


Garay Béla könyve Szabadka, illetve már tovább 
lépve, Vajdaság színházi életét dolgozza fel aTXIX. 
század közepétől kezdve századunk elejéig. A szerző 
erénye az, hogy az egykorú sajtóban, folyóiratokban és 
a lexikonokban ̂ [közzétett’ szövegek tanulmányozásával 
igen alapos munkát végzett, s^már-már a feledésből 
olyan alakokat hozott fel, akiknek életútja, művészi 
munkája összetevő része színművészetünk történetének, 
így, egy kötetbe gyűjtve a teljességet jobban megköze
lítő a kép, amelyet az elmúlt évszázad színházkultúrá
járól alkothatunk. Egyrészt az innen elindult kiváló 
tehetségek bizonyítják a több mint százéves szabadkai 
színház művészi eseményekben gazdag múltját, más
részt azok a pontos adatok — színházak, kezdeménye
zések, szerzők, művek, szerepek —, amelyeket e kötet 
írója majdnem minden egyes portréjának megrajzolá
sakor feltüntet.

Garay Béla eddigi munkáit lapozgatva, a Festett 
világ című kötetének egy igen értékes új színháztörténeti 
szempontja is van. Ebben a munkájában — már szé
lesebb látószöggel — feltárja a tartományunkban egymás 
mellett élő népek színházi életét is. Rendkívül értékesek 
és hasznosak ezek a fejezetek nemcsak az olvasó, hanem 
az elkövetkező évek kutatói számára is. Mert a magyar, 
a szerb és a horvát színjátszás itt csaknem párhuzamosan 
fejlődött: a színpadi szerzők, a műfordítók, a színmű
vészek már a múlt században megtalálták az egymás felé 
vezető utat és — amint az ezekből az írásokból is kiderül 
— testvéri együttműködésük nemegyszer igen termé
kenyítő volt. A vajdasági szerb színjátszás — részben 
szabadkai, részben bácskai, bánáti származású — nagy 
alakjainak bemutatása sokban hozzájárul ennek a törek
vésnek érvényesítéséhez. Sőt egy-egy fejezete — pél
dául Jovan Đorđević, Antonije Hadžić, Pero Dobri- 
nović, Dimitrije Ružić, Dragomir Krančević szín
művészi pályájának leírása — ennek a kötetnek legérté
kesebb fejezetei közé tartozik.

Az ötvenhat pályaképet tartalmazó könyvet har
minchét, ma már dokumentumértékű arckép egészíti ki.
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BEVEZETŐ

Te bájvilág! . . .
. . . hol én a színfalak mögött 
Töltém el ifjú éltemet.

Hol vagytok istennőim? íme 
Kereslek, ragyogtok-e még, 
Vagy sápaát már orcátok színe 
S nem pótol az új nemzedék?

S  é n ..........................................
. . . többé már a színpadon 
Ismert világom nem találva 
Kiábrándult szemüvegem 
Idegen népre szegezem.
5  közönyös néző unalmába 
Merülve, szótlan állok majd,
S lelkem a múltakért sóhajt?

(Puskin: Jevgenyij Anyegin)

Ezek a feledhetetlen sorok sokszor jártak az utóbbi évek 
során eszemben, mikor arra gondoltam, hogy a művészet halha
tatlan. Talán ez indított ennek a könyvnek megírására is. Mert a 
színész művészete halandó, mint maga az ember. Dicsősége addig 
tart, míg emlékeznek a művészetére azok, akik személyesen látták, 
hallották és élvezték. Mert — sajnos — a közönség nagyon is 
feledékeny: a napi gondok másfelé terelik figyelmét. A vajda
sági és szabadkai színészet múltjából már csupán nevek élnek, 
melyek csak ritkán ébresztenek — vagy egyáltalán nem ébresz
tenek — emlékeket. Pedig a régi, úttörő színészek keserves na
pokat éltek át azért, mert tiszta szívvel szerették ezt a küzdelmes 
pályát. Hogy milyen volt a múlt században a színészpálya, arról 
a magyar színészet egyik legjelesebb művésze, a hatvanas évek
ben elhunyt Egressy Gábor ezeket írta: . . . „Az én koromban 
a kezdő a pályát szükségképpen a színlapok írásával kezdte; 
szükségből szét is kellett a színlapokat hordania, közreműködnie 
a színpadépítés körül, festéket tört a díszítőnek, segített a dísz
leteket felállítani, a lámpákat rendben tartotta, meggyújtotta,
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eloltotta, bútorozta a színpadot, majd írta a szerepeket és másolta 
a darabokat, utána működött mint szereplő színész, kardalos, 
táncos vagy magánénekes. És magának kellett elkészítenie jel
mezét az esti előadáshoz . . . ”

Nálunk Vajdaságban sokan működtek, akiknek szerepléséről, 
alakításairól, küzdelmeiről a közönség már megfeledkezett. Célom 
az volt, hogy emléküket felidézzem. Régi színészek, művészek 
vagy más neves személyiségek emlékének megidézésekor már 
nem annyira a kegyelet fontos, hanem sokkal inkább az, mit 
ad, mit mond a ma emberének az, akiről megemlékezünk. Mert 
emlékezésre az élőknek van szükségük.

Az itt következő sorok olyan embereket mutatnak be, akiket 
valamikor ugyanolyan gondok gyötörtek, mint bármelyikünket. 
Éppen ezért érezzük közel magunkhoz őket, és éppen ezért kell 
megismertetni munkásságukat a ma élőkkel, de főleg az ifjú 
nemzedékkel.

Ez a könyv több mint félszáz írást tartalmaz. Feladata — 
ha csak egy pillanatra is — felvillantani a vidékünkön megfordult 
magyar és szerbhorvát nyelven játszó színészek alakjait, akik 
évtizedeken át szórakoztatták a nézőket. Ezek a lelkes emberek 
szinte naponta öltötték magukra súlyos mondanivalójú drámák, 
tragédiák és nevettető vígjátékok hőseinek arcát és jellemét. 
Igyekeztem mindannyiukról fényképet is beszerezni, sajnos azon
ban ez nem mindegyikkel kapcsolatban sikerült. Ehhez hozzá
járult a második világháború szörnyű rombolása, a felvételek 
elvesztek az intézmények, egyesületek és magánlakások romjai 
alatt.

Arra törekedtem, hogy a múltból felidézzem vajdasági színé
szetünk néhány jelentős alakjának emlékét. Koruk közönsége 
valamennyiüket nagyra becsülte. Megérdemlik hát, hogy az utókor 
is méltó módon tisztelje őket. f
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PRIELLE KORNÉLIA
(1826— 1906)

Bár a nagy művésznő nem Szabadkán született és nem is 
itt kezdte pályáját, ennek ellenére beletartozik a szabadkai szín
ház történetébe, mivel részben mint szerződött tag, részben mint 
vendégszereplő több ízben megfordult ebben a nagy alföldi vá
rosban, ahol a közönség mindenkor szeretettel fogadta. Volt 
idő, amikor a nézők kérésére a város vezető körei léptek közbe 
szerződtetése ügyében.

Mármarosszigeten született 1826. június 1-én. A színészi 
pályát 1841-ben kezdte meg Szatmáron Tóth István társula
tánál, de már 1845-ben a pesti Nemzeti Színház tagja lett, ott 
négy évet töltött, majd onnan Debrecenbe, Nagyváradra, Kolozs
várra került.

Egy időben az Erdélyben működő Kilényi Dávid társulatá
nak is tagja volt, ahol együtt játszott Déryné Széppataky Rózával, 
az első magyar operaénekesnővel, aki szeretettel karolta fel és 
tanítgatta, oktatgatta a kezdő, tehetséges és intelligens leányt. 
Prielle Kornélia később — amikor Déryné már visszavonultan 
szegénységben éldegélt Miskolcon — szeretettel és tisztelettel 
emlékezett meg a beteg, öreg kartársnőről és időnként anyagilag 
is támogatta.

Még erdélyi színésző korában ismerkedett meg Kántorné 
Engelhardt Annával, a nagy hősnővel is, akinek nagyszerű játékát 
csodálta és igyekezett tanulni tőle.

Debrecenbe 1846-ban került. Itt az egyik előadáson jelen 
volt Petőfi Sándor is. Éppen Szigligeti Ede Két pisztoly című 
népszínművét adták, amelyben Prielle Kornélia alakította a női 
főszerepet. Amikor az a jelenet került sorra, amelyben Petőfi 
A virágnak megtiltani nem lehet . . . című megzenésített versét 
kellett énekelnie, a költő felrohant a színpadra, s a közönség 
nagy tapssal ünnepelte mindkettőjüket. A függöny lemenetele 
után Petőfi hálás köszönetét mondott a szép énekért. Másnap 
felkereste a lakásán és megkérte a kezét, azonban nem akadt 
Debrecenben pap, aki vállalta volna diszpenzáció nélkül .az eske- 
tést. így a házasságból nem lett semmi.

A következő évben a költő házasságot kötött Szendrey 
Júliával, Prielle Kornélia pedig férjhez ment a fiatal Szerdahelyi 
Kálmán színészhez, aki azonban hamarosan bevonult a szabad
ságharcot vívó nemzeti hadseregbe, és rövidesen el is váltak. A
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szabadságharc után Hidassy Elek volt huszárkapitány felesége 
lett, aki — hogy a rendőrség üldözését elkerülhesse — színtár
sulatot alakított és azzal vándorolt az országban. így eljutott 
Nagykikindára és Nagybecskerekre, sőt a mai Vajdaság több 
más helységébe is. Hidassy kártyás, könnyelmű ember volt, 
hamarosan tönkrement, a társulat feloszlott, Prielle Kornélia is 
elvált tőle, és más társulathoz szerződött. Közben fellépett a 
szabadkai színházban, sőt később, 1857-ben a pesti Nemzeti 
Színház is vendégül látta, ahol a Gauthier Margit (A kaméliás 
hölgy) című Dumas-dráma főszerepében hódította meg a közön
séget és a sajtót.

A szabadkai társulatnál szép sikerei voltak. Modora lenyű
gözte mindazokat, akikkel érintkezett. Igen sok tekintélyes család 
szívesen látott vendége volt, és az asszonyokkal barátnői kapcso
latot épített ki. így többek között élete végéig barátnője volt 
özvegy Giefing Vincéné, akit minden évben meg is látogatott. 
Nagyon szerette Palicsfürdőt, amelyről azt mondotta, hogyha 
külföldön volna, a magyarok jobban megbecsülnék, mert vize 
sok nyomorult embernek adta vissza egészségét. Itt szerette 
tölteni szabadságát a meglehetősen terhes színházi idények után.

Kiváló színésznő volt, aki többet készült egy-egy szerepére, 
mint bármelyik kartársnője. Főleg a társadalmi drámákban volt 
kitűnő. Bátran állíthatjuk, hogy ezekben iskolát csinált és egyéni
sége az utána következő nemzedékek játékmodorán is nyomot 
hagyott. Nem alkalmazott külső hatásokat, mert részére a szerep 
csupán szöveg volt, amelyből műalkotást igyekezett csinálni, és 
ez sikerült is.

Hangja, szép alakja mindenben segítette, hogy alakításai 
egyre tökéletesebbek legyenek. Mikor megunta a vándorlást, 
a kolozsvári színházhoz szerződött, s annak a múlt század dere
kán egyik legjelesebb tagja volt.

Amikor 1858-ban újra Latabár Endre vette át a szabadkai 
színház vezetését, a közönség körében mozgalom indult Prielle 
Kornélia szerződtetése ügyében. Az akkori szabadkai főispán is 
levélben kérte meg Mikó Imrét, a kolozsvári intendánst, hogy 
engedje át a szabadkai színháznak és közönségének a művésznőt, 
mert általános volt a vélemény, hogy személyében a színház 
vezéregyéniséget nyer.

A művésznőt mélyen meghatotta a szabadkai közönség sze- 
retetének megnyilvánulása, ragaszkodása, és elfogadta a meghívást. 
Megvált a kolozsvári színháztól és Szabadkára jött sógorával, 
Rónay Gyulával, a neves drámai művésszel. Kocsin érkeztek
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meg Szeged felől, mert abban az időben még nem volt vasúti 
kapcsolat a szomszéd várossal.

Megérkezése után első útja Czorda Félixhez, a színügyi 
bizottság titkárához vezetett, aki amikor megtudta, hogy saját 
zsebéből fedezte az utazás költségeit, rögtön intézkedett, hogy az 
összeget a bizottság pénztárából utalják ki. Ezt azonban a művésznő 
nem fogadta el, mert meg volt hatva a szabadkaiak szeretetétől, 
a meleg fogadtatástól, amelyre még hosszú évek múlva is élénken 
emlékezett. Ha Szabadkáról volt szó, mindenkor a legmeghatot- 
tabban beszélt „Európa legnagyobb falujáról” .

Első fellépéséül Dumas Gauthier Margit)éx választotta, 
majd ezt követték a francia romantikus irodalom más művei. 
Ebben az időben vált nészerűvé színpadjainkon a francia társa
dalmi dráma, amely lassan kiszorította a németből fordított 
fércműveket. Ezekben a francia darabokban teremtette meg 
a csevegő szalontípust, mert ezek a művek a mindennapi életből 
vették témájukat. Beszédének lebegő súlytalansága magától 
értetődően az indulatok és a vérmérséklet kevésbé hangos, de 
szabadabb szárnyalását eredményezte. És nemcsak a szabadkai 
színpadon, de bárhol is lépett fel, a jellemrajz kidolgozásával és 
a természetes játékmóddal — később a Nemzeti Színházban is
— a magyar realista színjátszás alapjait rakta le.

Ebben az időben kezdődött meg az országban a polgári 
fejlődés és vagyonosodás életformáinak változása. A kispolgár
ság kilépett a szűk, zárt világból s a nagypolgári szórakozásoknak 
hódolt. És a kispolgárságnak ez a rétege egyre jobban megszerette 
a színházat is és igyekezett pártolni ezt a fontos intézményt, amely
nek egyik legkiválóbb tagja a művésző volt, akit mindig lelkesen 
fogadtak és tapsoltak meg. Ha neve a naponta megjelent szín
lapon volt olvasható, a pénztárablak előtt hosszú sorok álltak, 
mert mindenki látni óhajtotta az „isteni Kornéliát” .

És a polgári fejlődésnek, életfelfogásnak más visszhangja is 
támadt. Űj hang jelent meg az irodalomban, új stílus a színját
szásban. Mert mindaz, ami az új életformába bealakuló polgár
ság fantáziáját izgatta, megjelent a színpadon is. Űj élet kezdődött. 
A szalonokban fogadónapok voltak, irodalomról folyt a vita, 
a társaság könnyed csevegéssel igyekezett idejét tölteni. De 
nem volt elegendő a szép lakásberendezés, az új stílusú bútor, 
a pompa, a fény, mert ezek mellett változnia kellett az öltözkö
désnek is. Meg kellett tanulni a kornak megfelelően öltözködni, 
fesztelenül mozogni, elmésen csevegni. S mindezeket hol le
hetett szórakozva megtanulni? A színházban, amely új szellemű
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darabokat mutatott be és a divatot is — akár testi, akár szellemi 
téren — irányította.

A szabadkai színészet egyik nagy támogatója és rajongója, 
Sziebenburger Károly tanár, aki hosszú ideig a színügyi bizott
ság elnöke volt, egyik könyvében megírta, hogy abban az időben 
még az itt állomásozó,, magyarul nem tudó osztrák tisztek is állandó 
látogatói lettek a színháznak — drámai előadásoknak is! —, 
és csokrokkal kedveskedtek Prielle Kornélia művésznőnek, sőt 
vörösre tapsolták tenyerüket is.

Egy kedves történetet is feljegyzett a krónika ebből az idő
ből. A színház műsorra tűzte Pailleron francia szerző Ahol 
unatkoznak című darabját. A művésznő Reville hercegnőt ját
szotta benne. Az egyik jelenetben a következő szöveget kellett 
mondania:

— Az első szerelmem egy huszártiszt volt.
Ebben a pillanatban a földszint első sorában felállt egy 

díszbe öltözött öreg huszártiszt és tompa hangon így szólt:
— Az én voltam . . .
Mind a közönség, mind a színészek döbbenten, némán me

redtek az öreg katonára, csak a művésznő őrizte meg lélekjelen
létét. Nyomban a zavaró közbeszólás után így folytatta:

—■ De olyan buta volt, mint a kardja . . .
Nagy derültség fogadta a rögtönzést és az öreg katona vörös 

arccal sietett ki a nézőtérről. Ezt a rögtönzést később más társu
latoknál is belevették a darab szövegkönyvébe — persze ott a 
tisztet színész alakította — és mindenütt nagy sikert aratott.

