 1965. október 9. (j.: 11, nsz.: 3310)
Rendező: Petar Šarčević 
Díszlettervező: Mihajlo Radojevié 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Romhányi Ibi (Magdalena nővér, Glória), Godányi 
Zoltán (Ricardo Kozlovié, Floki Fleche), Szabó István és 
Remete Károly (püspök), Barácius Zoltán (Don Jere), Pataki 
László (Don Zane), Vérségi József (Don Florio)

Branislav Nušić 
Dr. (Doktor, 1936), vígjáték 
Bemutató: 1965. október 14. (j.: 16, nsz.: 5553)
Rendező: Boško Pištalo 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Fejes György (Života Cvijovié), Szabó Cseh Mária 
(Mara, a felesége), Albert János (Milorad, a fiuk), Majoros 
Katica (Slavka, a leányuk), Czehe Gusztáv (Blagoje, Mara 
bátyja), Karna Margit (Spasojeviéné), Dóró Emma (Proticné), 
Szabó Ferenc (Velimir Pavlovié), Tóth Éva (Kiara), Heck Paula 
(Sojka)



Gyárfás Miklós 
Egérút (1965), vígjáték
Bemutató: 1965. november 20. (j.: 65, nsz.: 24 206)
Rendező: Szász Károly m. v.
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovié 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Vérségi József (Orbók István), Szabó Cseh Mária (a 
felesége), Salamon Sándor és Sebestyén Tibor (Gyula, a fiúk), 
Majoros Katica (Karola), Heck Paula (Tóni néni), Tóth Éva és 
Dóró Emma (Mari)

Madách Imre 
Az ember tragédiája (1860), drámai költemény 
Bemutató: 1965. december 28. (j.: 19, nsz.: 9190)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Kísérőzene: Eötvös Péter
Szereplők: Fejes György (Ádám), Romhányi Ibi (Éva), Pataki 
László (Lucifer)

Slawomir Mrozek 
Hekusok (Policija, 1958), zsandárügyi játék 
Bemutató: 1966. február 15. (j.: 16, nsz.: 3659)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovié 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Czehe Gusztáv (rendőrfőnök), Godányi Zoltán 
(őrmester, provokátor), Barácius Zoltán (fogoly, volt 
összeesküvő, később szárnysegéd), Karna Margit (az őrmester 
felesége), Szabó István (tábornok), Nagy István (rendőr)



Abrahám Pál-Alfred Grünwald-Fritz Löhrer 
Bál a Savoyban (1932), operett 
Bemutató: 1966. február 22. (j.: 32, nsz.: 16 056)
Rendező: Versényi Ida m. v.
Díszlettervező: Petiik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojević 
Táncok: Rozalija Dobrovoljac 
Karnagy: Milán Asić
Szereplők: Vérségi József (de Faublas márki), Heck Paula 
(Madeleine, a felesége), Majoros Katica (Daisy Parker), Albert 
János (Musztafa bej), Tóth Éva (Tangolita), Sánta P. Lajos 
(Pomerol)

Kvazimodo Braun István 
Lukács evangéliuma, színmű, ősbemutató 
Bemutató: 1966. március 26. (j.: 17, nsz.: 5702)
Rendező: Pataki László 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanović 
Jelmeztervező: Radmila Radojević
Szereplők: Pataki László (Waddisz Fábián, bíró), Szabó Cseh 
Mária (Berta, a felesége), Barácius Zoltán (Gomár, 
vizsgálóbíró), Karna Margit (Anisa), Czehe Gusztáv (Heszke), 
Nagy István (Vidász), Godányi Zoltán (Elbert)

Arisztophanész 
Lüszisztraté (i. e. 411), vígjáték 
Bemutató: 1966. április 26. 0.: 13, nsz.: 4915)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petiik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojević 
Karnagy: Milán Asić 
Táncok: Rozalija Dobrovoljac m. v.
Ének betanítása: Hercenberger Sándor 
Szereplők: Tóth Éva (Lüszisztraté), R. Fazekas Piri (Kaloniké), 
Romhányi Ibi (Mürhiné), Heck Paula (Lampito), Majoros 
Katica, Dóró Emma, Szabó István, Vérségi József, Albert János



Slavko Kolar 
Magam ura vagyok (Svoga tela gospodar, 1957), színmű 
Bemutató: 1966. október 10. (j.: 10, nsz.: 3095)
Rendező: Petar Šarčević 
Díszlettervező: Petiik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojević
Szereplők: Czehe Gusztáv (Jakab), Karna Margit (Bora), Albert 
János (Jani), Remete Károly (Márton apó), Godányi Zoltán 
(Simon), Vérségi József (Gyura), R. Fazekas Piri (Kata), 
Romhányi Ibi (Rozi), M. Süveges Eta, Barácius Zoltán

Marc Camoletti 
Leszállás Párizsban (Boeing-Boeing, 1960), vígjáték 
Bemutató: 1966. október 20. (j.: 68, nsz.: 26 111)
Rendező: Szász Károly m. v.
Díszlettervező: Mihajlo Dejanović 
Jelmeztervező: Radmila Radojević
Szereplők: Albert János (Róbert), Szél Péter (Bem ard), 
Romhányi Ibi (Jacqueline), Majoros Katica és Bada Irén (Janet), 
Dóró Emma és M. Süveges Eta (Judith), R. Fazekas Piri 
(Berthe)