Prielle Kornélia művészete több mint száz évvel ezelőtt 
hódított városunkban, Szabadkán. Hogy mit jelentett mint mű
vésznő, annak bizonyításául idézzünk egy részt A Hét nekrológ
jából : „ . . . ő nem szavalt, hiszen a benső átérzésnek és átélésnek 
ereje lelkesítette át kifejező eszközeit, s a közönség minden idő
ben megértette az embert, s nem attól követelt pózt, aki nem volt 
képes emberként megjelenni előtte. Ő úgy vette kezébe a szerepet, 
hogy abból emberi alak nőtt ki előtte . . . Minden szerepét egy 
örök, minden idők igazi nagy színészeiben közös szempontból 
nézte: az emberi igazságok szempontjából.” Ez is bizonyítja, 
hogy minden fellépésekor élet és igazság tükröződött vissza a 
színpadról.

Szabadkai tartózkodásai idején a már előbb említett barát
nőjénél lakott és ott, annak lakásában találkozott a város szín
házi közönségével és az irodalomkedvelőkkel. Később is, vala
hányszor tehette, Palicsfürdőre jött pihenni, mindig elbeszél
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getett a művészetkedvelőkkel, akik örömmel üdvözölték és kelle
mes perceket töltöttek vele.

Barátnője a néhány évvel ezelőtt lebontott Vass Ádám-féle 
vendéglő (ma Supermarket áruház) épületében lakott, amely 
abban az időben nem vendéglő, hanem Hofbauer Ignác lakóháza 
és gyógyszertára volt. Erre a házra ünneplő lélekkel kell gondol
nunk. A művésznő emléke megérdemelné, hogy a kis teret róla 
nevezzék el.

A művésznő 1859-ben újra visszaszerződött a pesti Nemzeti 
Színházhoz és a Bánk bánban mint Melinda lépett fel először. 
A főváros közönségének ismét alkalma volt élvezni művészetét. 
A feljegyzések szerint ezután csaknem háromszáz szerepet ját
szott el az ország első színházának színpadán. Ezekből kiderül, 
hogy a színi pályán eltöltött hatvan év alatt okosan, intelligensen 
ítélte meg a dolgokat. Jól tudta, hogy éveinek múlása miatt milyen 
figurák felelnek meg számára korban és megjelenésben. Nem 
akart korosabb éveiben — mint ma is sok színésznő — fiatalt 
alakítani. Nem óhajtotta nevetségessé tenni magát.

Életének utolsó idejében nagy meglepetéssel olvasta a kö
zönség, hogy — nyolcvanadik évének küszöbén — 1905 augusz
tusában váratlanul férjhez ment. Felesége lett a nála csaknem 
negyven évvel fiatalabb Rozsnyay Kálmánnak. Hogy mi késztette 
erre a lépésre, senki sem tudta, senki sem értette. Erről se házas
sága előtt, se utána nem nyilatkozott. Egy hetilapban néhány 
évvel ezelőtt Bálint Lajos, a Nemzeti Színház egykori titkárja, 
aki azóta szintén elhunyt, így emlékezett meg róla: „. . . Felke
restem otthonában, ahol mindketten mosolyogva fogadtak, majd 
a művésznő így szólt: »Bánom is én, akármit is fecsegnek rólunk
— és közben megsimogatta férje arcát. — Sok boldogtalanság, 
egyedüllét után boldog vagyok, s remélem, ez eltart majd arra 
az időre, ami még számomra hátra van. Attól pedig senki se félt
sen, hogy ennek a változásnak izgalma megkurtítja életemet. Az 
öröm és derű senkinek sem árt . . .«”

Sajnos tévedett. Házassága mindössze fél évig tartott, mert 
1906. február 6-án elhunyt.

De ő, aki annyi szépet és jót nyújtott a közönségnek, ennyi 
boldogságot megérdemelt a sorstól.
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NYÁRAY REZSŐ 
(1886— 1956)

Vajdaság színházi közönsége szívesen emlékezik erre a 
kedves, joviális színészre, aki 1886. október 10-én Budán szüle
tett és élete utolsó éveit Zrenjaninban töltötte. Több ízben fellé
pett Szabadkán is a Népkör együttesében, s kedves, közvetlen 
komikumával mindig megérdemelt sikert ért el.

Tizenkilenc éves volt, amikor 1905-ben elvégezte a színész
egyesület iskoláját és első szerződését Polgár Károly színigazga
tóval megkötötte. Ezzel a társulattal járt Pancsován, Versecen, 
Fehértemplomban és Nagy becskereken. Itt ismerkedett meg 
feleségével, akivel hosszú évtizedeken át a legnagyobb egyetér
tésben élt. A Polgár-társulattól a pesti Magyar Színházhoz 
szerződött. Itt Lehár Ferenc operettjében, A víg özvegyben 
lépett fel először mint Gromov.

A fővárosi lapok kritikusai dicsérték tehetségét, humorát 
és szép jövőt jósoltak a fiatal táncos komikusnak. De megunta, 
hogy Pesten nem minden darabban kapott szerepet, ezért egy 
év után a székesfehérvári színházhoz ment. Majd a kecskeméti, 
kaposvári és a pécsi színháznak lett a tagja. De 1922-ben ismét 
egy pesti színháztól kapott szerződési ajánlatot. Ugyanakkor — 
harminchat éves korában — Becskerek kulturális életének magyar 
vezetői is hívták, hogy vegye át a művelődési munka irányítását, 
a műkedvelők szakszerű oktatását.

A hatóságok — inkább csak választási trükkből — színházat 
ígértek a magyarságnak. Nyáray kapva kapott az alkalmon és
— családi okokból is — jó megoldásnak tartotta a meghívást. 
Elfogadta, egyben lemondta a pesti szerződést.

A színháznyitást azonban a választások után nem engedélyez
ték, csupán állandó kabaréelőadásra adtak engedélyt. A kabaré 
a Rózsa (ma: Vojvodina) szálló épületében tartotta előadásait, 
de csupán hat hónapig működhetett.

Ezután hol itt, hol ott volt szó arról, hogy hivatásos magyar 
színház alakul a Vajdaságban, de mindez csak óhaj maradt. 
1932 őszén Zomborban összehoztak ugyan egy társulatot. Műkö
dési engedélyt egy belgrádi újságíró és Földessy Sándor magyar- 
országi színigazgató kapott, de másfél hónap után ezt is betil
tották, tagjait pedig kiutasították az országból. Nyárait nem tá- 
volíthatták el, mert már megvolt a jugoszláv állampolgársága.
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Hogy biztos megélhetése legyen, apósa mellett — aki kitűnő 
fényképész volt — kitanulta a mesterséget.

Fényképezésből élt, de szíve a színházhoz, a színjátszáshoz 
húzta. Fáradságot nem kímélve, munka után műkedvelő elő
adásokat rendezett, tanította a fiatalságot, játszott, de amatőr 
alapon. Három évtizeden át volt élesztője, ébrentartója a becske- 
reki, sőt a vajdasági magyar színjátszásnak. Ha a szűk látókörű, 
soviniszta királyi kormány nem engedte meg, hogy a kultúra 
fáklyájával világítson, hát mécsessel világított. A becskereki 
műkedvelő színjátszás magas színvonalra való emelése Nyáray 
Rezső érdeme. Hiszen a ma is eredményesen működő és szín
vonalas előadásokat adó Madách Amatőrszínház akkor mint 
Ady Társaság tartott előadásokat, és a ma szereplők nagy része 
az ő vezetése mellett tanulta a színjátszást.

Szerepei közül elsősorban a Bánk bán Tiborcát kell megem
lítenünk, majd Puzsért Molnár Ferenc Doktor úr című vígjáté
kában, valamint a Játék a kastély Turaiját. Ezeken kívül egész 
sor operettet is fel kellene sorolnunk. Egyik kedvenc szerepe az 
Iglói diákokban, Farkas Imre daljátékában Odrobina Janó kocs- 
máros, a másik a Három a kislányban Tschöll papa. De nagy 
alakítást nyújtott a szabadkai Népkörben színre került Süt a nap
ban , Zilahy Lajos darabjában, amelyben a tanítót játszotta. Ké
sőbb ezt a darabot Becskereken is bemutatták, és ebben ünne
pelte 30 éves színészi jubileumát is.

Nagyon szeretett játszani, de éppúgy szerette a rendezést is. 
Élvezettel adta át tudását, tapasztalatát a fiataloknak, akik közül 
nem egy a hivatásos színészi pályát választotta és neves tagja 
lett a jugoszláviai magyar színjátszásnak.

Közkedveltségnek örvendett nemcsak Becskereken, hanem az 
egész Vajdaságban, sőt a hivatalos körök is nagyra becsülték. 
Mindenütt, ahol ismerték, szerették és becsülték, sőt becenevén, 
Rudi bácsinak szólították. Több egyesületnek is tagja volt, ame
lyeknek a kulturális rendezvényeit is ő irányította. Bátran állít
hatjuk róla, hogy őstehetség volt, aki a gazdag lélek mélyéből 
teremtette meg az alakot, amelyet játszania kellett.

Bármilyen kicsi volt a szerepe, lelkiismeretesen dolgozott 
rajta, kereste, kutatta a jellemet. Elve volt, hogy minden szerepet 
az egész darabbal való összefüggésben kell látni. Ezzel, magya
rázható, hogy nemcsak főszerepekben volt kiváló, hanem mellék
szerepekben is. így a közönség érdeklődését végig ébren tartotta. 
Nevezetes alakítást nyújtott Szigeti József népszínművében, 
A vén bakancsos és fia , a huszárban. Sugár Mihályt, a vén bakan
csost nagy műgonddal és játékos humorral keltette életre.
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De nemcsak ebben a darabban, hanem a Csikósban, A peles- 
kei nótáriusban, A cigányban, a Sári bíró bán is húsból és vérből 
való figurát állított színpadra. Nehéz lenne felsorolni valamennyi 
szerepét, mert több mint kétszáz színműben lépett fel.

Lassú járású, sohasem siető, az emberekkel kedélyes, szí
vélyes és barátságos volt. Közvetlen ember, aki a színészekben 
vagy a műkedvelőkben nagyra becsülte a tehetségeseket. Nyáray 
öregnek született — már negyvenéves korában is öregnek tar
tották —, vagyis sohasem volt fiatal a színpadon. Ehhez hozzá
járult az is ,hogy járása idősebbnek mutatta, mint amilyen volt.

Élete utolsó éveiben ritkábban lépett fel, pedig valójában 
csak élete utolsó évében volt beteg. Amikor 1945-ben a Szabadkai 
Magyar Népszínház megkezdte működését, meghívták Zilahy 
Lajos Fatornyok című művének egyik főszerepére. Örömmel 
jött, hiszen hosszú évek vágyát látta a színház indulásával meg
valósulni. Játékával — az akkor még kezdő fiataloknak — példát 
mutatott színpadszeretetből, színészi fegyelemből, etikából. Ala
kítása kimagasló teljesítmény volt.

Sajnos hatvankilenc éves korában szívbajt kapott. Hiába 
volt a gondos ápolás, az orvosi kezelés, 1956-ban meghalt.
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SZŐGYI GINA 
(1879—1944)

Budapesten született 1879. május 3-án, egy kisiparos gyer
mekeként. Korán megnyilatkozott benne a művészet iránti hajlam. 
Rákosi Szidi színésziskolájának lett a növendéke, de egyidejűleg 
Pest egyik legkitűnőbb intézetének, a Bellovits-féle ének- és 
zeneiskolának is tanulója volt. Tanulmányai befejezése után,
1900 őszétől a szabadkai színház igazgatójával, Pesti Ihász Lajos
sal kötött szerződést. Első fellépése Kalocsán volt. Millöcker 
operettjében, a Koldusdiák bán mutatkozott be, de másnap már 
Csepreghy Ferenc A piros bugyelláris című népszínművében 
bizonyította be sokoldalúságát.

Ezután a társulat bejött téli állomáshelyére, Szabadkára. 
Itt a Nap és Hold című operett női főszerepében lépett fel 
először. Feladatát kellemes hangjával, tökéletes zenei érzékkel 
oldotta meg, és sokszor zúgott fel a taps a nézőtéren. Kellemes 
csengésű, kitűnően iskolázott hangja könnyen szárnyalt a magas
ba, a legkényesebb igényeknek is meg tudott felelni. Szerepeit 
tehetségének ösztönös megnyilvánulásával jelenítette meg.

Amikor egy év után szerződése letelt, továbbra is itt maradt, 
és az új idényben egészen új oldaláról mutatkozott be. Eljátszotta 
Hervé operettjében, a Nebáncsvirágban Denise-t, a női főszere
pet, amelyet vidéken rendszerint a szubrettek alakítottak. A helyi 
sajtó elismeréssel írt játékáról, a közönség rajongott a sokoldalú, 
bájos művésznőért. A Bácskai Hírlap kritikusa a lap 1901. január 
3-án megjelent számában ezeket írta róla: „ . . . bár a művésznő 
elsőrendű koloratúr énekesnő, azonban a szubrettszerepekben 
is bájjal és könnyedséggel állja meg helyét. Fellépései alkalmával 
hangja mindig gyönyörűen cseng, s énektudása kitűnően érvé
nyesül. A Nebáncsvirág Flavigny Denise kisasszony szerepében 
énekeit oly szépen interpretálta, hogy szinte nem ismert szépségeket 
fedeztünk fel egy-egy jól ismert dallamban. Ezt az alakítást leg
szebb sikerei közé sorolhatjuk. A közönség minden énekszámát 
megismételtette. ’ ’

Ugyanennek az újságnak február 6-i számában ezt olvashat
juk újabb sikeréről: „Szőgyi Gina énekelte Mimózát a Gésák 
című operettben. Régen hallottunk olyan finom pianókat a 
színpadunkon, amilyeneket Szőgyi Gina ezen az előadáson 
produkált. Behízelgő ezüst csengésű hangja tisztán és tömören 
csengett akkor is, amikor a második felvonás fináléját énekelte.”
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Művészetének csúcsát az ebben az idényben színre kerülő 
Katalin címszerepében, valamint Huszka Jenő Bob herceg című 
operettjében érte el. A Katalin szerzője, Fehér Jenő, itt élt Bács
kában. Csantavéren volt gyógyszerész és Béldi Izor szövegíróval 
írta a nagysikerű operettet. Katalin cárnő szerepében a művésznő 
csodálatosan énekelt, szép hangjával, lágy pianóival és ízléses, 
finom játékával elragadtatta a közönséget. De őt is elragadta 
Szabadkáról Komjáthy János, a debreceni színház igazgatója, 
aki nagyobb fizetést ajánlott fel neki. A művésznő a Katalinban 
búcsúzott el a szabadkaiaktól, Debrecenben is sikere volt, azon
ban súlyosan megbetegedett.

Felépülése után kérte szerződése felbontását, majd később 
elfogadta Pesti Ihász igazgató ajánlatát, és visszajött Szabadkára. 
Lehet, hogy a szíve is vonzotta vissza . . .

December 1-én — nyolchavi távoliét után — lépett fel újra 
a régi, kedves falak között az őt szerető és tisztelő szabadkai kö
zönség előtt. A Bácskai Hírlap 1901. december 2-i száma így 
számolt be erről:

„Zsúfolva volt a színház, és a közönség lázas kíváncsisággal 
várta kedvencének kilépését a színre. Ezúttal legkedvesebb szere
pében, a Katalinban lépett újra fel. Ebben a szerepében búcsúzott 
is el Szabadkától és annak műértő közönségétől ez év tavaszán.

Zúgó tapsvihar köszöntötte, amely túlharsogta a kórus énekét 
és percekig tartott az ünneplés, a virágok, koszorúk feladogatása. 
Láthatólag meglepte ez a spontán ünneplés, amely az est folya
mán több ízben is megismétlődöt.

Hangjának fénye, tiszta csengése, melegsége megragadta a 
jelenlevőket és beférkőzött a szívekbe. Játéka az elmúlt nyolc 
hónap alatt megizmosodott, és sok jellegzetes vonással tette 
teljesebbé alakítását” — fejezte be cikkét a lap szerkesztője, 
Quasimodo (Braun Henrik).

A művésznő hamarosan végleg lemondott a színpadról, 
mert 1903. június 14-én férjhez ment dr. Klein Mátyás szabadkai 
ügyvédhez. Ezután már csak családjának élt, időnként csupán 
egy-egy jótékony célú előadáson vagy hangversenyen lépett kö
zönség elé.

A színház felépítésének és megnyitásának ötvenéves évfor
dulóján, 1904. december 16-án és 17-én ő énekelte A cigánybáró bán 
Saffi szerepét, és tette értékesebbé az ünnepi előadást. A közön
ség a régi szeretettel fogadta és ünnepelte.

Sajnos a háború vészvihara, a hitleri gazság és őrültség őt 
is elragadta a város polgárainak sorából, és 1944-ben az ausch
witzi táborban fejezte be életét.