Brendan Behan 
A túsz ( The Hostage, 1958), színjáték 
Bemutató: 1966. november 10. (j.: 11, nsz.: 4709)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojević 
Zene: Srdan Barié és Darijan Božić m. v.
Táncok: Rozalija Dobrovoljac m. v.
Szereplők: Szabó István (Pat, egy vendégfogadó gondnoka), 
Dóró Emma (Meg Dillon), Pataki László (Möszjő, a fogadó 
tulajdonosa), Bada Irén (Colette), Derdák Irén (Baba), Árok 
Ferenc (Grace hercegnő), Bata Ferenc (Rio Rita), Szél Péter 
(Mulleady úr), Kasza Éva (lány), Szabó Cseh Mária (védőnő), 
Salamon Sándor (Leslie)



Pierro Barillet-Jean Pierre Gredy- 
Nádas Gábor-Szenes Iván 

A kaktusz virága (Le Fleur de Cactus, 1964), zenés vígjáték 
Bemutató: 1966. november 24. (j.: 78, nsz.: 26 704)
Rendező: Virág Mihály 
Diszlettervező: Mihajlo Dejanovié 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Táncok: Rozalija Dobrovoljac m. v.
Ének betanítása: Hercenberger Sándor 
Szereplők: Vérségi József (Julién, fogorvos), Heck Paula 
(Stephanie, az asszisztensnője), Majoros Katica (Antónia), 
Godányi Zoltán (Norbert), Albert János és Medve Sándor (Igor)

Fényes Szabolcs-Harmath Imre 
Maya (1931), operett
Bemutató: 1967. január 11. 0.: 25, nsz.: 10 123)
Rendező: Versényi Ida m. v.
Díszlettervező: Petiik Pál
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Táncok: Rozalija Radojevié
Karnagy: Milán Asié
Ének betanítása: Hercenberger Sándor
Szereplők: Majoros Katica (Maya), Dóró Emma (Barbara),
Heck Paula (Madeleine), Vérségi József (Charlie), Albert János
(Rudi), Sánta P. Lajos (Dixi)

John Boynton Priestley 
Veszélyes forduló (Dangerous Corner, 1932), búnügyi játék 
Bemutató: 1967. január 26. 0» 25, nsz.: 6567)
Rendező: Pataki László 
Diszlettervező: Mihajlo Dejanovié 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Godányi Zoltán (Róbert Clapton), Karna Margit (Fre- 
da, a felesége), Barácius Zoltán (Gordon Whitehause), M. Sü
veges Eta (Betty, a felesége), Romhányi Ibi (Olween Peel), Fi- 
scher Károly (Charles Trevor), R. Fazekas Piri (Maud Macridge)



Marcel Miíhois-Aldobolyi Nagy György- 
G. Dénes György 

Férjvadászat (Croque monsieur, 1964), zenés vígjáték 
Bemutató: 1967. február 23. (j.: 23, nsz.: 8065)
Rendező: Szász Károly m. v.
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Táncok: Albert János
Szereplők: Szabó Cseh Mária (Coco Baisos), Pataki László 
(Auguste), Godányi Zoltán, Majoros Katica, Fischer Károly, 
Heck Paula, Szabó István, M. Süveges Eta, Czehe Gusztáv, 
Albert János

Alekszej Nyikolájevics Arbuzov 
Egy szerelem története (Irkutszkaja isztorija, 1959), színmű 
Bemutató: 1967. március 8. (j.: 11. nsz.: 3287)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Kísérőzene: Hidas Frigyes 
Táncok: Baróthy Lídia m. v.
Szereplők: Romhányi Ibi (Válja), Dóró Emma (Larissza), 
Vérségi József (Szergyuk), Salamon Sándor (Szergej), Szél Péter 
(Viktor), Árok Ferenc (Rogyik)

Franz és Paul Schönthan-Horváth Jenő-Szenes Iván 
A szabin nők elrablása (Dér Raub dér Sabinerinnen, 1885), zenés 
bohózat
Bemutató: 1967. április 22. (j.: 22, nsz.: 7811)
Rendező: Komor István 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovié 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Karnagsy: Milán Asié 
Táncok: Rozalija Dobrovoljac
Szereplők: Nagy István és Czehe Gusztáv (Bányai Márton, 
tanár), Karna Margit (Borbála, a felesége), Majoros Katica



(Etelka, a leánya), Barácius Zoltán (Szilvási Béla), Dóró Emma 
és M. Süveges Eta (Irma, a felesége), Pataki László (Rettegi 
Fridolin, színházigazgató)

Nádassy László 
Feleség férj nélkül (1965), vígjáték 
Bemutató: 1967. szeptember 28. (j.: 42, nsz.: 13 043)
Rendező: Pataki László 
Díszlettervező: Petiik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Godányi Zoltán (Guszti), M. Süveges Eta (Lici), 
Sánta P. Lajos (Péter), Bada Irén (Zsuzsi), Szabó Cseh Mária 
(mama)

Háy Gyula 
Isten, császár, paraszt (1931-32), királydráma 
Bemutató: 1967. október 10 0» 21, nsz.: 6875)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Pataki László (Zsigmond), Romhányi Ibi (Bobála), 
Szabó István (XIII. János pápa), Árok Ferenc (Húsz János), 
Vérségi József (Zsiska), Barácius Zoltán (Gara Miklós), Czehe 
Gusztáv (Ciliéi Hermann), Salamon Sándor (Habsburg Frigyes), 
Albert János (Hohenzollen Frigyes)