16



TAMÁSSY JÓZSEF 
(1837—1892)

A kiváló népszínmű-énekes családja a kisnemesi családok 
rendjébe tartozott. Édesapja tekintélyes polgára volt Veszprém 
városának és fia, József ott született 1837. március 13-án. Iskoláit 
szülővárosában végezte el, de miután semmilyen tudományos 
pályához nem volt kedve, apja ipari pályára adta. A fiú több 
szakmát is próbált. Volt pék, szűrszabó, lakatos, molnár, de egyik
hez sem vonzotta a szíve, mintha csak érezte volna, hogy maga
sabb rendű hivatás vár rá. Ennek az lett a vége, hogy megszökött 
hazulról, mert amióta egy Veszprémben szereplő vándortársulat 
előadását látta, gondolatai csak a színészi pályán jártak. Annál 
is inkább, mert szép és kellemes hangja volt. Miután édesapja 
hallani sem akart arról, hogy fiából komédiás, országcsavargó 
legyen, így kénytelen volt a szökést választani. Hogy apja ne egy
könnyen találja meg, 1856-ban gyalog jó messzire távozott szülő
városától és a szabadkai színház igazgatójánál, Latabár Endrénél 
jelentekezett. Latabár iskolát végzett, jogászból lett színigazgató, 
aki emellett kitűnő zeneismerettel is rendelkezett. Amikor meg
hallotta Tamássy kellemes, ércesen csengő hangját és megismerte 
ízes beszédét, megörült. Megérezte benne a jövő nagy énekesét 
és szerződtette. Egymás után osztota a fiatal tagra az énekes sze
repeket, amelyeket Tamássy elfogadhatóan, előadásról előadásra 
érettebben játszott el.

Prózai szerepei közül első volt Kinizsi Pál szerepe a Mátyás 
fia  című tragédiában, a népszínmű-énekesi szerepek közül pedig 
Gyuri, a Cigányban, Szigligeti sokat játszott és más népek nyel
vére is lefordított darabjában. Fellépései jól sikerültek, a közön
ség örömmel és megelégedéssel hallgatta és nézte a tehetséges 
színészt.

Latabártól elszerződött Szuper Károly társulatához, amely 
a dunántúli helységeket látogatta. Ebben az időben történt vele 
az alábbi kedves eset.

Az együttes új állomáshelyre utazott és az éjszakát valahol 
egy Bakony vidéki csárdában szándékozott tölteni. Mikor az ekhós 
szekerek megérkeztek, a kocsmáros ijedten szaladt a színészek elé 
és kérte őket, ne menjenek be, mert betyárok mulatnak az ivó
ban.

A társulat tagjai megijedtek, főleg a nők között tört ki pánik, 
jajgatni kezdtek. De Tamássy nyugalommal és hidegvérrel elő
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szedte az egyik ládából a bő gatyát, borjúszájú inget, pörge ár
valány hajas kalapot, cifraszűrt és fokost, majd rákezdett a Fürdik 
a holdvilág . . . című dalra és olyan szépen énekelte, hogy a csár
dában csend lett, mert mindenkinek átmelegedett a szíve. És 
közben belépett az ivóba, a betyárok közé.

— Adj isten, pajtások! — köszöntötte őket ízes falusi 
nyelven.

— Fogadj isten, pajtás! — válaszolták azok és rögtön fel
tették a kérdést: — Kinek a bandájából való vagy?

— A Szuper bandájából . . .
Persze a betyárok ezt a nevet nem ismerték, de azért szíves 

szóval invitálták maguk közé:
— Telepedj le ide, és fogd az edényt, biztosan megszomjaz

t á l . .  .
— Köszönöm — válaszolta Tamássy —■, de nem vagyok 

egymagamban . . .
A betyárok nem sokat törődtek azzal, kik vannak még a 

szépen daloló betyárral, a többieket is beinvitálták. És a szí
nészek, akik közben szintén parasztruhákba öltöztek, pereputtyos- 
tul benyomultak az ivóba.

A betyárok nemcsak szíves szóval fogadták „társaikat” , 
hanem jóféle ennivalókkal is traktálták őket, és a színészek ha
marosan barátságot kötöttek velük, a szegénylegényekkel, ahogyan 
a nép akkor nevezte őket. Daloltak is, táncoltak is kivilágos ki- 
virradtig. Távozáskor útravalóval is ellátták a Szuper-banda 
tagjait, akik hálásan ölelgették kartársukat az ötletért.

Ezekben az években sok küzdelemben volt részük a színé
szeknek, így Tamássynak is. Részben nehéz politikai és gazda
sági viszonyok sújtották a lakosságot. De Tamássynak külön baja 
támadt szilaj természete miatt is. A keménynyakú, bátor fiatal
ember sokszor összetűzött az elnyomó Bach-korszakbeli osztrák 
hivatalnokokkal, konstáblerekkel, de mindig sikerült kivágnia 
magát a bajból. Valaki fel is jelentette, hogy katonaszökevény, 
de a sorozó bizottságban akadt olyan, aki már gyönyörködött 
szép énekében, és ennek ajánlatára felmentették a szolgálat alól. 
Szerencséje volt, mert abban az időben tizenkét esztendeig kellett 
a császár kenyerét enni, ami bizony tönkretehette volna a fiatal 
színész jövőjét.

Tizenkét évig vándorolt Tamássy a vidéken, de már 1861. 
október 6-án a Csikósban felléptették a pesti Nemzeti Színház
ban. Nem bírta azonban az egy helyben maradást, ezért nem
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írta alá a szerződést. Űjabb vendégjátékra csak 1863-ban került 
sor, amikor is augusztus 13-án A szökött katona címszerepében 
lépett fel.

Most sem maradt a fővárosban, hanem csak 1869-ben, ami
kor Kőmives Imre társulatával a városligeti színkörben vendég
szerepeitek. Ekkor újra meghívták a Nemzetibe. Augusztus 22-én 
a Csikósban, 29-én viszont A szökött katonában aratott sikert. 
A rendkívüli művészi teljesítmény eredménye lett az előnyös 
szerződés, amelyet felajánlottak neki és amelyet alá is írt.

Szerződtetése nagy esemény volt, mert abban az időben 
nem akadt férfiszínész, aki ízes beszédével és kellemes hangjával, 
szívhez szóló nótázásával meghódíthatta volna a közönséget. 
Tamássy pedig újra fellendítette a már-már hanyatlásnak indult 
népszínművet.

Sikere növekedett, amikor 1871-ben a színház tagjai sorába 
szerződtette Blaha Lujzát, aki addig a debreceni színház tagja 
volt. Méltó társa lett minden tekintetben a kitűnő bariton éne
kesnek. Ez a jól összeillő művészpár új korszakot nyitott a nép
színmű történetében, és még a nem magyar anyanyelvű polgáro
kat is becsalogatta az előadásokra.

Ők ketten nem csupán művészek voltak, hanem ennél 
többek: mintaképek. A magyarság mintaképei, akik alakításaik
kal, nótáikkal színházszeretetre, zenekultúrára szoktatták a pesti 
közönségnek azt a részét is, amely nem sokra becsülte a komédi- 
ázást. Varázserejű játékukkal, szívhez szóló dalaikkal mély hatást 
gyakoroltak az idegen ajkúakra, sőt a külföldről odavetődő kö
zönségre is.

Tamássy prózai darabokban is fellépett és jó megjelenésével, 
kellemes orgánumával, ízes beszédével színvonalassá tette az 
előadásokat.

Mikor 1875-ben a Népszínház megyílt, szerződtetési aján
latot kapott, de nem akarta hűtlenül elhagyni az ország első 
színpadát, hanem továbbra is tagja maradt. Csak egy évvel később, 
1876. április 21-én lépett fel először a Népszínházban mint szer
ződött tag. Ekkor a Tündér lak Magyar honban volt műsoron, de 
nem tarthatták meg az előadást, mert Blaha Lujza váratlanul 
megbetegedett. így első fellépése itt is a Csikósban volt. Blaha 
Lujza felépülése után sikert sikerre arattak és mindketten a 
közönség kedvencei lettek. De a Népszínház operettet is játszott. 
Tamássy — miután ebben a műfajban őt is fel akarták léptetni
— inkább felbontotta szerződését, semhogy operettszínész le
gyen. így aztán 1881-ben szabad művész lett és főleg vidéki
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vendégszereplésekből élt. 1883-ban mégis újra visszatért és tagja 
maradt a Népszínháznak. Sajnos 1887. június 16-án, egy meleg 
nyári estén, A betyár kendője népszínmű előadása előtt, szélhűdés 
érte és jobb oldala teljesen megbénult.

A daliás férfi mint élőhalott tengette öt éven át életét csekély 
nyugdíjából és abból a 300 forintnyi segélyből, amelyet a kormány 
1891-ben szavazott meg részére. Hiába reménykedett, egészsége 
nem tért vissza. Nem léphetett többé színpadra. A magyar szín
játszás egyik legsajátosabb, legeredetibb jelensége 1892. szeptem
ber 8-án hunyt el. Az újpesti temetőben kapott díszsírhelyet.
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JOVAN ĐORĐEVIĆ
(1826—1900)

Az újvidéki és belgrádi színházak megalapítója és első igaz
gatója 1826. november 13-án született Zentán. Iskoláit szülő
városában, Szegeden, Temesvárott és Újvidéken végezte, majd 
beiratkozott a pesti orvosi fakultásra, de tanulmányait 1848-ban 
abbahagyta és Zomborban, Lúgoson, majd Temesvárott volt 
tisztviselő. Az 1850-es évek kezdetén az akkori Szerb Vajdaság 
főispánjától, Isidor Sekuliétól engedélyt kapott, hogy szerb 
műkedvelő társaságot alapítson Zomborban. Meg is alakult az 
jfjúsági műkedvelő együttes, amelynek célja a szerb kultúra ter- 
iesztése volt. Mert Đorđević kérelmében hűen leírta azt a nagy 
nélkülözést és nyomort, amelyben a Tisza menti szerbség élt, 
és kérte, hogy megsegélyezésére engedjék meg a jótékony célú 
előadásokat. Kérvényében kifejtette: „ . . . a színház egyik leg
fontosabb tényezője a kultúrának és legjobb őrzője a nemzeti 
nyelvnek . . .  és szégyenkezünk, hogy a vajdasági szerbségnek 
még nincs színháza, így a műkedvelők lesznek hivatva azt pótolni.” 
Az engedélyt megkapta, és megalakult a Műkedvelő Társaság, 
amelynek első ülésén beszámolt a tervekről. Megkezdték a mű
ködést, amelyben ő is tevékeny részt vett, sőt annyira színházi 
emberré vált, hogy később ő kezdeményezte az újvidéki szerb 
színház megalakítását, de 1851-ben tapasztalatával segítségére 
volt Antonije Hadžićnak a Szabadkai Szerb Műkedvelő Egye
sület megalakításában is.

A zombori műkedvelők igen aktív munkát végeztek, jó 
előadásokat adtak. Később Đorđević elhagyta Zombort, mivel 
az újvidéki Szerb Matica titkára lett. 1857-ig az újvidéki gimná
zium tanára, 1863-ig pedig a Letopis című folyóirat és az Új
vidéken megjelenő Srpski dnevnik szerkesztője volt.

Ebben az időben jött Újvidékre Jovan Knežević utazó 
vándortruppja, s szép sikerrel vendégszerepeit. Đorđević lapjában
— 1861-ben — szorgalmasan cikkezett az állandó szerb színház 
megalapítása, illetőleg a színészet szilárdabb alapokra helyezése 
és egy állandó színházi épület felépítése érdekében. A szerb 
közönség nagy lelkesedéssel fogadta az elképzelést, nemcsak 
Újvidéken, hanem az egész déli vidéken -— és 1961-ben az új
vidéki Srpska čitaonica (Szerb Olvasókör) keretében meg is 
alakult a Srpsko narodno pozorište (Szerb Nemzeti Színház). 
Erről az örvendetes eseményről Đorđević nagy cikkben számolt
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be lapjában és azt is megírta, hogy a színházi bizottság elfogadta 
Jovan Knežević színigazgató kilenc színészének kérését, hogy 
őket is szerződtessék a megalakítandó színház tagjai sorába.

Az új színház vezetőségébe Jovan Đorđevićet mint a szín
házalapítás eszméjének fáklyahordozóját, Jovan Jovanović Zmajt, 
a neves költőt, a Danica című újság szerkesztőjét és a kulturális 
élet még néhány neves vezetőjét választották be.

Ez a bizottság a színigazgatói teendőkkel Đorđevićot bízta 
meg és ő is szervezte meg a társulatot, amelynek tagjai között 
volt Ljubica Kolarović, Draginja Popović, Dimitrije Ružić, 
a későbbi kiváló tragikus és hős, Aco Boić, Aleksa Savié és Lazar 
Telečki. Telečki lett az új társulat rendezője, mert ő volt a leg
képzettebb.

A szerb színészet akkor még a kezdet kezdetén volt, elő
adásai a jó műkedvelés színvonalán álltak, hiszen alig voltak 
gyakorlott színészei, csupán a színészetért rajongó, lelkes fiatalok
ból szervezték meg a társulatot. Akárcsak a magyar színészet 
kezdeti korában, a szerbnél is különböző foglalkozásból jött 
egyének voltak. Képesítésük, iskolai végzettségük is kevés volt. 
Dimitrije Kirilović A szerb színjátszás című könyvében így 
emlékezett meg erről:

„A színészek az első időkben mindannyian bajuszt viseltek, 
egyesek még szakállt is, csak később borotválták le — fájó szívvel 
és könnyes szemmel — bajuszukat.”

A pátoszos beszéd és természetellenes mozgás uralkodott 
még akkor a színpadon. Miután legtöbben az iparosságot, a 
kereskedőséget cserélték fel a színészi hivatással, nehéz volt 
őket bevezetni a színészet sokoldalú mesterségébe.”

Đorđević sokat foglalkozott különórákon velük, hiszen pe
dagógus volt, akinek irodalmi képzettsége is magas fokon állt. 
Naponta tartott előadásokat a nyelv tisztaságáról, a korok stílusá
ról. Az ő érdeme volt, hogy egy-két év alatt az előadások szín
vonala emelkedett. Elméleti képzettsége is magas szintű volt: 
tudott mindent, amit színházról, színpadról, színjátszásról, a 
színpadművészet minden rokon és segédművészetéről tudhatott. 
Tudását külföldi utazásai során szerezte meg.

Bámulatos türelme és kitartása volt, ha valamit kezdő szí
nészeivel el akart érni. Mindent megpróbált, mindent megtett, 
hogy meglegyen az összjáték, sőt érdekes is legyen. Ha másképpen 
nem boldogult, nem nyugodott, míg a színészekből ki nem csiholta 
tehetségük utolsó szikráját is.

A társulatot elvitte Belgrádba is vendégszerepelni, ahol 
akkor még nem működött színház. Az előadásokon az uralkodó,
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Mihály herceg is megjelent, aki nagyon elégedett volt és magához 
kérette Đorđevićet. Elbeszélgetett vele, meghallgatta véleményét 
az alakítandó belgrádi színház lehetőségéről és megígérte, hogy 
színházat építtet, sőt egyben felkérte annak vezetésére. Ez a 
színház fel is épült és még ma is abban tartanak drámai és opera- 
előadásokat. Természetesen az elmúlt évtizedekben megfelelő 
átalakításokat végeztek rajta.

Mialatt a belgrádi színház épült, Đorđević az újvidéki 
társulattal járta a Vajdaság helységeit, sőt eljutottak Zágrábba 
is, ahol szintén nagy sikerben volt részük. Közben új fiatal erőkkel 
gazdagította az együttest, akik közül nem egy később neves és 
értékes tagjává vált a délszláv színjátszásnak.

Đorđević igazgatása alatt nyílt meg ünnepélyes keretek 
között 1868-ban az újonnan épült belgrádi színház, de néhány 
év múlva, 1876-ban, pénzügyi nehézségek miatt bezárták. Ekkor 
Đorđević a šabaci gimnáziumba ment tanárnak, majd később 
ugyanennek az iskolának igazgatója lett. Innen 1878-ban a belg
rádi tanítóképzőbe helyezték. Itt 1880-ig működött, majd 1888-ig 
az egyetemen történelmet adott elő. Rövid ideig kultuszminiszter 
is volt. Ekkor ünnepelték irodalmi munkásságának ötvenéves 
jubileumát, amely után hamarosan nyugdíjba ment.

Mint a belgrádi színház igazgatója ő szerződtette Aleksandar 
Bačvanskit (Várhidy Sándort), a magyar színészből lett neves 
szerb tragikus színészt és rendezőt. Vele együtt alapította meg a 
színésziskolát, ahol Đorđević irodalmi, Bačvanski pedig elméleti 
és gyakorlati színjátszási órákon képezte a tehetséges, de gyakorlat
lan színészeket, valamint az újonnan felvett növendékeket, akik 
közül többen nagy művészek és a szerb színjátszás büszkeségei 
lettek.

Mint nyugdíjas sem kapcsolódott ki a színházi munkából, 
ő végezte a dramaturgiai munka nagyobb részét és sokban segítette 
a fejlődő szerb színpadi irodalom kibontakozását. A színmű
vészet terén végzett munkája miatt a szerb színészet története 
aranybetűkkel írta föl a nevét.

Nyugdíját — sajnos — nem sokáig élvezte, mivel 1900. április 
9-én Belgrádban elhunyt.
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LÁBASS JUCI
(1896— 1932)

A század első éveiben a régi szabadkai Gombkötő utca egyik 
sarokházából minden reggel csinos, matrózruhás, leeresztett hajú, 
nagy masnis kislány indult el a Széchenyi téri zárda iskolája 
felé. Ez a kislány Lábass Juci, egy Erdélyből ideszármazott mérnök 
kisebbik leánya volt, aki 1896. június 22-én Szabadkán született.