Róbert Thomas 
Nyolc nő (Hűit Femmes, 1961), bűnügyi játék 
Bemutató: 1967. november 4. (j.: 11, nsz.: 3415)
Rendező: Pataki László 
Diszlettervező: Mihajlo Dejanovié 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Heck Paula (Gaby), M. Süveges Eta (Susan), 
Majoros Katica (Catherine), Szabó Cseh Mária (Mamy), R. 
Fazekas Piri (Augustine), Karna Margit (Madame Chanel), 
Bada Irén (Luise), Albert Mária (Pierette)



Örkény István 
Tóték (1967), tragikomédia 
Bemutató: 1967. december 15. (j.: 13, nsz.: 4029)
Rendező: Virág Mihály 
Diszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Barácius Zoltán és Árok Ferenc (az Őrnagy), Czehe 
Gusztáv (Tót), Szabó Cseh Mária (Tótné), Kasza Éva (Ágika), 
Szél Péter, Vérségi József, Bata Ferenc, R. Fazekas Piri

Michael André-Fényes Szabolcs-Szenes Iván 
Lulu (La bonne planque, 1962), zenés vígjáték 
Bemutató: 1968. január 5. (j- 53, nsz.: 19 103)
Rendező: Pataki László 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovic 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Majoros Katica (Lulu), Albert János (Antoine), 
Szabó István (Migrain), Albert Mária (Ella), Sánta P. Lajos 
(Emil), Nagy István (Legrande), Godányi Zoltán (Fredo)

Brandon Thomas-Halász Rudolf- 
Aldobolyi Nagy György 

Charley nénje (Charley’s Aunt, 1892), zenés vígjáték 
Bemutató: 1968. február 8. 0 -  30, nsz.: 12 076)
Rendező: Seregi László m. v.
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Táncok: Hegedűs Györgyi m. v.
Szereplők: Albert János (Bob), Sánta P. Lajos (Larry), Godányi 
Zoltán (Charley), Vérségi József (lord John Lavery), Majoros 
Katica (Molly), Albert Mária (Dolly), Pataki László (Winston 
ezredes), Heck Paula (Donna Rita Rosanna), Bada Irén (Irén)



Török Rezső 
A gyereket a gólya hozza (1965), bohózat 
Bemutató: 1968. február 22. (j.: 46, nsz.: 13 090)
Rendező: Seregi László m. v.
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Árok Ferenc (ifj. Zimacsek István), Barácius Zoltán 
(id. Zimacsek), Szabó István (legidősebb Zimacsek), R. Fazekas 
Piri (mama), Romhányi Ibi (Flóra), Dóró Emma (Zizi), Salamon 
Sándor (Péter), Szél Péter (Guszti), Apró Jenő (Gólya Márton)

Marin Drzic 
Máró bácsi (Dundo Muroje, 1551?), vígjáték 
Bemutató: 1968. március 28. (j.: 14, nsz.: 4850)
Rendező: Vjekoslav Vidosevic 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevió 
Zene: Milán Asié
Szereplők: Pataki László {Dundo Maroje), Albert János (Maró, a 
Fia), Árok Ferenc (Pomet), Bata Ferenc (Hugó, német nemes), 
Nagy István (Popiva), Czehe Gusztáv (Bokcilo), Romhányi Ibi 
(Laura, római kurtizán), Majoros Katica (Petrunjela), Szabó 
István (Sadi uzsorás)

Murray Schisgal 
Szerelem, ó! (Luv, 1963), színmű 
Bemutató: 1968. április 26. (j.: 7, nsz.: 1384)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Zene: Hidas Figyes
Szereplők: Árok Ferenc (Miit), Bata Ferenc (Harry), Romhányi 
Ibi (Ellen)



Giulio Scarnicci-Renzo Tarabusi 
Kaviár és lencse (Caviale el Lenticche, 1957), vígjáték 
Bemutató: 1968. március 16. (j.: 21, nsz.: 8129)
Rendező: Kerényi Imre m. v.
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Czehe Gusztáv (Leonida Papagatto), Albert Mária 
(Valéria), Szabó Cseh Mária (Matilde), Kasza Éva (Fiorella), 
Bata Ferenc (Roberto), Vérségi József (Vellto), Remete Károly 
(nagyapó), Pataki László (Antonio), Árok Ferenc (Nicola)

Molnár Ferenc--Kellér Dezső-Zerkovitz Béla 
Doktor úr (1902), zenés bohózat 
Bemutató: 1968. szeptember 28. (j.: 46, nsz.: 14 185)
Rendező: Seregi László m. v.
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Táncok: Hegedűs Györgyi m. v.
Szereplők: Vérségi József (dr. Sárkány), Heck Paula 
(Sárkányné), Albert Mária (Lenke), R. Fazekas Piri (Marosiné), 
Árok Ferenc (Bertalan), Albert János (Puzsér), Sánta P. Lajos 
(Csathó), Czehe Gusztáv, Szabó István

Heltai Jenő 
Naftalin (1908), bohózat 
Bemutató: 1968. október 10. (j.: 36, nsz.: 9247)
Rendező: Pethes György m. v.
Díszlettervező: Hupkó Isván 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Barácius Zoltán (Szokolczay), Dóró Emma (Terka), 
Godányi Zoltán (dr. Csapiáros), Bata Ferenc (Laboda), Szabó 
Cseh Mária (Manci), Karna Margit (Kabócané)



Katona József 
Bánk bán (1814), tragédia 
Bemutató: 1968. november 9. (j.: 28, nsz.: 10 665)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Táncok: Hegedűs Györgyi m. v.
Zene: Dávid Gyula m. v.
Szereplők: Pataki László {Bánk bán), Romhányi Ibi (Gertrudis), 
Czehe Gusztáv (II. Endre), Árok Ferenc (Ottó, Gertrudi öccse), 
Albert Mária (Melinda, Bánk bán felesége), Vérségi József 
(Petur bán), Barácius Zoltán (Biberach), Szabó István (Tiborc), 
Dóró Emma (Izidora)