Az iskolában több ízben rendeztek előadásokat, amelyeken 
a kis Juci mindig nagy sikert ért el kellemes koloratúr hangjával. 
Már kislány korában elhatározta, hogy a színi pályára lép, és 
valahányszor színházba ment szüleivel, a páholyból epedő szívvel 
nézte a kulisszák festett, varázsos világát. Hallgatta a színésznők 
énekét, élvezte a bonviván szerelmes vallomásait.

Szülei, amikor előhozták a pályaválasztás kérdését, és meg
tudták leányuk szándékát, hogy színi pályára óhajt lépni, a leg
határozottabban ellenezték tervét. De végül is az édesapa, Lábass 
mérnök megkérte Farkas Ferenc színigazgatót, hallgassa meg a 
leányát és mondjon szakvéleményt képességeiről.

Az igazgató készségesen eleget tett a szülők kívánságának, 
és egy nap megjelent a Gombkötő (ma Drapšin) utcai lakásban, 
hogy meghallgassa leányukat.

Juci a zongorához ült és elénekelte a Szeretlek én, egyetlen
egy virágom . . . kezdetű dalt, mire az igazgató elragadtatva ki
jelentette, hogy feltétlenül egyezzenek bele a kislány kíván
ságába, mert a lány tehetséges, hangja kellemes, és szép jövő 
áll előtte.

A bájos leányka csak nézett, mosolygott, de közben majd 
kiugrott a szíve örömében, hiszen egyetlen vágya volt, hogy 
színésznő lehessen. Szülei, akik látták szomorúságát, valahányszor 
ellenezték a tervet, most végre beleegyeztek és énekórára beíratták 
a zeneiskolába, ahol Lányi Ernő, a neves pedagógus vette gondo
zásba.

A kitűnő zeneszerző és karnagy megérezte, milyen nagy 
kincs került kezei közé, és szakszerűen csiszolgatta a hangját.

Énektanulmányai befejeztével beiratkozott a Rákosi Szidi- 
féle szakiskolába, majd amikor azt elvégezte, 1913-ban a Király 
Színházhoz szerződött. Itt a Buksi című operett női főszerepében 
mutatkozott be nagy sikerrel. Ezt követte a Sztambul rózsája 
(Midili), Legénybúcsú (Stella), Offenbach (Hortense), Rip van
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Winkle (Lisbeth), Pillangó főhadnagy (Katinka), Chopin (Auróra) 
és még több más sikeres operett.

Az Offenbach-operett bemutatójáról a Pesti Hírlap egyebek 
között a következőket írta Lábass Juciról: „Kellemes csengésű, 
jól iskolázott szopránja könnyen szárnyal a magasba, technikája 
a legkényesebb igényeknek is meg tud felelni. Előadása és játéka 
ízlésre és rutinra vall.”

Tíz esztendeig volt tagja a Király Színháznak, közben házas
ságon kötött Rátkay Mártonnal, a neves táncos komikussal, de 
csakhamar elvált tőle. Átszerződött a Városi Színházhoz s egymás 
után jobbnál jobb szerepeket játszott. Az Orlovbán (Nadja), 
a Cirkuszhercegnő ben (Palinska hercegnő), a Boccaccióban (cím
szerep) és az Elvált asszonyban (Gonda) lépett fel sikerrel.

Válópere után kiment Bécsbe és ott is sikerrel vendégsze
repeit. Amikor visszatért, férjhez ment Szedő Miklós operaéne
keshez, aki ebben az időben vette át a szegedi színház igazgatását. 
Lábass Juci követte férjét Szegedre, és itt nemcsak hangjával, 
de játékával prózai darabokban is elsőrendű alakítást nyújtott. 
Nagy sikerrel lépett fel Molnár Ferenc Olympia című darabjának 
női főszerepében és bebizonyította drámai színésznői készségét. 
Igen tehetséges, intelligens művésznőnek bizonyult. A Szibill 
és a Tangókirálynő címszerepét, az Aranyhattyú Ellinorját, a 
Cigánygrófnő ben Pannit játszotta. Talán azóta sem volt az operett
színjátszás olyan magas színvonalon a szegedi színházban, mint 
akkor. A sok szép dallamú szerep gazdagította a művésznő mű
sorát és sikereinek számát.

Az operettszerepeket kivételes tehetséggel tudta eljátszani 
és iskolázott hangjával énekelni. Lényében volt valami vonzó 
kedvesség, báj, amely tökéletesen rokonszelleművé tette szerep
körével. Finom énekmódja, könnyed, vidám játéka, az egyéni
ségéből áradó kedvesség és közvetlenség elbájolta az embereket.

Fiatal volt még, amikor gyógyíthatatlan betegség támadta 
meg szervezetét, és erejének teljében, sikereinek csúcsán hunyt 
el 1932. augusztus 25-én.
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KENEDICH KÁLMÁN
(1862—1942)

A múlt század nyolcvanas éveinek kezdetén egy magas, 
nyurga, jó megjelenésű fiatalember érkezett Szegedre és állást 
keresett. A fiatal férfi Kenedich Kálmán volt, aki Kiskunhalason 
született 1862. március 16-án. Iskoláit szülővárosában végezte 
el és most el akart helyezkedni. Halason is kapott volna állást, 
de szép hangja volt és azt óhajtotta képeztetni. Szegeden egy 
gyógyszertárban alkalmazták laboránsként. Néhány nap múlva 
beiratkozott a zeneiskolába, ahol abban az időben Szögedi Endre, 
a jeles zenepedagógus volt az igazgató. Ő vette a kezébe a fiatal 
énekes jelölt képzését, mert a szakember kitűnő érzékével azonnal 
meglátta, hogy értékes hanganyaga van, amelyet szakszerű oktatás
sal ki lehet csiszolni. Ezenkívül a szegedi színház karmesterénél 
is vett énekórákat, aki a kor sikerrel futó operettjeinek főszerepeit 
tanította be neki.

Mikor Kenedich úgy érezte, hogy hangja fejlődött, meg tud 
felelni feladatának, teljesíteni akarta régi vágyát. Átjött Szabad
kára és jelentkezett Gerőffy Andor igazgatónál. Az meghallgatta 
és 1882 virágvasárnapjától kezdve szerződtette bonbiván és 
tenorista szerepkörre. Mivel már voltak betanult szerepei, hama
rosan be is mutatkozhatott a színházlátogatóknak. Johann Strauss 
Jabuka című szláv tárgyú operettjének főszerepét énekelte be
mutatkozásul. A közönség szívesen hallgatta a jó hangú énekest, 
megszerette és kedvencévé vált. Mert Kenedich nemcsak énekelni 
tudott, de — ami egy énekesnél ritkaság volt — jó színésznek is bi
zonyult. A Tintilla hadnagy címszerepe után Lukácsy Sándor 
népszínműve, a Székely Katalin, majd Offenbach, Suppé, Mil- 
löcker egy-egy műve, sőt Strauss Hoffmann meséi című nagy
operettje következett. Ebben a címszerepet, Hoffmannt énekelte.

Az évek során különböző társulatoknál működött és azokkal 
úgyszólván az egész országot bejárta. Tagja lett a vidék legjelentő
sebb együtteseinek. Neve egyre ismertebbé vált a színházi körök
ben. A külföldi szerzők művein kívül hű tolmácsolója volt a 
magyar népdalnak és a műdaloknak is. így főszerepet játszott 
Bokor József három darabjában: Az UFF királyban, A z eleven 
ördögben és A kis alamusziban. Sőt más operettekben is, amelyek 
komolyan próbára tették képességeit. Ezek a darabok újabb 
népszerűséget jelentettek számára, mint ahogy mindenütt, ahol 
csak fellépett, az érdeklődés középpontjába került. Játszott Szege

26



den, Miskolcon, Kassán, Debrecenben, Sopronban. Mint minden 
igazi művész, komolyan vette mesterségét. Szerepeinek mélyére 
hatolt, s azokat mindig olyan jellemző sajátságuknál fogva ragadta 
meg, amelyet természetével, felfogásával rokonnak érzett. Ezért 
a színházi vezetők versengtek szerződtetéséért, a közönség pedig 
becsülte művészetéért.

Híre eljutott a budapesti Népszínházhoz, amely meghívta 
vendégfellépésre. Ez alkalommal a Hoffman meséi c. nagyoperett 
címszerepét énekelte, amelynek eredménye több éves szerződés 
lett. Kedvenc szerepét a Jabuka c. operettben számtalan újdonság 
követte, amelyekben mindig a főszerepet alakította.

A millenniumi ünnepségek alkalmával egy berlini fonográf
gyár készített vele lemezeket; ez abban az időben még nagy 
esemény és megtiszteltetés volt. Sőt, ez a gyár meghívta több 
magyar népdal felvételére is. Kenedich örömmel utazott ki 
Berlinbe és ott a Komische Operben is fellépett. Szereplése 
annyira tetszett, hogy szerződést ajánlottak fel neki, de — hiányos 
német tudására hivatkozva — nem fogadta el. Visszatért a Nép
színházba, ahol a Cigánybáró címszerepét énekelte a darab 
századik előadása alkalmával tartott ünnepi díszelőadáson. Part
nere a szabadkai születésű, országszete ismert neves primadonna, 
Hegyi Aranka volt. Az előadás után a jelenlevő zeneszerző, 
J. Strauss mindkettőjüknek egy-egy, briliánskövekkel kirakott 
gyűrűt ajándékozott kitűnő szereplésükért.

A Népszínház együttesében kellemes volt a légkör, a kartársi 
viszony. A színészek megbecsülték, segítették egymást a munká
ban és ezzel művészi hajlékukhoz, pályájukhoz méltó légkört 
teremtettek. Pozícióra, életkorra, nemre való tekintet nélkül 
többre becsülték azt a tekintélyt, amelyet valaki művészetével 
szerzett magának. Ezért érezte ott magát jól Kenedich is, aki 
ellensége volt minden intrikának.

Kitűnő kartársai voltak: a nők közül Blaha Lujza, Hegyi 
Aranka, Pálmay Ilka, Komáromy Mariska és Küry Klára, a 
férfiak közül pedig Kassay Vidor, Németh József, Szirmai Imre 
és Vidor Pál. De rajtuk kívül még sok más tehetséges művész 
is működött ott.

A kitűnő tenorista magas életkort ért meg. A második világ
háború idején, 1942-ben hunyt el nyolcvanéves korában.

A fővárosi tanács elismerte jelentős szerepét a magyar 
színművészetben és díszsírhelyet adományozott földi marad
ványainak elhelyezésére. Temetésén nemcsak a közönség belát
hatatlan tömege, de a társadalmi élet és művészvilág számos 
kiválósága is megjelent.
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VEDRŐDI GIZI
(1878— 1961)

A XIX. század végén, 1898-ban a Vígszínház iskolájában 
felvételre jelentkezett egy kedves arcú, intelligens debreceni 
leány: Vedrődi Gizi. Kérte, hogy hallgassák meg, mert minden 
vágya színészi pályára lépni. A bizottság meghallgatta, és egy
hangú döntéssel fel is vette a növendékek közé. A kislány ízes 
magyarsággal beszélt, hiszen Debrecen, illetve a Hajdúság szülötte 
volt. Ott született 1878. május 30-án.

Hároméves volt abban az időben a színésziskola tanítási 
ideje, amelyet kitűnő eredménnyel fejezett be. De nemcsak az 
iskolai anyaggal foglalkozott komolyan, hanem szorgalmasan 
képezte is magát, sokat olvasott, megismerte a drámairodaimat 
és a vizsga után, 1901-ben szerződést kötött a szabadkai színház 
igazgatójával. Az iskolában Gál Gyula, a Nemzeti Színház nagy
nevű tagja volt az osztályfőnöke, aki egyike volt a legtekintélyesebb 
és legnépszerűbb tanároknak. Aprólékosan kimunkált vizsga
előadásán D ’Ennery és Cormons francia szerzőpár A két árva 
című színműnek főszerepét kapta. Az ő növendékei beszéltek 
a legtisztábban és legszebben az iskolában. Vedrődi Gizi hűen 
adta vissza mindazt, amit tanárától tanult, és a hallgatóság között 
a növendékek közeli családtagjain kívül több vidéki igazgató is 
láthatta, hogy bájos lénye miként sugárzott a színpadon, de ilyen 
volt ő az életben is.

Amikor a szabadkai igazgató eléje tette aláírás végett a 
szerződést, örömmel lépett be a színház tagjai sorába. Örömét 
fokozta, hogy a városhoz rokoni kapcsolatok is fűzték, de az is, 
hogy tudta, ennek a színházkultúrája már igen fejlett. Ha itt 
megszerettek egy színészt, annak jó dolga volt, és bármerre 
vetette is a sors, mindig vágyott vissza a zsíros földű bácskai 
tájra.

1901 őszén jelentkezett Nagykőrösön, ahol akkor a társulat 
a téli idényre betanulta a műsorra kerülő darabokat.

Megérkezése után azonnal feladatot kapott. Első szerepe 
a Piros bugyellárisban, Csepreghy Ferenc népszínművében Manci 
volt, majd néhány nappal később egy francia színműben, a Ne
vezetes kastélyban Geneviéve-t alakította. Ebben a darabban 
mutatkozott be a téli állomáson, Szabadkán is 1901. november
6-án. Másnap a Bácskai Hírlapban Quasimodo (Braun Henrik) 
ezeket írta: „Várakozásunkban nem csalódtunk, a fiatal naiva

28



igen tehetséges. Geneviéve-t alakította a darabban, s ha azt 
mondjuk, hogy ezt a szerepet jobban senki sem játszthatta volna, 
akkor csak gratulálhatunk a rendezőnek, hogy ráosztotta.”

De a sajtón kívül a közönség is a legnagyobb elragadtatással 
fogadta a bemutatkozást, a kis naiva szép virágcsokrokat kapott 
tisztelőitől. A mindig új darabokat bemutató színház műsorra 
tűzte Bokor József Almafa című bájos életképét, amelyben Ilon
kát, a női főszerepet alakította. Ebben aratta talán élete legnagyobb 
sikerét, mert természetes, művészi játékával magával ragadta a 
telt nézőteret.

Játékára jellemző volt az ellenállhatatlan, sugalló erejű 
őszinteség és közvetlenség. Női báj, sziporkázó szellemesség 
áradt belőle. Szép és kedves lényében sokkal több volt az értelem, 
mint az érzelem, de ahhoz is értett, hogy kellő pillanatban meg 
tudjon csillogtatni annyi mély érzést, amely a közönség teljes 
meghódításához elegendő volt. Mert volt szíve, őszintén és mélyen 
érző szíve . . . Esze, humora, kedvessége színessé tették meg
formált alakjait. Éppen ebben volt titka későbbi nagy sikereinek is.

Az idény további részében következett Szigligeti víg játéka, 
a Nagymama. Erről a Bácskai Ellenőr kritikusa, Csillag Károly 
így emlékezett meg: „Vedrődi Gizi játszotta Piroska szerepét 
igen rokonszenvesen . . . ” Ez a néhány szavas méltatás is jólesett 
a fiatal színésznőnek, aki minden újabb szerepét alapos tanulmány 
tárgyává tette, ami alakításain meg is látszott. Gárdonyi Géza 
színpadi játékában, A borban mint Szúnyog Rozika aratta követ
kező sikerét. Ügyesen, bájos közvetlenséggel, tökéletes népi 
táj szólással keltette életre, de talán még nagyobb sikert ért el 
természetes és közvetlen alakításával mint Feledi Boriska Tóth 
Ede népszínművében, A falu rosszá bán. Ekkor nemcsak nyílt 
színen, hanem a felvonások után is több ízben tapsolták lámpák elé.

Egyévi szabadkai működés után új környezetbe, új rendező
vel való munkálkodásra vágyott és új közönséget akart meghódíta
ni. Ezért Krémer Sándor szatmári színigazgatóhoz szerződött. 
Ezzel a társulattal bejárta az ország több városát. Megfordult 
Nagykanizsán is, ahol régi, sikeres szerepével, az Almafa Ilonkájá
val ugyanolyan sikere volt, mint a szabadkai műértő közönség 
előtt. De az Egér című francia vígjáték Peppa szerepében is méltón 
kapott dicséretet a sajtótól. Játéka ebben is csupa kellem és báj 
volt. Az volt az általános vélemény, hogy nem játszik, hanem éli 
szerepét, amit a közönség viharos tapsokkal honorált.

Űj környezet, új közönség mindig jó hatással volt — és ma 
is van —* a színészekre. így volt ez Vedrődi Gizi esetében is. 
De ő ennyivel nem elégedett meg. Nem szédítette meg a siker.
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Tanulni, haladni, fejlődni óhajtott a pályán. Ügy érezte, hogy ezt 
más közönséggel, más rendezőkkel és partnerekkel tudja elérni. 
Ezért a következő évadtól Mezei Kálmán társulatának lett a 
tagja, ahol első szerepe a Loute c. francia vígjáték címszerepe volt. 
Stílszerű kedves játékával itt is egy csapásra meghódította a 
közönséget. Egy egyéniségétől távol álló szerepet, egy kokottot 
alakított kedvesen, de az ízlés határain belül.