Katona József: Bánk bán 
(Tiborc - Szabó István)



Abrahám Pál 
Viktória (1930), operett
Bemutató: 1968. december 25. (j.: 29, nsz.: 12 192)
Rendező: Bor József m. v.
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Jánoskúti Márta m. v.
Karnagy: Milán Asié
Szereplők: Vérségi József (Webster), Heck paula (Viktória, a 
felesége), Sárosi Gábor m. v., Sánta Lajos, Majoros Katica, Bada 
Irén, Albert János, Albert Mária, Godányi Zoltán, R. Fazekas 
Piri, Nagy István

Alfonso Paso
Ön is lehet gyilkos (Usted puede ser un asesino, 1958), 
krimiparódia
Bemutató: 1969. január 8. (j„ 24, nsz.. 5862)
Rendező: Bor József m. v.
Díszlettervező: Hupkó István 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Barácius Zoltán (Simon Aldebert), Czehe Gusztáv 
(Enrique), Karna Margit (Margarita), M. Süveges Eta (Isabella), 
Romhányi Ibi (Noémi), Szabó István (Hilario Caballo), Szél 
Péter (Fernandez), Árok Ferenc (Julio)

Deák Ferenc 
Áfonyák, ősbemutató, dráma 
Bemutató: 1969. február 25. (j-‘ 18, nsz.: 5761)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Pataki László (Barnabás), Barácius Zoltán (Pál), 
Albert János (Péter), Szél Péter (Ambrus), Sánta P- Lajos 
(Ágoston), Salamon Sándor (János), Árok Ferenc (Benedek), 
Nagy István (Simon), Romhányi Ibi (György)



Rajfai Sarolta 
Egyszál magam (1968), színmű 
Bemutató: 1969. március 27. 0» 6, nsz.: 2023)
Rendező: Sándor János m. v.
Díszlettervező: Hupkó István 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Vérségi József (Gábor), Albert Mária (Anna), Czehe 
Gusztáv (Dömök), Szabó Cseh Mária (Mama), Bata Ferenc 
(Pálos), Bada Irén (Baba), Apró Ernő (Balogh), M. Süveges Eta 
(Klári), Remete Károly (Imre bácsi), Dóró Emma (Eta), Kasza 
Éva (Juliska)

Albert Camus 
Caligula (1945), színmű 
Bemutató: 1969. május 9. (j- 8, nsz.: 2103)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovic 
Jelmeztervező: Radmila Radojevió 
Táncok: Argene Savin m. v.
Szereplők: Bata Ferenc {Caligula), Dóró Emma (Caesonia), 
Barácius Zoltán (Helicon), Árok Ferenc és Apró Jenő (Scipio), 
Pataki László (Chaerea)

Csiky Gergely 
A nagymama (1881), zenés vígjáték 
Bemutató: 1969. szeptember 19. (j.: 28, nsz.: 9558)
Rendező: Seregi László m. v.
Díszlettervező: Petiik Pál 
Jelmeztervező: Székely Piroska m. v.
Karnagy: Milán Asié
Szereplők: Heck Paula (Szerémy grófnő), Albert János (Ernő, az 
unokája), Vérségi József (Örkényi báró), Bata Ferenc (Kálmán 
báró), Kasza Éva (Piroska), R. Fazekas Piri (Timár Karolina), 
Albert Mária (Márta), Sánta P. Lajos (Tódorka), Karna Margit 
(Szerafin)



Claude Magnier 
Egy bőrönd boldogsága (Oskar, 1958), bohózat 
Bemutató: 1969. szeptember 26. (j.: 31, nsz.: 9558)
Rendező: Seregi Lásló m. v.
Díszlettervező: Hupkó István 
Jelmeztervező: Radmila Radojeviő
Szereplők: Czehe Gusztáv (Benier), Szabó Cseh Mária (a 
felesége), Majoros Katica (Colette), Bada Irén (Jacqueline), 
Dóró Emma (Bernadetté), Barácius Zoltán (Christian), Szél 
Péter (Philipe), M. Süveges Eta (Charlotte), Salamon Sándor 
(Oskar)

Bertolt Brecht
Kurázsi mama (Mutter Courage und ihre Kinder, 1938), krónika 
a 30 éves háborúról
Bemutató: 1969. december 4. (j.: 14, nsz.: 4578)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Karnagy: Milán Asié
Szereplők: Szabó Cseh Mária (Kurázsi mama), M. Süveges Eta 
(Kattrin, néma lánya), Szél Péter (Eilif, idősebb fia), Salamon 
Sándor (Stüsszi, fiatalabb fia), Czehe Gusztáv (a szakács), 
Vérségi József (a zsoldosvezér), Barácius Zoltán (a tábori pap), 
Dóró Emma (Yvette Potier)

Róbert Thomas 
Szegény Dániel (Piege pour un homme seul, 1960), bűnügyi 
komédia
Bemutató: 1969. december 30. (j.: 45, nsz.: 10 607)
Rendező, díszlet- és jelmeztervező: Harag György m. v. 
Szereplők: Salamon Sándor (a férj), Sánta P. Lajos (a 
rendőrbiztos), Vérségi József (a plébános), M. Süveges Eta (a 
nő), Nagy István (a csavargó), R. Fazekas Piri (az ápolónő)