Az elmúlt két év alatt gazdag műsorra tett szert. Említésre 
méltó szerepe volt a Madarászban Jutka, az Aranykakasban 
Klárika, a Felhő Klári című népszínműben Katica.

A Mezei-féle társulattal bejárta Ungvárt, Munkácsot, Bereg
szászt, majd 1904-ben Besztercebányán adtak előadásokat. Itt 
megismerkedett Faith István festőművész tanárral. Megszerették 
egymást, és hamarosan házasságra léptek. A fiatal művésznő 
nem újította fel szerződését, hanem a boldog fiatal férj mellett 
maradt. Ebből a frigyből három gyermek született. De az alig 
öt évig tartó boldog házasságnak szomorú vége lett, mert férje 
gyógyíthatatlan betegségben 1909. június 6-án elhunyt.

A mélyen lesújtott fiatal asszony elfogadta szabadkai rokonai 
meghívását és három gyermekével Szabadkára költözött. Nem is 
írt alá többé szerződést, bármennyire is kérték. Gyermekei ne
velését mindennél fontosabbnak tartotta. Tisztviselői állást vállalt 
és így élt szerettei körében 1961-ben bekövetkezett haláláig.
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KABOS GYULA 
(1888—1941)

Bajazzo vagy Kean, a híres angol színész története jut a 
kronikaíró eszébe, ha a nagy magyar mulattatóra, Kabos Gyulára 
emlékezik. Minden színésznek örök vágya, hogy nyílt színpadon, 
a közönség szeme láttára haljon meg. De ez csak kevés művésznek 
jutott osztályrészül. Moliére a színpadon lett rosszul, és néhány 
órával később, a lakásán halt meg, míg a magyar színművészet 
nagy drámai hőse, Egressy Gábor a Brankovics György című 
történelmi tragédia címszerepében a nyílt színen. A szerbek nagy 
művészének, a magyar származású Bácsvánszki Alekszandarnak 
is ilyen halált adott a sors. A másik neves szerb művész, Pero 
Dobrinović, miután negyvenévi vajdasági működés után a Belg
rádi Nemzeti Színház tagja lett, amikor vendégszerepelni jött 
Újvidékre, egy kiadós, nehéz és zsíros bácskai ebéd után az 
öltözőben, azon a helyen, ahol negyven éven át számtalanszor 
alakult át más-más alakká, meghalt.

Talán érthető is a művészek részéről ez a kívánság, hiszen 
azok, akik életük hosszú során át sikereket érnek el, félnek, 
rettegnek az öregkor adta leromlástól, a magánytól, az elfeledett- 
ségtől, az anyagi gondoktól, szegénységtől, a hosszan tartó, 
ágyhoz kötöttségtől, betegségtől . . .

Ettől félt a mi nagy komikusunk, Kabos Gyula is, amikor 
Európa egén a sötétséget, a barbárságot, kegyetlenséget, gyilkos
ságokat hozó nemzetiszocializmus felhői sűrűsödtek, s az emberi
séget a hitleri kegyetlenség fenyegette. Ő, aki évtizedeken át 
derűt, vidámságot nyújtott a közönségnek, nem akarta bevárni 
a véget, a gázkamrák keserű szagát. Félt a megaláztatástól, a 
kínzásoktól, az internáló táborok nyomorúságától, inkább hajóra 
szállt és kihajózott az Újvilágba.

Nehéz szavakba önteni Kabos Gyula művészetét, aki nem
csak a színpadon, hanem a mozikban is annyi kellemes estét 
nyújtott a nézőknek. De mégis szólni kell róla és elmondani 
azt, hogy ő is azok közé tartozik, akik Szabadkáról indultak el, 
hogy megjárják a siker útját. És elérte művészi célját, mert az 
egész ország kedvencévé vált. Mestere volt a mimikának és a 
taglejtésnek. A színen egy pillanatig sem állt meg, állandó moz
gásban volt egész testével, egész arcával. Valami különös rez
zenést érvényesített játékában, amely mindig a legmagasabb
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művészi fokon volt. Művészetté tudta tenni az arcjátékot, az 
utánozhatatlan, sajátos beszédmódot.

Budapesten született 1888. március 19-én. Miután befejezte 
Solymossy Elek színiiskoláját, 1906-ban Pesti Ihász Lajos szabad
kai színházigazgató társulatához szerződött.

Első szerepe a János vitéz című Bakonyi-daljátékban a 
Francia király, ezután következett a Bob herceg. Mindkettőben 
osztatlan sikert aratott. Majd Lehár Ferenc operettjében, a 
Luxemburg grófjában, Brissard festő alakjának megelevenítésével 
bizonyította be tehetségét és rátermettségét. Mind a sajtó, mind 
a közönség nagyon elégedett volt vele. A Bácskai Hírlap 1906. 
december 12-i számában Quasimodo (Braun Henrik) így írt 
róla: „Az este új tehetséget ismertünk meg Kabos Gyula fiatal 
színész személyében, aki a festő szerepét játszotta és énekelte 
kitűnően. Színészi jellegzetessége, hogy a legkomikusabb helyzet
ben is közönyös, arcizma sem rándul, halálosan komoly. Játékával 
a tettek gépiességét és az élet visszáját mutatja meg közvetlenség
gel. Nagy jövőt jósolunk ennek a tehetséges fiatal színésznek.”

A jóslat bevált, mert Kabos Gyula hamarosan országszerte 
elismert komikus, sőt a közönség kedvence lett. Két idényt 
töltött a szabadkai társulatnál, majd innen Nagyváradra szerződött 
s ott tovább fejlődött. Híre eljutott a fővárosba, és már a követ
kező idényben a Király Színház szerződtette tagjai sorába. 
Ezután a Renaissance Színházhoz került, ahol hosszabb időt 
töltött. Amikor a Fővárosi Operettszínház tagja lett, tehetsége 
még jobban kibontakozott. Később a Vígszínházban dolgozott, 
s a Cseresznyéskertbtn Lopahint játszotta nagy művészettel. 
De fellépett Móricz Zsigmond, Tersánszky Józsi Jenő. Molnár 
Ferenc, Hunyady Sándor és Zilahy Lajos műveiben is. Több 
mint százötven színpadi és filmszerep fűződik nevéhez.

Negyvenhét filmben szerepelt. Ezek közül meg kell említeni 
a Hyppolit, a lakáj, a Nászút féláron, a Meseautó címűt, amelyeket 
még ma is nagy érdeklődés mellett vetítenek néha a filmszínházak.

De kiváló alakítást nyújtott Juskievics orosz író Szonkin 
és a főnyeremény című tragédiájában is. Erről az alakításról 
Kosztolányi Dezső ezt írta kritikájában: „A színész, aki ezt az 
alakot részletező elemzéssel, mértékes, tragikus erővel ábrázolta, 
nagy művész . . . ”

Sokoldalú egyéniség volt, aki operettben, vígjátékban, bo
hózatban és filmben egyaránt nagy sikereket aratott. A burleszk- 
alakok kitűnő megformálója volt és széles terjedelmű játékskálája 
ezekben érvényesült legjobban. Alakításaira nemcsak a régi 
színházi közönség, hanem a mai nézők is szívesen emlékeznek.
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Az együgyű figurák álltak hozzá legközelebb és azokat keltette 
életre meglepő közvetlenséggel, különleges, sokszor kapkodó, 
dadogó, motyogó beszédmodorral. Egyszerű eszközökkel felépített 
alakításai, a vígjátékfigurák nevetséges beállítása és kedvessége 
a legnagyobb komédiások közé emelték. Felejthetetlen volt, 
amikor kispolgárt alakított és félszeg, csekélységeken rágódó 
kisembert mutatott be. Figyelő, éles szemű színész volt, aki 
felismerte az oktalan félelmet mutató emberben a félszegséget, 
a rosszmájúban a komikumot. De mindig ügyelt arra, hogy 
alakításában sose látsszék a túljátszás és a tudatosság. Egy nagy
szerű clown és egy keserű ember küzdött a sikerért, és mulattató 
ötleteivel, szó játékaival, komikus mozgásával végül is a legmű
vészibb alakítást nyújtotta.

Nagyszerű volt a Lila akácban, amelyben nőimitátorként 
lépett fel. Tanulmányt írtak az Ez a villa eladó című film kis
emberének megformálásáról, utánozhatatlan mozgásáról, valamint 
A kölcsönkért kastélyból alakításáról.

Távol hazájától, idegenben, New Yorkban kellett meghalnia 
1941. október 10-én egy gyalázatos korszak embertelensége 
miatt.
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TARJÁN IRMA
(1882— ?)

Amikor 1897-ben a Vigszinház iskolája megkezdte mű
ködését, jelentkezett egy szép, barna bőrű, tökéletes alakú, 
kellemes hangú leány, Tarján Irma is felvételre. A fiatal lány 
akkor végezte el a középiskolát.

Budapesten született 1882. január 10-én. Már jelentkezését 
megelőzőleg sok küzdelmet kellett folytatnia édesapjával, a kis
polgári gondolkozású magántisztviselővel, aki ellenezte leánya 
pályaválasztását. De Irma addig könyörgött, amíg végre megtört 
szülei ellenállása és beleegyeztek, hogy színésznő legyen. A 
sikeres felvételi vizsga után Mátrai B. Bélának, a Vígszínház 
rendezőjének, a színésziskola tanárának a keze alá került. A kitűnő 
színházi szakember, a jószemű pedagógus hamarosan felfedezte 
növendékének rátermettségét, tehetségét. Külön ambícióval 
foglalkozott vele, mert érezte, hogy sokoldalú színésznőt faraghat 
belőle.

A XIX. század vége felé alakult Vígszínház új szellemet, új 
kultúrát, új játékstílust honosított meg. A köréje csoportosuló 
fiatal rendezők és színészek hívei voltak a közvetlen, természetes, 
realista színjátszási stílusnak. Mátrai is erre oktatta növendékeit, 
akik közül kiemelkedett Tarján Irma. Ő is szakított — mestere 
tanításának hatására — a régi, koturnusos, elavult szavaló és 
előjátszási módszeren nevelődött színészek stílusával. Mert ez a 
módszer utánzásra, a kipróbált sablonok másolására, modoros
ságra épült. Mátrai pedagógiájában a fő feladat a színészi alkotó- 
készség fejlesztése, az egyéniség kiművelése volt.

Tarján Irmáról már rövid idő elteltével az volt a vélemény, 
hogy nemcsak az osztály, hanem az iskola egyik legjobb tanulója, 
aki hűen követte tanárának intelmeit, tanításait. Később pedig, 
amikor már végzett színésznő volt, ebben a játékstílusban izmoso
dott meg tehetsége.

A színésziskola 1900 nyarán tartotta vizsgaelőadását, amelyen 
Tarján Irma Seribe Egy pohár víz című művének Királynő 
szerepében mutatkozott be. Mindenki, aki látta, ismerte, megál
lapította, hogy sokat fejlődött. Nagy sikere volt és a jelenlevők 
több ízben nyílt színen tapsolták meg. A szép és tehetséges 
növendéket még aznap szerződtette a szabadkai színház igazgatója, 
Pesti Ihász Lajos. Szerződése szerint ősz elején Cegléden kellett 
jelentkeznie, ahol a színház nyári idényét töltötte, és ahol a téli
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műsor darabjait betanulták. Itt Georges Ohnet színművének, a 
Vasgyárosnak női főszerepében lépett fel először, s bársonyos 
alt hangja sokban sikerhez segítette. Átélése őszinte, alakítása 
elhihető és figyelemre méltó bizonyitéka volt fejlődésének. Ez 
volt a véleménye később a szabadkai sajtónak is. Városunkban első 
szerepe Brieux Bölcső című színművében Laurenc volt. Utána 
a Vasgyáros hozott számára sikert. Ettől kezdve rohamosan nőtt 
tekintélye mind a közönség, mind a sajtó előtt.

Harmadik szerepében, Bródy Sándor művében, a Hófehérké
ben mint Heléna mélyen megragadta a közönséget. Utána az 
Ocskay brigadérosban, Herczeg Ferenc sorozatos sikert arató 
darabjában Dili alakításával érdemelte ki a legnagyobb elismerést, 
amelyet színésznő kaphat. A szerző a legmelegebb üdvözletét 
küldte remek játékáért. A Bácskai Hírlap hasábjain pedig ezek 
a sorok jelentek meg Braun Henrik (Quasimodo) tollából: „. . . el
bűvölő volt a cigánylány nézése, belemarkolt a szívekbe hangjá
nak bánatos zenéje.”

De dicsérő szavakkal emlékezett meg a fiatal művésznőről 
akkor is, amikor Oscar Feuillet színművének, a Deliiának cím
szerepét alakította: „Megjelenése, intelligenciája, az érzelmek 
minden skálájának igaz hangja a legőszintébb elismerést vívta 
ki a közönség körében . . .”

Műsora gazdagodott Sudermann német színműíró drámájá
nak, az Otthonnak Magda szerepével. Ezt a szerepet is őszinte 
érzéssel és színesen formálta meg. Indulatai elhihetők voltak és 
látszott, hogy gazdag képzelőerővel rendelkezik, ami nagyon fontos 
minden színész számára. Jól érezte a jelenetek fordulópontjait 
és állandó szoros kapcsolatban maradt partnereivel. Fejlődése 
biztató, játéka mindvégig hiteles volt.

Egyik legnagyobb sikerét Echegaray Jósé spanyol író Halálos 
csönd című színművének bemutatója hozta meg számára. Erről 
a Bácskai Hírlap 1902. december 10-i számában ezeket írta: 
„Be tudott hatolni szövevényes lelkiállapotába és meg tudta 
érteni Echegarayt még nagy tévedésében is. Akik megfigyelték 
és ismerik művészetét, azok meggyőződhettek, hogy egy be
fejezett művészi egyéniség, aki Augustina szerepében a női 
lélek és szív világába teljesen behatolt. A szenvedélyek harcában 
önfeledten dobta bele magát azok hullámaiba és azzal a biztos 
tudattal, amelyet csakis a teljesen átérzett igazság tud az embernek 
adni. így vitte előbbre a darabot,- amelynek sikere teljesen az ő 
kezébe volt letéve. A művésznő valóban egyéniség.”

Nem kevesebb sikerrel alakította A nők barátja című műben 
Jane de Simrose szerepét sem. Sok-sok finomsággal rajzolta meg
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Jane alakját; előkelő, könnyed társalgási modora elejétől végig 
évényesült a vígjátékban. A Zsába előadásán is egészen új oldaláról 
mutatkozott be Colette szerepében. Itt arról tett újra fényes 
tanúságot, hogy nemcsak kitűnő tragika, de rendkívül ügyes 
vígjátéki színésznő is. „Gyönyörűség volt hallani beszédét, főleg 
olyan jelenetnél, ahol a metsző gúny hangjából is sugárzott a 
melegség . . . ” — dicsérte meg a Bácskai Hírlap 1902. március
7-i számában.

Sokoldalúságára volt jellemző, hogy Szigligeti népszínművé
ben, a Cigányban mint Rózsi nyújtott kiváló alakítást. Ez a szerep 
igen nehéz és nagy feladatot jelent eljátszani, mert sok színt kellett 
belevinni az őrült leány megszemélyesítésébe, de átélése mély 
és őszinte volt. A továbbiak során is változatos műsorban lépett 
fel, hol drámákban, hol színművekben, hol vígjátékokban mutatta 
be sokoldalú tehetségét és megjelenésével, érdekes, Marlen 
Dietrichhez hasonló külsejével megdobogtatta a fiatalok szívét.

Akkoriban nagy színészkultusz volt a városban a gimnáziumi 
ifjúság körében is. A diákok között ott volt a hetedikes Koszto
lányi Dezső, a későbbi nagy író, Fenyves Ferenc, akiből a Bács- 
megyei Napló főszerkesztője és tulajdonosa lett, Műnk Artúr, 
orvos író és Brenner József, akiből idegorvos és Csáth Géza néven 
esztéta és zenekritikus lett. A diákok három színésznőt ünnepeltek: 
Gerlaki Hermin szubrettet, Étsy Emíliát, a megejtő szépségű 
naivát és Tarján Irmát, a búgó hangú hősnőt. Étsy Emíliáért 
Kosztolányi lángolt, Fenyves és még számos diáktársa Gerlaki 
Hermin szubrettet támogatta tapsaival, Brenner József és néhány 
társa pedig Tarján Irmáért lelkedesett és az volt minden vágya, 
hogy valamiképpen közelebb kerüljön a művésznőhöz, aki éppen 
akkor játszotta A z ember tragédiájában Évát. Ebből az alkalomból 
üdvözlő küldöttséget szervezett barátaival. A lelkes Brenner, aki 
kitűnően rajzolt és festett is, pompás emléklapot készített, amely
nek közepére Kosztolányi egy kedves alkalmi verset írt, majd a 
lap alján a küldöttség tagjai aláírásai következtek. De adjuk át 
a szót a legilletékesebbnek, a küldöttség egyik tagjának, Műnk 
Artúrnak, aki a Napló 1925. december 25-i számában így mondta 
el a látogatás történetét:

„. . . Esett az eső. November eleje volt. Brenner Jóska, a 
későbbi Csáth Géza a lebernyeges havelokja alá rejtette féltett 
művét, a verses emléklapot. Elöl ment borzas fejével Kosztolányi, 
utána a mosolygós Fenyves Feri, a sápadt, nagyfejű Brenner, a 
sunyi Sztrokay Kálmán (később neves író), Gáli Géza (később 
egy neves külföldi szanatórium igazgató-főorvosa),, Licht József
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(akiből ügyvéd lett, de az első világháborúban elesett) és végül 
jómagam.