Pietro Garinei-Sandro Giovannini-Kramer 
Tigris a garázsban (Rinaldo in campi, ?), musical 
Bemutató: 1970. január 15. (j.: 39, nsz.: 13 834)
Rendező: Harag György m. v.
Díszlettervező: Hupkó István
Szereplők: Albert János (Rino), Majoros Katica (Nicoletta, a 
felesége), Czehe Gusztáv (Ettore, Rino apja), Karna Margit 
(Yvonne, Nicoletta anyja), Bada Irén (Marina)

Eugene O ’Neill 
Utazás az éjszakába (Long Day’s Journey Intő Night, 1955), 
színmű
Bemutató: 1970. január 29. (j.: 16, nsz.: 4099)
Rendező: ifj. Szabó István 
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovic 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Pataki László (James Tyrone), Szabó Cseh Mária 
(Mary, a felesége), Bata Ferenc (Edmond Tyrone), Barácius 
Zoltán (ifj. James Tyron), Dóró Emma (Cathleen)

Zilahy Lajos 
Az imbroszi boszorkány, ősbemutató, színmű 
Bemutató: 1970. március 20. (j.: 19, nsz.: 6611)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Zene: Király Ernő m. v.
Táncok: Ligati Mária m. v.
Szereplők: Romhányi Ibi (Eirene császárnő), Albert János 
(Zeno, görög eunuch), Salamon Sándor (Constantin trónörökös,
IV. Leó), Pataki László (Tarasius, Bizánc püspöke), Barácius 
Zoltán (Nicephorus, kincstárnok), Vérségi József (Lanondroc, 
főbornok), Albert Mária (Anthusa, a császár húga), Szabó István 
(Alcuin, angol püspök), Sántha P. Lajos (Van Haknuk herceg), 
Karna Margit (Ottana)



Zilahy Lajos: Az imbroszi boszorkány 
(a királyi udvar)



Jean Paul Sartre 
Piszkos kezek (Les mains sales, 1948)
Bemutató: 1970. december 28. (j.: 15, nsz.: 4690)
Rendező: ifj. Szabó István 
Díszlettervező: Hupkó István 
Jelmeztervező: Marija Zidaric m. v.
Szereplők: Barácius Zoltán (Hugó), Vérségi József (Höderer), 
Albert János (Paul herceg), Czehe Gusztáv (Karsky), Sánta P. 
Lajos (Slick), Szél Péter (Georg), Szabó István (Louis), Majoros 
Katica (Jessica)

Jean Anouilh 
Női zenekar
Bemutató: 1971. január 29. (j.: 14, nsz.: 4076)
Rendező: Kerényi Imre m. v.
Díszlet- és jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Szereplők: Szabó Cseh Mária (Patrícia), Albert Mária (Pamela), 
Karna Margit (Hortensené), Majoros Katica (Suzanne 
Delicias), Heck Paula (Ermentine), Süveges Eta (Leona), Nagy 
István (zongorista), Remete Károly (Lebonze úr)

Anthony Schajfer 
Mesterdeíekíiv
Bemutató: 1971. február 1. (j.: 16, nsz.: 3516)
Rendező: Kerényi Imre m. v.
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovic 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Szereplők: Pataki László, Pásthy Mátyás

Deák Ferenc 
Légszomj (1970), dráma 
Bemutató: 1971. február 19. (j.: 16, nsz.: 4248)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Deák Ferenc és Hupkó István 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Zene: Király Ernő



Szereplők: Salamon Sándor (Donát), R. Fazekas Piri (Anya), 
Barácius Zoltán (Apa), Kasza Éva (Zsófi), Ábrahám Irén 
(Blanka), Szél Péter (Károly), Apró Ernő (Viktor)

Somerset Maugham-Nádas Gábor 
Imádok férjhez menni
Bemutató: 1971. április 15. (j.: 32, nsz.: 10 732)
Rendező: ifj. Szabó István 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Ének betanítása: Hercenberger Sándor 
Táncok: Rozalija Dobrovoljac m. v.
Szereplők: Albert Mária (Victoria), Albert János (William 
Cardew), Sánta P. Lajos (Frederick), Vérségi József (Mr. Paton), 
Szabó Cseh Mária (Mrs. Shuttleworth), Karna Margit 
(Montnorency kisasszony), Heck Paula (Mrs. Pegson)

Agatha Christie 
Tíz kicsi néger (Ten little niggers, 1940)
Bemutató: 1971. május 24. (j.: 12, nsz.: 3215)
Rendező: Harag György m. v.
Díszlet- és jelmeztervező: Radmila Radojevié 
Szereplők: Salamon Sándor (Rogers), Kasza Éva (Rogersné), 
Bada Irén (Vera Claythorne), Medve Sándor (Lombard), 
Ábrahám Irén (Miss Marston), Szél Péter (Blore), Godányi 
Zoltán (Mackenzie), Süveges Eta (Emily Brent), Pataki László 
(Wargrawe), Barácius Zoltán (Armstrong)

Tóth Miklós 
Elcserélt vőlegény
Bemutató: 1971. május 10. (j--- 17, nsz.: 4010)
Rendező: Harag György m. v.
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevié
Szereplők: Szabó István (Bodnár János), Árok Ferenc (Pista), R. 
Fazekas Piri (Lujza), Majoros Katica (Giziké), Nagy István 
(Mátyus)