A látogatás jól kezdődött, de viharosan végződött. Program 
szerint előlépett Kosztolányi hosszú, kissé esetlen lábaival és 
elraccsolta költeményét. Mi már kívülről tudtuk minden szavát 
. . . Istenemre: gyönyörű volt. Az ünnepi szónok Licht József 
volt, azaz csak lett volna, mert szónoklata elején óriási erővel 
tört ki belőlünk az a bizonyos — „diákröhögés” . Licht, aki 
nagyon ki akart tenni magáért, valahonnan szerzett egy pár fehér 
kamásnit. Ügy festett, mint egy gígerli. De vigyázott is a kiköl
csönzött kamásnikra, kerülte a pocsolyát, mintha tojástáncot 
járna. Alig kezdett beszédébe, amikor Brenner Jóska észrevette, 
hogy Licht egyik lábához ökölnyi sár tapad. Más se kellett nekünk: 
vulkáni erővel tört ki a röhögés . . . éppen csak a drámai mű
vésznő nem nevetett. Szomorú pillantásokat vetett a besározott 
szőnyegre. A mi kedvünk is lelohadt, amikor egyikünk felfedezte, 
hogy a szomszéd szobában a helyi lap főszerkesztője játszik 
velünk bujósdit . . .”

Bizonyára kiábrándulást jelentett ez a látogatás, vagy talán 
inkább a főszerkesztő látogatásának leleplezése. Ám a diákok 
továbbra is lelkesen ünnepelték a színésznőket, sok-sok taps 
hangzott el az előadásokon.

A művésznő három idényt töltött Szabadkán, majd Mis
kolcra szerződött Balla Kálmán igazgatóhoz és ott folytatta 
sikeres fellépéseit részben már betanult, részben új darabokban. 
Az új szerepek közé tartozott Melinda, Katona József Bánk bán 
című tragédiájában, amelyben bebizonyította, hogy mennyire 
otthonos a klasszikus művekben is. A Stuart Máriában Erzsébe
tet, Racine Phaedrájában a címszerepet, Csehov Sirály című 
művében Irinát alakította.

Tarján Irma rengeteget olvasott és folyton tanult, mert 
csupa ambíció volt, és bármilyen nagy sikere volt is, sohasem 
hitte, hogy az maximuma annak, amit a színészi pályán elérni 
lehet. Nem volt beképzelt. Hogy mi volt benne, amit el lehet 
róla mondani, ami tanulságos lehet sok mai fiatal színésznő 
számára? Először is: természetességre törekedett. Alig mozgott, 
de ha megmozdult, szívbe és agyba nyilallt ez a mozdulat. És 
semmit sem hangsúlyozott túl. Mint már előzőleg is szó volt 
róla, nemcsak tragédiákban, de vígjátékokban is elragadó volt, 
mindenben a sokoldalúság jellemezte. így Dumas vígjátékában, 
A tékozló apa női főszerepében kellemes, kedves frisseségével 
hatott, míg Rostand Sasfiók című színművének címszerepét
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éppoly bensőséggel és mély átérzéssel játszotta, a szárnyaló 
szöveget oly nemes pátosszal adta elő, hogy a nézők elbűvölten 
hallgatták.

Miskolcról Heves Béla erdélyi társulatához szerződött. Zilah, 
Marosvásárhely, Nagyszalonta, Székelyudvarhely, majd Déva 
következett. Itt megismerkedett a kórház tekintélyes főorvosával, 
dr. Mótz Miklóssal, akivel 1906-ban házasságot kötött és vissza
vonult a színpadtól.

A közben lezajlott két világháború lehetetlenné tette, hogy 
életének további folyásáról adatokat kapjunk.
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ANTONIJE HADŽIĆ
(1831— 1916)

Antonije Hadžić, aki 1831. november 20-án született Sza
badkán, gimnáziumi tanulmányait szülővárosában és Pesten vé
gezte. Utána beiratkozott a pesti jogtudományi egyetemre, s 
azt kitűnő eredménnyel fejezte be. Ekkor nem vállalt semmiféle 
állami állást, nem is mint jogász helyezkedett el, hanem az akkor 
még Pesten székelő Matica srpska (Szerb Matica) titkári teendőit 
látta el. Elfoglaltsága mellett még arra is szakított időt, hogy 
vállalja a nagy jelentőségű intézmény évkönyvének, a Letopisnak 
(Évkönyv) szerkesztését. Sőt az Újvidéken megjelenő Matica 
című irodalmi lapot, valamint a Mlade Srbadije (Ifjú Szerbség) 
tudományos folyóiratot is szerkesztette. Később, amikor az 
újvidéki Szerb Nemzeti Színház igazgatójává nevezték ki, emellett 
harmincöt éven át szerkesztője volt a Pozorište (Színház) és a 
Zbornik pozorisnih dela (Színdarabok gyűjteménye) című kiad
ványnak is, amelyben körülbelül negyven hazai és külföldi szerző 
színpadi műve jelent meg.

Mindezek mellett ő maga is foglalkozott irodalommal. El
beszéléseket, irodalmi és színházi kritikákat, történelmi tanul
mányokat írt és magyar irodalmi műveket fordított szerb nyelvre. 
Ezek a művek elsősorban a Letopisban láttak napvilágot. De a 
magyar nyelvű napi- és hetilapokban, valamint folyóiratokban 
(Hon, Fővárosi Lapok, Vasárnapi Újság, Magyar Sajtó, Ellenőr 
stb.) is, jelentek meg cikkei, főleg olyanok, amelyekben a szerbség 
magyarországi művelődési életével foglalkoztak. Űgyanakkor 
munkatársa volt az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és 
képben című kiadványnak is.

A pesti Kisfaludy Irodalmi Társaság 1867-ben levelező 
tagjává választotta. Mint ilyen számos színvonalas előadást 
tartott Pesten Jovan Jovanovié-Zmajról, az Újvidéken élő neves 
költőről, Petőfi és Arany fordítójáról, a Szerb Nemzeti Színház
ról, a szerb irodalomról és népszokásokról. Több mint tizennégy 
évig a Matica srpska elnöke is volt. Közéleti működésének ötven
éves jubileumát a vajdasági szerbség méltóképpen akarta megün
nepelni, de ő — ismert szerénységével — elhárította magától az 
ünneplést.

Mint igazgató-dramaturg majd ötven évig állt a Nemzeti 
Színház élén, s csaknem félszázadon át vezette az intézményt, 
amely — ahogyan azt megalkotta és kifejlesztette — tökéle

39



tesen betöltötte hivatását, kijelölve az utat a szerb színjátszás 
számára.

Az újvidéki színház első évtizedeinek története ennek a 
tartalomnak a kereséséből állott. Mikor már életképessé vált, 
kiderült, hogy volna is hol játszani, közönség is van, de nincs 
mit előadni, mivel még nem fejlődött ki a szerb drámairodalom, 
kevés az eredeti darab. Főleg fordításokból kellett a műsort össze
állítani. Hadžić értette és igyekezett másokkal is megértetni, 
hogy a nemzeti színészet valóban a nyelv szépsége, tisztasága 
terjesztésének és kipallérozásának egyik legerőteljesebb eszköze, 
amelyet tartalommal kell megtölteni.

Kialakított körülbelül harminc-negyven szerb és idegen, 
klasszikus és félklasszikus színdarabból álló műsort, amelyeket a 
betanultságnak, a készenlétnek állandóan olyan fokán tartott, 
hogy felkeltse velük a közönség érdeklődését. Ehhez — ha ne
hezen is — megszerezte a megfelelő ruhákat, díszleteket, kellé
keket, s minden igyekezetével azon fáradozott, hogy elsősorban 
tisztán beszélő és a klasszikusokat stílusosan játszani tudó színé
szeket neveljen.

A vajdasági szeb közönség kedvencének ismerte el az újvidéki 
színházat, így természetes, hogy Hadžić is kegyeltjének tartotta. 
Az első naptól kezdve élete végéig törődött vele. Végtelen nagy 
örömmel fogadta a színház minden sikerét, haladását, de ugyanak
kor szomorúság fogta el, ha válságos helyzetbe került. Minden 
erejét felhasználta fejlődésének érdekében. Szakadatlanul dolgozott 
és türelemmel viselte el a nehéz órákat, ha az intézmény néha-néha 
nehéz helyzetbe került.

Okosan és elővigyázatosan vezette a színházat, mindig annak 
érdekeit tartotta szem előtt. Vele született ügyességével, tapin
tatosságával sikerült is leküzdenie a nehézségeket. Állandóan 
figyelemmel kísérte az előadásokat, s ki tudta választani azokat a 
darabokat, amelyek a közönség érdeklődését felkeltették, de 
mindig tekintettel volt arra, hogy megvannak-e hozzá a meg
felelő színészek. Mert tudta, hogy egyetlen darab sem arathat 
sikert jó előadás nélkül. Jó előadást pedig csakis megfelelő sze
reposztással lehet elérni. Ha valamelyik színészének átütő sikert 
ígérő alakításra látott alkalmat egy kevésbé értékes műben, 
inkább azt tűzte műsorra, mint egy nagy hatású remekművet 
gyenge előadásban. A vezetése alatt álló színház beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket. Abban, hogy beválthatta, nem kis része 
volt a vajdasági szerb közönségnek, amely a legnehezebb napokon 
is átsegítette határtalan lelkesedésével és szeretetével. A színház 
pedig működésével bebizonyította, hogy nemcsak ő haladt be
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csületesen a kitűzött cél felé, de sok szemet felnyitott, hősiesen 
állta a körülötte folyó vitákat és támadásokat és ezen az úton 
igyekezett használni a szerb színpadművészet fejlődésének.

Hadžićot a műsor összeállításakor az a szempont vezette, hogy 
abban lehetőleg képviselve legyen a világ minden nevesebb és 
elismert színműírója a legrégibb időtől a legújabb korig. Ilyen 
körültekintően és biztos kézzel szerkesztette meg a járékrendet. 
Komoly gondja volt a szerb drámairodalommal, mert — mint 
már mondottuk — kevés eredeti darab állt a rendelkezésére. 
Abban az időben Jovan Sterija Popovićon, Đura Jakšićon, Kosta 
Trifkovićon, Ilija Okrugićon és Jovan Subotićon kívül a kezdő 
Branislav Nušić és még néhány szerző írt olyan műveket, amelyek 
maradandóaknak ígérkeztek, és amelyeket a közönség szívesen 
nézett.

Megkezdte tehát a magyar színművek fordítását, sőt rá
beszélt néhány magyarul is tudó írót, hogy ültessen át szerb- 
horvát nyelvre egy-két darabot. így ismerte meg a közönség 
Szigligeti Ede, Csepreghy Ferenc, Tóth Ede, Csiky Gergely, 
Obernyik Károly és mások műveit. Igazgatása alatt 30—35 
magyar színpadi munka került a szerb színház műsorára. Ezeket 
szívesen nézték meg a szerbek és a horvátok, hiszen —* egymás 
mellett élve — ismerték egymás problémáit, és a magyar darabok 
közel álltak hozzájuk. Viszont a meleg fogadtatás kedvet adott 
a színészeknek is, akik szívesen foglalkoztak a szerepekkel, azokat 
alaposan tanulmányozták és úgy vitték színpadra.

Mint már említettük, Hadžić egy személyben volt igazgató 
és dramaturg. A külföldi tanulmányútjai során tapasztaltak hatása 
alatt valóságos művésze lett a színházvezetésnek. Körültekintő 
gonddal és biztos kézzel bővítgette a színház műsorát, amelyben 
a hazai színműirodalom mellett a legrégibb időktől felölelte az 
egész nyugat drámairodalmát is.

Értett a tehetség megítéléséhez, a színészek neveléséhez 
s ahhoz, hogy kit-kit az egyéniségének leginkább megfelelő 
szerepre osszon be. Ezzel összjátékot teremtett a színészek között 
és művészi együttesbe fogta össze őket.

Nagyon ügyelt arra, hogy ne éreztesse igazgatói hatalmát. 
Igaz, szigorú volt, vasfegyelmet tartott, de csak tekintélyével 
és következetességével anélkül, hogy valaha is egy hangos szót 
ejtett, vagy goromba lett volna. Csupa tapintat volt. A színészek 
rajongtak érte, amit nemcsak azzal viszonzott, hogy gondjukat 
viselte, sikeres szerepeket osztott ki nekik és igyekezett segítsé
gükre lenni. így fejlesztett ki egy olyan testületi szellemet, amely 
ritka volt más színházaknál. A színészek egy család tagjainak

41



érezték magukat, megfeszített erővel és kötelességtudással dol
goztak, hogy Hadžić — aki jó példával járt elöl — meg legyen 
elégedve velük.

De nemcsak a szerb közönség és színészek között volt el
ismerten kitűnő szakember: a magyarság is méltányolta tudását 
és színházvezetői tehetségét. Ennek bizonyítására érdemesnek 
tartjuk idézni a Versecen kiadott Délvidék című napilap 1901. 
január 2-án megjelent cikkét, amelyben a szerkesztő ezeket írta: 
„Hogy a Szerb Nemzeti Színház előadásai magas fokon állnak, 
sokban köszönhető Antonije Hadžićnak, a Kisfaludy Irodalmi 
Társaság tagjának, a színház igazgatójának, aki szinte éjt nappallá 
téve iparkodik, hogy az előadások minél tökéletesebbek legyenek.”

Taktikus volt a hatóságokkal szemben is. Ha a politikai 
hatóságok olyan intézkedést hoztak, amely nehezítette a színház 
működését, mindig kivárta az időt, hogy személyes közbenjárásá
val kieszközölje a fennálló kérdések rendezését. Nyugodt, higgadt 
vérmérsékletének volt köszönhető, hogy sohasem került össze
ütközésbe a hatóságokkal, de a színészekkel sem.

1916. január 17-én hunyt el Újvidéken. Noha még javában 
dúlt az első világháború, temetése impozáns volt, ravatalát 
nemcsak a vajdasági szerbség koszorúi borították el, de ott voltak 
a magyarságé is. Érdemeit a halotti beszédekben méltatták. Leg- 
meghatóbb azonban a közönség gyászának a megnyilvánulása 
volt: ezrekre menő, beláthatatlan tömeg állt a dermesztő hideg
ben levett kalappal végig az utca két oldalán, amerre az Almási 
temető felé a menet elhaladt. A szónokok között ott voltak a 
magyar színészet képviselői is, s elbúcsúztak attól az embertől, 
aki fáradhatatlan munkálkodásával és irányításával a színjátszást 
a legmagasabb színvonalra emelte. Mert ő nem ismert magyar 
vagy szerb színjátszást, hanem csupán színjátszást, amelynek 
mindenkor nagy szerepe van a kultúrában, bármely nyelven is 
szólal meg a színpadon.
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SIMON MARCSA 
(1882— 1954)

A szabadkai színház mindig arról volt híres, hogy az innen 
induló tehetségek bejárták az országot és néhány év után Buda
pest valamelyik színpadjára jutva neves művészekké váltak. 
Ezek közé tartozott Simon Marcsa is, aki 1882. szeptember 
21-én született Tápiószelén. Iskolái végeztével beiratkozott Rá
kosi Szidi színésziskolájába, ennek elvégzése után, 1899-ben 
pedig a szabadkai színházzal kötött szerződést.

A fiatal színésznő tele volt becsvággyal. Mind a közönségnek, 
mind a sajtónak az volt a véleménye, hogy a bájos, kellemes 
hangú leány igazi tehetség és sikeres jövő előtt áll. Bármilyen 
szerepet is kapott, azzal alaposan foglalkozott, a szövegben kutatta 
a lényeget, a mondanivaló jelentőségét és az ábrázolandó alakban 
az embert kereste. Egyike volt azoknak a ritka fiataloknak, akik 
megértették, hogy a színészetben az egyéniség csak az író tol
mácsolásának határain belül érvényesülhet, és rátért arra az irány
ra, amelyen — úgy érezte — haladnia kell. Vagyis megtalálta az 
egyéniségéhez illő szerepeket, a megfelelő kifejezési módot, a 
formák keretein belül az újság lehetőségeit, a művészi kivitelezés 
arányos és helyes érvényesítését. A játékban való készség mellett 
az öntudatos belemélyedést, egyszóval mindazt, ami a színészi 
tehetséget sikerre segíti.

Négy évadot töltött Szabdkán, majd Nagyváradra szerződött, 
s ott szintén négy évig működött. Ez is azt bizonyítja, hogy 
nem tartozott a nyugtalan vérű vándorkomédiások fajtájához, 
hanem türelemmel dolgozott, szolgálta a nagy és művészi feladatok 
megoldását.

További évei alatt észrevette alakváltó tehetségének némi 
hiányát, ámde ugyanakkor felismerte kedélye melegségének ra
gyogó voltát, színesen, ízesen beszélő nyelvének jellegzetességét, 
temperamentuma csapongását. És ekkor rátért a fiatalabb 
anyaszerepekre, és ott találta meg helyét, ahol mindezekre a 
tulajdonságokra szükség volt.

Az eltelt nyolc esztendő alatt változatos műsorra tett szert, 
művésszé érlelődött, akinek híre eljutott a Kolozsvári Nemzeti 
Színház vezetőségéhez, s az szerződtetési ajánlat céljából meghívta 
vendégjátékra. A vendégjáték sikerült, és aláírta a szerződést. 
Ez már nagy haladást jelentett, mert ez a színház egyenrangú
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volt a pesti színházakkal. Itt tíz esztendőt töltött, és ez alatt az 
idő alatt tovább fejlődött. Átváltozott, átformálódott, kiküszöbölte 
a néha-néha még jelentkező hibákat, gazdagította játéka színeit. 
Érvényre jutott a benne élő nagy akarat, szorgalom, figyelem, 
tudnivágyás.

Akár mint anya, akár mint egy jóságos néni, vagy Xantippe 
típusú anyós jelent meg a színpadon, az előadás igen fontos 
tényezőjévé vált. Pedig az a színésznő, aki ilyen alakokat sze
mélyesít meg — méghozzá fiatalkorában —, nagyobbára nehéz, 
hálátlan helyzetbe kerül. Hogy feladatának eleget tehessen, vérbeli 
művésznek, sokoldalúnak kell lennie, és még akkor is vajmi kevés 
esetben részesül a magas intelligenciával rendelkező közönség 
részéről spontánul megnyilatkozó elismerésben.

De ezt a kiváló anyaszínésznőt mindig érdeme szerint 
méltányolták a kritikusok. És ha a kedves, harapós színpadi 
figurák alakítója mégis közkedveltségre tett szert, akkor bizonyo
sak lehetünk, hogy a művészetnek azon a fokán állt, ahol uralni 
lehet — és Simon Marcsa uralta is — a lélek és értelem egész 
birodalmát. A műértő kolozsvári közönség megkedvelte az ara
nyos kedélyű színésznőt és fájó szívvel vett tőle búcsút, amikor 
1917-ben a budapesti Magyar Színház hívta meg tagjai sorába.

Szerepei közül csupán a legsikeresebbeket említjük meg. 
Mint kiváló karakterszínésznő eljátszotta a Nagymama cím
szerepét, a Liliomban Muskátnét, A csókon szerzett vőlegényben 
Nefelejts kisasszonyt, Bús Fekete László Búzavirág című darab
jában Pólikát, az Égi és földi szerelemben öreg Istvánnét és még 
számtalan sikerrel megoldott szerepet. Egyébként főszereplője 
volt az első magyar tárgyú hangosfilmnek, a Vasárnap délutánnak 
is. Ezenkívül még sok-sok filmben játszott.

A Magyar Színházban groteszk humorával aratott sikert. 
Fellépett — egyebek között — az egyébként bárgyú tartalmú 
Zerkovitz-operettekben, Kálmán Imre Obsitosa bán, valamint a 
Mézeskalács című operettben is.

A két háború közötti időkben gomba módra szaporodó 
zenés színpadi művekben a szerzők már nemigen írtak anyós
vagy anyaszerepeket, így az idősödő művésznő egyre nehezebben 
kapott szerződést. Egyed Zoltán, a neves kritikus, Film—Szín
ház—Irodalom című hetilapjában heteken át intézett heves 
támadásokat a színházigazgatók ellen a művésznő érdekében, de 
cikkei süket fülekre találtak.

Szerencsére az egyre erősödő filmgyártás nem feledkezett 
meg Simon Marcsáról: szerződtette az Űri muri, a Szabóné,
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a Teljes gőzzel és a Sári bíró című filmekre. Ezekben akadtak 
számára megfelelő szerepek, és ettől kezdve főleg mint filmszínész
nő kereste meg kenyerét. A közönség pedig új oldaláról ismerte 
meg és élvezte szívből jövő humorát, művészetét.

A felszabadulást követő időkben néhány darab felújításában 
lépett fel és maradandó sikerei voltak.

Budapesten hunyt el 1956. január 8-án.
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KIRÁLY ERNŐ 
(1884—1954)

Amikor Ráthonyi Ákos, a legkiválóbb magyar énekes bon- 
viván, aki eleganciájával, sima modorú játékával hódította meg 
a fővárost, 1908-ban váratlanul visszavonult, hogy kimenjen 
Kökényesden örökölt földbirtokára gazdálkodni, a Király Színház 
nagyon nehezen tudta megtalálni méltó utódját. Sorra léptették 
fel a vidéki bonvivánokat, de egyik sem tudta feledtetni Ráthonyi 
kellemes baritonját, jó megjelenését. Végül mégis felcsillant 
némi remény, mert híre járt, hogy a Kolozsvári Nemzeti Színház 
bonvivánja, Király Ernő ugyanolyan tehetséges, mint Ráthonyi.

A színház igazgatósága meghívta vendégfellépésre, és Király 
1908. október 22-én eljátszotta Daniló szerepét Lehár Ferenc 
akkor már világsikert aratott operettjében, A víg özvegyben. 
A sikeres fellépés után azonnal szerződést kötött vele, de a ko
lozsvári színház csak nagy nehezen engedte el.

A Nyitra megyei Kiskeszi községben született 1884. április 
26-án. Apjának szatócsüzlete és kocsmája volt. Iskoláit részben 
Nyitrán, részben Pozsonyban végezte, majd Pestre ment, hogy 
beiratkozzék a kereskedelmi iskolába, mivel atyja kikötötte, hogy 
le kell érettségiznie. Az érettségi után — miután kellemes ének
hangja volt — a Népszínházzal kötött szerződést mint karénekes, 
de közben beiratkozott Rákos Szidi színiiskolájába, és azt 1904- 
ben el is végezte. Ekkor Pesti Ihász Lajos szabadkai színigazgató
hoz szerződött. Először Kalocsán lépett fel mint Bagó trombitás 
Bakonyi Károly daljátékában, a János vitézben.

Az őszi idényben Szabadkán is sikert aratott. A közönség 
megszerette a kellemes külsejű, szép hangú fiatal színészt, aki 
tele volt ambícióval. Itt is Bagó volt első szerepe, amelyről a 
Bácsmegyei Napló 1904. november 5-i számában ezt olvashatjuk: 
„Nagy nyeresége a társulatnak Király Ernő szerződtetése, akinek 
kellemes hangja és érző szíve van.” 1905. január 25-én a Hajdúk 
hadnagya című operett előadásáról ugyanez az újság ezt írta: 
„Czobor és Rajna kedves és magyaros daljátékát, amelyben 
Király Ernő Boronkay szerepét alakította, adták tegnap este 
színpadunkon. Király a szerepben olyan volt, mint egy meg
elevenedett festmény valami régi, családi kúriából. Ezúttal is 
hangjának és egyéniségének megfelelő szerephez jutott és játéka 
nemcsak sablonosnak, hanem ihletettnek jellemezhető, sőt éneke 
is megkapta a közönséget.”
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Ez után következett a helyi szerző, Garai Geiger Mór darab” 
jának ősbemutatója 1905. január 31-én. E műben, amelynek 
címe Udvari kaland, ő alakította a főszerepet. Februárban az itt 
vendégszereplő, helybeli születésű pesti operaénekes, Hegedűs 
Ferenc felléptével a Vándorlegény, Eysler Edmund operettje 
volt soron, amelyben a fiatal bonviván szintén megmutatta sokol
dalú tehetségét.

Hamarosan következett Blaha Lujzának, a nemzet csalogányá
nak a vendégjátéka, aki március 12-én a Menyecske, másnap a 
Nániy utána pedig a Felhő Klári címszerepében nyerte meg a 
közönség tetszését és a Kurucfurfangban búcsúzott el a művészet 
kedvelőitől. Mellette Király Ernőnek is sikere volt.

A város fiatalsága körében nevétől hangos volt a város. A 
lányok, asszonyok leveleit hozta a posta. A művészbejárónál 
sorban álltak rajongói, hogy autogramot kapjanak tőle.

Ezek után a darabok után újabb siker következett: Oscar 
Strauss A varázskeringő című operettje, amelyben Niki hadnagy 
szerepét mintha a testére szabták volna. A fülbemászó muzsika 
megragadta a nézőket, akik együtt dúdolták vele a „Csak párosán 
szép ez az élet, és kínszenvedés egyedül” szövegű ének dallamát. 
A siker szinte mindent elsöprő volt. Ahányszor csak adta a 
darabot a színház, mindig zsúfolt volt a nézőtér.

A társulat az idény befejezése után Békésgyulára, majd 
onnan Szarvasra ment, de ősszel új tagokkal kiegészítve vissza
tért Szabadkára. A régiek között örömmel üdvözölte a közönség 
Király Ernőt, aki 1905. december 1-én Martos Ferenc és Huszka 
Jenő kedves operettjében, az Aranyvirágban — a címszerepet 
alakító Gerlaki Hermin mellett — a férfi főszerepet, Beppót 
játszotta. De fellépett A cigánybáróban is, amelyben a vendégként 
játszó Szőgyi Ginával együtt aratott sikert. A Bácsmegyei Napló 
1906. február 28-án megjelent számában így írt róla: „Tegnap 
Verő György Leányka című operetjét mutatta be a színtársulat. 
Thököly Imre rokonszenves szerepét Király Ernő alakította 
hévvel, érzéssel énekelt, játéka pedig meggyőző, férfias és szen
vedélyes volt.”

A következő idénytől, 1906 őszétől a Kolozsvári Nemzeti 
Színházhoz szerződött, majd 1908-ban a Király Színház tagja 
lett. Első szerepe a Hollandi lány című operett főszerepe volt. 
A közönség szeretettel fogadta és minden fellépésekor tapssal 
üdvözölte.

A fiatal színész nemcsak a színpadon hódított, hanem az élet
ben is. Öltözője mindig tele volt virággal, amelyet tisztelői küldtek 
neki, és a posta garmadával továbbította a szerelmes leveleket
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címére. Bármerre járt, mindenütt a legnagyobb rokonszenvvel 
fogadták, tisztelték, rajongtak érte. Modora kellemes, sima volt, 
kultúráltsága arra predesztinálta, hogy a legműveltebb társaság 
is befogadja, sőt örültek, ha körükben megjelent. Feltűnően jól 
öltözködött. Ez sem volt abban az időben mellékes szempont, 
mert a színpadi ruhákat is a színészeknek kellett beszerezniük 
és ehhez teli erszény kellett. Volt mellékjövedelme, mert gramofon
lemezeit, amelyeken magyar nótákat, operettdalokat énekelt, úgy 
vásárolták, mint a cukrot. Ő irányította a férfidivatot. Befutott 
és egyike lett a legkedveltebb magyar színészeknek. Nevétől 
hangos volt a város. A művészbejárónál tisztelői várták, rajongó 
bakfisok, szép asszonyok, akik boldogok voltak, ha szólt hozzájuk, 
ha a feléje nyújtott kartonlapra raírta a nevét.

így teltek a Király Színháznál töltött évek, ahonnan tizenegy 
év után, 1919-ben megvált és háromhavi vendégjátékra kötött 
szerződést a Fővárosi Orfeummal (a mai Operettszínház), majd 
a Városi Színházban (ma Erkel Színház) lépett fel sorozatos 
előadásokon.

A szerződés lejárta után Amerikába utazott, s egy operett
társulattal járta be a magyarok, főleg bányászok által lakott 
városokat. Háromévi körutazás után, amely mindenütt sikerrel 
járt, 1922-ben hazatért és a Fővárosi Operettszínházban lépett 
fel, majd amikor ott is lejárt a szerződése, kiutazott Berlinbe és 
a Metropol Theatherben vendégszerepeit. Azután ismét az 
USA következett egy hosszabb, jól sikerült körúttal. Hazatérése 
után eljátszotta a Marica grófnő férfi főszerepét, amely újabb 
sikersorozatot jelentett neki is, Kálmán Imrének, a darab zene
szerzőjének is. Tasziló szerepét mintha rá szabták volna. Több 
mint százszor játszotta el. Utána elfogadta az Aranyhattyú című 
operett főszerepét, majd ősztől kezdve újra visszatért a Városi 
Színház színpadára, ahol Szomaházy István Mesék az írógépről 
című operettjében vendégszerepeit. De a következő évben újra 
Amerikába utazott.

Magyar nótáival és operettdalaival az Újvilág minden városát 
bejárta, ahol csak magyarok laktak, akiket nem egyszer ríkatott 
meg magyar nótáival, akikben nem egyszer ébresztette az óhaza 
utáni vágyakozást, de fel is tudta őket vidámítani, mert senki sem 
tudott olyan szépen mulatni, mint ő. De nemcsak a kint élő 
magyarok, hanem a bennszülött közönség körében is megérdemelt 
sikereket ért el, és a termekben zúgott a „Bis! Bis!” , az ismétlést 
kérő szó, mert őket is megfogta a magyar nóta varázsa, a dallamok 
szépsége.
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Amikor szerződése lejárt, maga alakított operett-társulatot 
és újra körútra indult. És nem tért vissza többé hazájába, mert 
akkor már Európa egét beárnyékolta a fasizmus sötét fellege, 
a hitlerizmus, és nem akart szenvedni származása miatt. így a 
vészes esztendőket távol hazájától töltötte el és fájó szívvel 
gondolt otthon maradt kedves kartársaira, akiket a törvény 
erejével leparancsoltak a színpadról, akik a színművészet, a dal, 
a zene jeles képviselői voltak.

Távozása után nagy űr maradt a pesti színpadon. Nem 
volt megfelelő bonviván, aki méltóképpen tudta volna betölteni 
ezt a szerepkört. Voltak és akadtak fiatal színészek, akikkel 
próbálkozott a Király Színház és a többi színház is, de egyik 
sem tudta feledtetni az elegáns, kellemes hangú Király Ernőt.

Az évek múltával a bonviván szerepkörből kiöregedett, az 
utazás fáradalmait egyre nehezebben elviselő Király Ernő New 
Yorkban telepedett le, ahol vendéglőt, magyaros ételkülönleges
ségeket felszolgáló éttermet nyitott. Nemcsak a kint élő magyarok, 
hanem a különleges ételeket kedvelő más nemzetiségiek is szívesen 
keresték fel ezt a helyet, akik időnként felkérték, hogy a magyar 
cigányzene édes-bús hangjai mellett énekeljen számukra egy 
szívszomorító dalt, amely után jöttek a csárdások. A lassú, majd 
a friss kedvre derített mindenkit. És ő szívesen eleget tett a 
kérésnek, hogy vendégeinek kellemes estében legyen részük.

A vendéglő vezetésében nagy segítségére volt leánya, Kató, 
aki akkoriban vesztette el filmrendező férjét.

Király Ernő, akinek az élet megadott minden szépet, minden 
jót, akinek élete során nagy sikerei voltak, aki annyi szépet kapott 
az élettől, a haláltól nagyon félt. Talán nem is a haláltól, hanem 
a nemléttől. Sokszor jutottak eszébe és barátai társaságában idézte 
is Ady sorait: „Lehet-e, lehet-e, hogy jön egy ájult tűznyár, 
Bukócsillagos éjek, s hogy én, én már ne éljek?”

És amitől félt, egy napon bekövetkezett.
Távol hazájától, amelyet nagyon szeretett, egy New York-i 

kórházban 1954. szeptember 2-án elhunyt. A cigányzenekarok 
tagjai a sírjánál nem egy általa énekelt magyar dallal csaltak 
könnyet a temetésre összegyűltek szemébe.
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HAHNEL ARANKA
(1873—1935)

A múlt század hetvenes éveinek elején egy fiatal, tehetséges 
színházi karmester Erdélyt járta egy társulattal, amelynek drámai 
hősnője Szabó Ilka, a tüzes szemű színésznő volt. A karmester 
és a színésznő között szerelem fejlődött ki, amelynek házasság 
lett a vége. Ennek gyümölcseként 1873. szeptember 28-án szüle
tett Aranka nevű kislányuk. Nagy örömet szerzett a boldog szülők
nek. Múltak az évek, a kislány a Budapesten lakó nagyszülőknél 
nevelkedett és ott végezte iskoláit. Érettségi után beiratkozott 
a színiakadémiára és azt 1892-ben sikerrel be is fejezte.

A záróvizsgán egy kissé pókhálós, régi, németből fordított 
darab naiva szerepében olyan kivételes sikert aratott, hogy több 
jelenlevő színigazgató azonnal szerződtetni akarta. Közülük a 
szabadkai színház igazgatójának, Csóka Sándornak az ajánlata 
volt a legelőnyösebb, és a jó eredménnyel vizsgázó Hahnel Aranka 
hozzá szerződött.