Lehár Ferenc-Luciwig Herzer- Viktor Léon-Fritz Lőhrer 
A mosoly országa (Das Land des Lachelns,, 1929), operett 
Bemutató: 1970. május 12. (j.: 17, nsz.: 7124)
Rendező: Versényi Ida m. v.
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Karnagy: Milán Asic 
Táncok: Ligeti Mária m. v.
Ének betanítása: Hercenberger Sándor 
Szereplők: Czehe Gusztáv és Godányi Zoltán (Lichtenfels gróf), 
Heck Paula (Liza, a leánya), Albert János (Halfaludy Feri), Vérségi 
József és Sánta P. Lajos (Szu-Csong herceg), Majoros Katica és 
Bada Irén (Mi, a húga), Pataki László (Csang, a nagybátyjuk)

Claude Magnier-Nádas Gábor-Szenes Iván 
Mona Marié mosolya
Bemutató: 1970. szeptember 28. (j-- 61, nsz.: 21 661)
Rendező: ifj. Szabó István
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovié
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Ének betanítása: Hercenberger Sándor
Szereplők: Albert János (Blaise D ’Ambrieux), Majoros Katica
(Marié), Albert Mária (Geneiveve), Godányi Zoltán (Carlier),
R. Fazekas Piri (Sabine, a felesége), Kasza Éva (Laura, a lánya),
Bada Irén (Pepita), Karna Margit (Ariane)

Szakonyi Károly 
Adáshiba, vígjáték
Bemutató: 1970. szeptember 17. (j-- 35, nsz.: 9277)
Rendező: Versényi Ida m. v.
Díszlettervező: Mihajlo Dejanovié 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic
Szereplők: Szabó István (Bódog), Szabó Cseh Mária (Bódogné), 
Dóró Emma (Vanda), Pásthy Mátyás (Dömci), Kasza Éva 
(Saci), Apró Jenő (Imrus), Barácius Zoltán (Emberfi), Czehe 
Gusztáv (Szűcs)



Háy Gyula 
Mohács
Bemutató: 1970. október 29. (j-- 24, nsz.: 9386)
Rendező: Virág Mihály 
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Zene: Milán Asic
Szereplők: Medve Sándor (II. Lajos, magyar király), Ábrahám 
Irén (Mária, a királyné), Salamon Sándor (V. Károly császár), 
Pásthy Mátyás (Ferdinánd), Kasza Éva (Ferdinánd felesége), 
Pataki László (Tömöri Pál), Barácius Zoltán (Burgio Antonio), 
Albert János (Zápolya János), Szabó István (Bornemissza 
János), Remete Károly (Hannibál)

Nyikolaj Gogol 
Egy őrült naplója (Zapiszki szumaszsedsevo, 1971)
Bemutató: 1970. november 13. (j.: 9, nsz.: 2205)
Rendező: Petar Sarcevic 
Díszlettervező: Hupkó István 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Zene: Georges Delaure
Szereplő: Barácius Zoltán (Akszentyij Ivanovics Popriscsin)

Rade Pavelkic 
Napfoltok (Suncane pege)
Bemutató: 1970. december 18. (j.: 27, nsz.: 10 662)
Rendező: Radoslav Lazic m. v.
Díszlettervező: Petrik Pál 
Jelmeztervező: Radmila Radojevic 
Táncok: Boris Radak m. v.
Zene: Aldobolyi Nagy György m. v.
Szereplők: Pásthy Mátyás (Steve), Heck Paula (Anya), Bada Irén 
(Gaga), Pataki László (Doktor), Albert Mária (ápolónő), 
Ábrahám Irén (Lilla), Medve Sándor (Kolja), Salamon Sándor 
(Zare), Kasza Éva (Zaga), Nagy István (Aca)



Vörösmarty Mihály 
Csongor és Tünde
Bemutató: 1971. szeptember 28. (j-‘- 33, nsz.: 12 179)
Rendező: Lendvai Ferenc m. v.
Díszlet- és jelmeztervező: Székely László m. v.
Szereplők: Medve Sándor (Csongor), Czehe Gusztáv (Kalmár), 
Bata Ferenc (Fejedelem), Szabó István (Tudós), Pásthy Mátyás 
(Balga), Majoros Katica (Ilma), Albert Mária (Tünde), Szabó 
Cseh Mária (Mirigy), Dognár Ilonka (Ledér), Bada Irén 
(Kurrah), Süveges Eta (Berreh), Apró Ernő (Duzzog), Karna 
Margit (Éjkirálynő)

Tamási Áron 
Énekes madár
Bemutató: 1971. október 9. (j.: 43, nsz.: 12 903)
Rendező: ifj. Szabó István
Díszlet- és jelmeztervező: Székely Piroska m. v.
Szereplők: Árok Ferenc (Móka), Kasza Éva (Magdó), Sánta P. 
Lajos (Lukács), Vérségi József (Máté), Dóró Emma (Regina), 
Heck Paula (Eszter), R. Fazekas Piri (Anya), Remete Károly 
(Pap)



A színházban rendeztek 
1960-1971

Bor József 
Ábrahám Pál: Viktória, 1968 
Alfonso Paso: Ön is lehet gyilkos, 1969

Garay Béla 
V. Lippay Etelka: Boldogság részletre, 1960 
Richard Nash: Az esőcsináló, 1960
Fali Leo-Julius Brammer-Alfred Grünwald: Sztambul rózsája, 
1960
Szűcs György-Bágya András-Szenes Iván: Elveszem a feleségem, 
1960
León Kruczkowski: A szabadság első napja, 1960
Csizmarek Mátyás-Sesmei Jenő-Nádassy László-Csanak Béla:
Érdekházasság, 1961
Rácz György: Csókot kérek, 1961
V. Lippay Etelka: Fő a nyugalom, 1961
Abay Pál-Horváth Jenő-Dalos Jenő: Szeress belém, 1961
Kisfaludy Károly: Kérők, 1962
Kvazimodo Braun István:^ íd/MT?/ /idz, 1962
Nicola Manzari: Q /wa/ gyerekek, 1963
Dunai Ferenc:^ nadrág, 1963
Kertész Imre: Csacsifogat, 1963
Tersánszky Józsi Jenő-Behár György-Janovich Ferenc: Kakuk 
Marci, 1964
Jirzy Jurandot-Tabi László-Majláth Júlia-Bedő István: Sportol 
az asszony, 1964
Gyárfás Miklós-Viski András-Dénes György: Férfiaknak tilos, 1964 
Kabaréműsorok: Izzadjunk együtt, 1962 
Nem azért mondom, 1963



Petar Govedarovic 
Aleksandar Obrenovic: Változatok, 1960

Harag György 
Róbert Thomas: Szegény Dániel, 1969 
Pietro Garinei-Sandro Giovannini: Tigris a garázsban, 1970 
Agatha Christie: Tíz kicsi néger, 1971 
Tóth Miklós: Elcserélt vőlegény, 1971

Kerényi Imre 
Guilio Scarnicci-Reno Tarabusi: Kaviár és lencse, 1968 
Jean Anouilh: Női zenekar, 1971 
Anthony Schaffer: Mesterdetektív, 1971

Komor István 
Tabi László: Most majd elválik, 1964
Franz és Paul Schönthan-Horváth Jenő-Szenes István: A szabin 
nők elrablása, 1967

Lá/ip/ /sivárt 
John Osborne:^ komédiás, 1960 
Dario Fo: Kutyavásár, 1962 
Kabaréműsorok: 100 hiba egy sorba, 1962 

Carmen és a bikák, 1963

Radoslav Lazic 
Rade Pavelkic: Napfoltok, 1970

Lendvai Ferenc 
Vörösmarthy Mihály: Csongor és Tünde, 1971

Pataki László 
Raul Praxy: ^  milliárdos, 1960 
Ottó Leck Fischer: Kimenő, 1961 
Marcel Ayme: Afem űz eV? jfeye/w, 1961



Vereczkey Zoltán-Lukács Lóránt: Férjek papucsban, 1961 
Kvazimodo Braun István: Lukács evangéliuma, 1966 
J. B. Priestley: Veszélyes forduló, 1967 
Nádassy László: Feleség férj nélkül, 1967 
Michel André-Fényes Szabolcs-Szenes Iván: Lulu, 1968 
Kabaréműsorok: Éjjel az omnibusz tetején, 1962 

Minden 13, 1962 
Főleg szerelem, 1963

Pethes György 
Heltai Jenő: Naftalin, 1968

Bosko Pistalo 
Branislav Nusic: Dr., 1965

Sándor János 
Raffai Sarolta: Egyszál magam, 1969

Petar Sarcevic 
Dusko Roksandic: Andrea, 1964 
Oskar Davico: Költemény, 1964 
Ranko Marinkovic: Glória, 1965 
Slavko Kolar: Magam ura vagyok, 1966 
Nyikolaj Gogol: Egy őrült naplója, 1970

Seregi László
Brandon Thom as-Halász Rudolf-Aldobolyi Nagy György: 
Charley nénje, 1968
Török Rezső: A gyereket a gólya hozza, 1968
Molnár Ferenc-Kellér Dezső-Zerkovitz Béla: Doktor úr, 1968
Csiky Gergely: A nagymama, 1969
Claude Magnier: bőrönd boldogsága, 1969

Ifj. Szabó István 
Agatha Christie: Egérfogó, 1965 
Eugene O’Neill: Utazás az éjszakába, 1970



Claude M agnier-Nádas Gábor-Szenes Iván: Mona Marié 
mosolya, 1970
Jean Paul Sartre: Piszkos kezek, 1970
Somerset Maugham-Nádas Gábor: Imádok férjhez menni, 1971 
Tamási Áron: Énekes madár, 1971

Szász Károly
Tóth Miklós-Viski András-G. Dénes György: Jegygyűrű a
mellény zsebben, 1965
Gyárfás Miklós: Egérút, 1965
Marc Camoletti: Leszállás Párizsban, 1966
Marcel Mithois-Aldobolyi Nagy György-G. Dénes György:
Férjvadászai, 1967

Pataki László az Utazás az éjszakába címszerepében



Szilágyi László 
Anton Pavlovics Csehov: Három szerelem és a többi, 1961 
Barácius Zoltán: Finom kis társaság, 1963

Milán Topolovacki 
Viktor Rozov: Felnőnek a gyerekek, 1964

Versényi Ida
Ábrahám Pál-Alfred Grünwald-Fritz Löhrer: Bál a Savoyban, 
1966
Fényes Szabolcs-Harmath Imre: Maya, 1967
Lehár Ferenc-Ludwig Herzer-Viktor Léon-Fritz Löhler:
A mosoly országa, 1970 
Szakonyi Károly: Adás hiba, 1970

Vjekoslav Vidosevic 
Marin Drzic: Maró bácsi, 1968

Virág Mihály 
Alexandru Kiritescu: Szarkafészek, 1960 
Őrsi Ferenc: Fekete ventillátor, 1960 
Max Frisch: Biedermann és a gyújtogatok, 1961 
Pavel Kohout: Ilyen nagy szerelem, 1962 
Lope de Vega: ^  kertész kutyája, 1962 
Iván Cankar: Jernej, a szolga, 1962 
Kállai István: igazság házhoz jön , 1962
Miroslav Krleza: Lá/ű, 1963 
Bertolt Brecht: Koldusopera, 1963 
Marcel Achard: j4z osíota 1963 
Eugene O’Neill: Boldogtalan hold, 1964 
Luigi Pirandello: 4̂z e/nfter, jz  d//aí és űz eré/iy, 1964 
Shelagh Delaney: Egy csepp méz, 1964 
William Shakespear: /zi7/id semmiért, 1964
Alexander Breffort-Marguerite Monnot: Irma, te édes, 1965 
Jevgenyij Svarc: >4 meztelen király, 1965



John Millington Synge: A nyugati világ bajnoka, 1965 
Madách Imre: Az ember tragédiája, 1965 
Slawomir Mrozek: Hekusok, 1966 
Arisztophanész: Lüsziszraté, 1966 
Brendan Behan:^4 túsz, 1966
Pierro Barillet-Jean-Pierre Gredy: A kaktusz virága, 1966
Alekszej Nyikolyájevics Arbuzov: Egy szerelem története, 1967
Háy Gyula: Isten, császár, paraszt, 1967
Örkény István: 7ore&, 1967
Murray Schisgal: Szerelem, ó!, 1968
Katona József: bán, 1968
Deák Ferenc: Áfonyák, 1969
Albert Camus: Caligula, 1969
Bertolt Brecht: Kurázsi mama, 1969
Zilahy Lajos: >4z imbroszi boszorkány, 1970
Háy Gyula: Mohács, 1970
Deák Ferenc: Légszomj, 1970



Díjak, elismerések, oklevelek 
1960-1971

1960
A Színművészek Szerbiai Szövetségének Májusi Dija:
Fejes György (John Osborne: A komédiás)
A VSZT (Vajdasági Színházak Találkozója) díja:
Szabó István (Berislav Kosier: Tarantella)
Szilágyi László (Berislav Kosier: Tarantella)
A VSZT-n elismerő oklevelet kapott: Virág Mihály, rendező 
(Berislav Kosier: Tarantella)

1961
A VSZT díja:
Pataki László rendező (Ottó Leck Fischer: Kimenő)

1962
A Színművészek Szerbiai Szövetségének Májusi Díja:
Pataki László (Pavel Kohout: Ilyen nagy szerelem)
Virág Mihály rendező (Pavel Kohout: Ilyen nagy szerelem)

1963
A VSZT díja:
Juhász Anna (Bertolt Brecht: Koldusopera)
Virág Mihály rendező (Bertolt Brecht: Koldusopera)

1964
A VSZT díja:
Heck Paula: (Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci)
Karna Margit (Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci)
Szabadka város Októberi Díja: Pataki László



1965 
AVSZTdíja:
Fejes György (Jevgenyij Svarc: A meztelen király)
A VSZT-n elismerő oklevelet kapott
Virág Mihály rendező (Jevgenyij Svarc: A meztelen király)

1966 
AVSZTdíja:
Romhányi Ibi (Madách Imre: Az ember tragédiája)
A VSZT-n elismerő oklevelet kapott:
Pataki László (Madách Imre: Az ember tragédiája)
Tóth Éva (Madách Imre: Az ember tragédiája)

1967
A Színművészek Szerbiai Szövetségének Májusi Díja:
Romhányi Ibi (B. J. Priestley: Veszélyes forduló)
AVSZTdíja:
Tóth Éva (Arisztophanész: Lüszisztraté)
A VSZT-n elismerő oklevelet kapott:
Romhányi Ibi (Arisztophanész: Lüszisztraté)
Virág Mihály rendező (Arisztophanész: Lüszisztraté)

1968
A Színművészek Szerbiai Szövetségének Májusi oklevele:
Czehe Gusztáv (Marin Drzié: Máró bácsi)
Szabó István (Marin Drzic: Máró bácsi)
Szabadka város Októberi Díja:
Virág Mihály rendező 
AVSZTdíja:
Pataki László (Háy Gyula: Isten, császár, paraszt)
Radmila Radojevic jelmeztervező (Háy Gyula: Isten, császár, 
paraszt)
Vérségi József (Háy Gyula: Isten, császár, paraszt)
Virág Mihály rendező (Háy Gyula: Isten, császár, paraszt)



A VSZT-n elismerő oklevelet kapott:
Romhányi Ibi (Háy Gyula: Isten, császár, paraszt)
Szabó István (Háy Gyula: Isten, császár, paraszt)

1969
Romhányi Ibi (Deák Ferenc: Áfonyák)
Szabadka város Októberi Díja:
Romhányi Ibi 
A VSZT dija:
Petrik Pál diszlettervező (Katona József: Bánk bán)
Romhányi Ibi (Katona József: Bánk bán)
Szabó István (Katona József: Bánk bán)
Vérségi József (Katona József: Bánk bán)
Virág Mihály rendező (Katona József: Bánk bán)

1970
A VSZT dija:
Szabó István (Zilahy Lajos: Az imbroszi boszorkány)
A VSZT-n elismerő oklevelet kapott:
Barácius Zoltán (Zilahy Lajos: Az imbroszi boszorkány)
Vuk-díj, a Szerb Szocialista Köztársaság Művelődési Dija: 
Szabadkai Népszínház Szerbhorvát és Magyar.Társulata

1971
. A Szerb Szocialista Köztársaság elnöke Ezüst Koszorús 

Munkaérdemrenddel tüntette ki Virág Mihály rendezőt 
A VSZT díja:
Virág Mihály rendező (Háy Gyula: Mohács)
Milán Asic zeneszerző (Háy Gyula: Mohács)
Pataki László (Háy Gyula: Mohács)
Vérségi József (Háy Gyula: Mohács)
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