A szabadkai társulat téli idénye előtt Cegléden állomásozott, 
ahol a Könyves Kálmán című tragédiában jeleskedett. Majd 
Rákosi Jenő Endre és Johannájában lépett fel; ezt A. Dumas 
Clemanceau című színműve követte. A közönség megszerette 
a szép, magas, kellemes alt hangú színésznőt, aki még néhány 
darabban, így Szigligeti A mama című vígjátékában is szerepelt 
a szabadkai idény előtt.

A társulat ez év október 6-án kezdte meg az idényt Szabad
kán. Néhány nap múlva Hahnal Aranka Katona József Bánk 
bánjában Melinda szerepét alakította és bebizonyította, hogy 
tehetsége a nehéz drámai alkotásokra alkalmas. Egyszerű esz- 
közökkal dolgozó színésznő volt. Volt benne valami vonzó, ami 
egyszerre meghódított mindenkit. Ez a kiváló művésznő, aki a 
színpadon mindig és mindenben eltalálta a megfelelő hangot 
és mértéket, magánéletében megmaradt a kispolgári erkölcs 
színvonalán. Megközelíthetetlen volt. Mondhatni, hogy ezt a 
kelleténél jobban is kihangsúlyozta. Pedig rajta kívül volt még 
feddhetlen erkölcsű női tagja a társulatnak. De benne a nyárs- 
polgáriasságig nagy volt a puritánság. Persze ez a férfiaknak nem 
tetszett, de a legjobb családok szívesen tárták ki házaik ajtaját 
előtte.

Kitűnő színésznő volt, aki egy-egy néma nézéssel, egy-egy 
hosszabb szünettel, halkan, szinte hangtalanul, minden külső
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eszköz nélkül oly mély hatást tudott elérni, amelyet sok más 
színésznő csak lihegéssel, szavalással, szemforgatással.

Beszédjében nem volt pátosz, de annál több bensőség, 
őszinteség és egyszerűség. Egyéniségével be tudta tölteni a szín
padot.

Itteni fellépései alatt számtalan klasszikus és modern szerepet 
alakított, majd az idény vége felé jutalom játékul a Fokról fokra 
című életképben lépett fel zsúfolt nézőtér előtt. A Bácskai Ellenőr 
1894. március 18-i számában beszámolt arról, hogy a közönség a 
színpadra lépésekor zajos tapssal, virágcsokrokkal és koszorúk
kal fogadta. Kedvencének, aki a darabban Marit alakította, minden 
jelenetét élénken megtapsolta. Fájó szívvel vettek búcsút tőle, 
mert az a hír járta, hogy a következő idénytől kezdve Pozsonyban 
lép fel.

Pozsonyból Kolozsvárra, Kassára, Pécsre, később pedig 
Szegedre és a Budai Színkörbe szerződött. Itt a Cyrano de Ber- 
geracban Roxane szerepét játszotta és a kitűnő összjátéknak — a 
címszerepet alakító Pethes Imre mellett — egyik erőssége volt. 
De ő játszotta Évát A z ember tragédiájában, Júliát a Romeo és 
Julidban, a Nóra, a Kaméliás hölgy és még számtalan kitűnő 
színmű női főszerepét. Különösen nagy sikert ért el Csiky Gergely 
A Stomfay család című színművében mint Margit, és a legszebb 
jövőt jósolták neki.

Bár a róla szóló kritikák mindenütt kedvezőek voltak, újra 
vidékre szerződött, hogy még nagyobb színpadi gyakorlatra 
tegyen szert. Kolozsvárra ment, ahol kiváló és szakavatott ren
dezők működtek, jó műsorszerkesztés és színvonalas előadások 
voltak. A kitűnően összehangolt együttes jó hatással volt rá.

A világháborút megelőző évtizedekben Bataille volt Párizs 
legdivatosabb szerzője, akinek nemcsak a főváros, hanem a vidék 
minden jelentős színháza, így a kolozsvári is több nagy sikert 
köszönhetett. Igaz, hogy a siker eléréséhez olyan együttesre is 
volt szükség, mint a kolozsvári. Csak akkor kerülhettek jó elő
adásban színre a Nászinduló, a Balga szűz és A botrány című 
művek. Ezekben őrá osztotta a színház a főszerepeket. Később 
A szerelem gyermeke című színművet is műsorra tűzték. A fő
szerepben Hahnel Arankát ünnepelték és napokig beszéltek a 
kolozsvári társaságban erről az alakításáról.

Hahnel Arankában sok művészi alázat és színpadtisztelet 
volt. Ha a szereposztás és a darab sikere úgy kívánta, kisebb 
szerepet is vállalt, csakhogy az est, az előadás ünnepélyességét 
ezzel is emelje.
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Közben kérője akadt, akinek igent mondott és házasságra 
lépett vele. Nem színházi ember, hanem magánpraxist folytató 
orvos volt a férje, akivel — annak korai halála miatt — csak 
rövid ideig tartó házasságban élhetett.

özvegysége miatt újra szerződést kellett vállalnia. 1920-ban 
a budapesti Belvárosi Színház, 1925-től pedig a Magyar Színház 
tagja volt nyugdíjaztatásáig.

Nyugdíját is csak rövid ideig élvezhette, mert alattomos 
betegség támadta meg a szervezetét, és 1935. október 10-én 
Budapesten elhunyt.
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TANAY FRIGYES
(1875— 1925)

Egy kisebb pesti nyomdában betűszedőként dolgozott, de 
szíve a színpad varázslatos világa felé vonzotta. Tizenkilenc éves 
volt, amikor beiratkozott a színészegyesület iskolájába. Tanul
mányait jó eredménnyel fejezte be 1896-ban. A vizsgaelőadás 
kitűnően sikerült, és a jelenlevő igazgatók közül Pesti Ihász Lajos 
szerződtette.

A fiatal, jó megjelenésű, tiszta beszédű Tanay Frigyes 
boldogan írta alá a szerződést, hiszen vágyainak beteljesedését 
látta. Felvette az utazási előleget, és néhány nap múlva, 1896. 
május közepén jelentkezett a színház akkori nyári állomásán, 
Kalocsán. A társulat tagjai szívélyesen fogadták a rokonszenves 
új tagot. Az idősebbek igyekeztek tanácsokkal ellátni, segítettek 
neki.

Első fellépése Ohnet Vasgyáros című színművében volt; 
Bligny herceg szerepét kellő eleganciával, kitűnően alakította. 
Nagy sikere volt. Eleinte a fiatal szerelmesek alakjait keltette 
életre, de később, néhány év múlva áttért a jellemkomikumra, 
és mindenütt nélkülözhetetlen tagja lett a színházaknak, amelyek
ben fejlesztette tehetségét. A félszeg, együgyű figurákat kiválóan 
tudta alakítani. Játéka ezekben a szerepekben is mentes volt 
minden túlzástól, meglepően természetes, egyszerű, közvetlen. 
Vígjátéki és bohózati figuráiban mindig volt valami megkapó, 
egyéni báj.

Egyévi szabadkai működés után a debreceni színházhoz 
szerződött, ö t  évvel később a budapesti Vígszínházhoz került. 
Itt a Gyurkovics lányok Gida szerepében mutatkozott be. Ha
marosan a legkedveltebb pesti színészek egyike lett. Drámai 
szerepekben is kiválót nyújtott, ezeket is eredményesen oldot
ta meg.

Ditrói Mór, a Vígszínház nagynevű rendezője, négy évvel 
Tanay halála után, 1929-ben megjelent Komédiások című könyvé
ben így írt róla: „. . . dal, sírva vigadás, cigánymuzsika, magyar 
nóta — melynek zenéjét, szövegét is maga írta —, isten áldotta 
humorral derültséget kelteni, könnyhullatásával megríkatni a 
nézőket, ez volt Tanay Frigyes. Csupa szív, csupa kedvesség és
— csupa könnyelműség. Nem jó színész volt, hanem igazi, 
őszinte hangú színész . .
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Pesten egyik legnagyobb sikerét a Heidelbergi diákéletben, 
Károly Henrik herceg szerepében aratta. Az előadásra valósággal 
tódult a közönség, mert mindenki látni akarta. A nézők könnyes 
szemmel hagyták el a színházat és városszerte erről az alakításról 
beszéltek. Egyre fejlődő tehetsége révén nagyon népszerűvé 
vált. A tehetetlen, passzív, élhetetlen fiatalembereket játszotta 
friss komikai érzékkel, de igen sok jó alakítást adott a groteszk 
stílusban is. Epizódszerepeivel is bele tudta magát vésni a közön
ség emlékezetébe. Itt meg kell említeni a Taifunt, Lengyel 
Menyhért nagy sikerű színművét, amelyben az egyik esküdtet 
játszotta; ez az egy-két szavas szerepe felejthetetlenné vált. 
Néhány évvel később a Románcban, Sheldon angol író szín
művében Armstrong lelkészt formálta meg kiválóan.

Molnár Ferenc Hattyújában mint Főherceg sokszor nevet
tette meg a közönséget. A Lakájok bán, Hajó Sándor darabjában 
mint János, a Takarodó bán mint Lauffen hadnagy ugyancsak 
kiváló volt. De szerepeinek listáján ott van a Tolvaj, Bernstein 
színművében Fernand, A kék rókában Trill báró, a Három nő
vérben Kuligin és még számtalan felejthetetlen alakítás, amelyek 
egytől egyig tehetségének sokoldalúságát bizonyították.

Igazi pajkos, bohémlelkű színész volt, akit a természete 
néha a színpadon is, de az életben elég gyakran, bolondos csínyekre 
csábított. És ő sohasem tudott ellenállni a csábításnak. Szertelen 
temperamentumú, igazi bohémlélek volt, aki a világon mindennél 
jobban szeretett nevetni és nevettetni. Minthogy valódi eleme a 
szellemes tréfa és jókedv volt, ezért játékában kerülte az é le l 
mességet.

Az első világháborúban önként jelentkezett katonai szolgálatra. 
A háború befejezésekor mint főhadnagy szerelt le és tért vissza 
sikereinek a színhelyére, a Vígszínházba.

Sajnos hamarosan gégebaj támadta meg és többször beteges
kedett, hiába óvták, intették, hogy vigyázzon magára, bohém 
természete nem hagyta nyugodni. Előadások után kimaradozott, 
mértéktelenül cigarettázott, ivott, énekelt és így betegsége egyre 
jobban elhatalmasodott.

Éjszakai kimaradásaikor sok ízben vette ki a hegedűt a 
cigányprímás kezéből és szép játékával, maga szerezte dalaival 
szórakoztatta barátait és a vendéglő közönségét.

A legtöbb színész, a legkitűnőbb művészek némelyike is, 
ha nem vezető szerepet játszik, a maga jelenetein kívül nemigen 
törődik a darabbal. Tanay nem tartozott ezek közé. Mindig 
ismerte a művet elejétől végig, ha még oly kicsi volt is a szerepe. 
Epizódalakjai ezért is voltak olyan meggyőzőek, mert mindig

54



igyekezett bekapcsolódni a cselekménybe. Szerepei ezáltal része
seivé váltak annak a feszültségnek, amely a közönség érdeklődését 
ébren tartja.

Gazdag műsorából meg kell még említeni a A Tündérlaki 
lányok Petrenczey tornatanárját, a Farsang Miklósát, valamint 
a Hamlet Laertesét.

Egészségi állapota napról napra rosszabbodott. Utolsó fel
lépése 1925. április 1-én volt Vajda Ernő Délibáb című művében. 
És a tehetséges művész, a dalköltő, akinek nem egy szerzeménye 
nagy népszerűségre tett szert és került a nép ajkára, 1925. április 
24-én torokrákban meghalt.

Tanay Frigyes sokat dolgozott, küzdött. Művészi pályájának 
tetőfokán, ötvenéves korában hunyt el. Halálával a magyar 
színészet egy nagy, eredeti tehetséggel lett szegényebb.
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CSIGE BÖSKE
(1880— 1958)

Csige Lajos, korának egyik neves baritonistája és felesége, 
Szabó Ilka drámai hősnő 1893-ban Szabadkán működtek Halmay 
Imre színigazgatónál. Amikor a társulat 1894 tavaszán befejezte 
idényét és vándorútra kelt, tizenhárom éves leányukat, a kis 
Böskét a zárdába adták be, nehogy őt is kitegyék a vándorélet 
keserveinek, és nehezítsék iskolai tanulmányát. Az volt számukra 
a fontos, hogy jó nevelést kapjon. Böske, aki 1880. október 10-én 
Aradon született, az iskolában a legjobb növendékek közé tarto
zott. Nagyon szerette az irodalmat, sokat olvasott, persze titokban 
a színészi pályára is gondolt, amit szülei — akik ismerték ennek 
a pályának keserveit — erősen elleneztek.

De hiábavaló volt minden tiltakozás, mert Böske, amikor 
befejezte az iskolát, tizennégy éves korában jelentkezett Halmay 
Imre igazgatónál és kérte, hogy szerződtesse. És a fejlett, csinos 
lány a társulat tagjai sorába lépett. Első fellépése egy angol 
vígjáték, A kis lord címszerepében volt.

Másnap, a Szabadka és Vidéke ezeket írta róla: „Ez a bájos, 
fiatal színésznő olyan, mint a legfinomabb carrarai márvány. 
Tiszta, átlátszó és kemény. Ahogy a tagok sorába lépett, bele
szeretett mindenki, de ez inkább testvéri, mély szeretet. Min
denkinek kedves kis Böskéje lett. Mert így nevezi őt a közönség, 
sőt a kartársai is. Kedves, közvetlen, jókedvű, pajkos — de olyan 
tiszteletet parancsoló, erélyes és egyenes, kemény és jellemes, 
hogy még egy kétértelmű viccet sem mer előtte elmondani 
senki.”

A bemutatkozás sikeres volt. A szerepet olyan utolérhetetlen 
kedvességgel és bájjal alakította, hogy nemcsak a közönséget, 
de a sajtót is egy csapásra meghódította. További szerepei: 
a Masamódy a Ványa bácsiban Szonja, Ibsen és G. B. Shaw 
darabjainak főszerepei. Az állandó szereplés során színjátszó 
regisztere mindinkább kiszélesedett és egyforma művészi hatással 
érvényesült a könnyedén komédiázó vígjátéki figurák életre 
keltésében és a modern társadalmi drámák alakjainak hiteles 
ábrázolásában. Játékában, szövegmondásában arra törekedett, 
hogy a legegyszerűbb kifejezési eszközökkel éljen. Szép szemével 
minden érzelmi árnyalatot ki tudott fejezni.

Kezdetben gyakran fellépett a divatos francia vígjátékokban 
és bohózatokban. A fiatal, érzelmesen szerelmes párizsi nők
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tökéletes megszemélyesítője volt. De vidámsága, könnyedsége 
alatt mindig érezhető volt a mély érzés és lényének veleszületett 
ösztönös naivitása. A Szabadkai Közlöny kritikusa szerint „játéká
ban mindig van valami pikantéria, de ez a pikantéria elegáns, és 
annak ellenére, hogy kezdő színésznő, napról napra egyre jobban 
meggyőz bennünket arról, hogy nagyobb és komplikáltabb fel
adatokra alkalmas” .

így kapta meg hamarosan Du Maurier Trilby című szín
művének akkor világszerte nagy sikert aratott szerepét, a cím
szerepet. Alakítása a belső átéléstől egységes stílusú lett. Dikciója 
drámai, döbbenetesen igaz volt és meghatotta a nézőket.

Híre hamarosan eljutott a nagyobb vidéki színházak igaz
gatóihoz és egymás után kapta az ajánlatokat; közülük a pozsonyi 
színházét fogadta el. A város műértő közönsége, amelynek alkalma 
volt a nagy bécsi művészek játékában is gyönyörködni, hamarosan 
szeretetébe fogadta a tehetséges színésznőt, aki a Dada címszere
pét, Bródy Sándor színművének női főszerepét és a másik Bródy- 
darabnak, a Tanítónőnek a címszerepét vitte sikerre.

A pozsonyi kritikus ezután a nagy sikerű előadás után ezeket 
írta: „. . . csodálatos színésznő. A színpadon a legegyszerűbb 
eszközökkel, mindig a legközvetlenebb emberi vonásokkal adja 
alakításait.” De nemcsak a színművekben volt jó, hanem Feydeau, 
az akkoriban igen népszerű francia író vígjátékában, az Osztrigás 
Midben is kiválót nyújtott. Az Othellóbán, Shakespeare tragé
diájában a színház Desdemona szerepét osztotta a művésznőre, 
aki egy gyengéd, finom, a szenvedély lírájában tökéletesen felol
dódó asszonyt mutatott be. Tervszerűen átgondolt szerepmeg
formálás jellemezte hibátlan alakítását.

Pozsonyból Temesvárra, Krecsányi Ignác társulatához szer
ződött. Itt ismerkedett meg a vidék egyik neves szerelmes színé
szével, Thúry Elemérrel, akivel tizenhét éves korában házasságot 
kötött. Neve elé a színlapon odakerült a T. betű.

Ezután már együtt szerződtek, és a fiatal színésznő Buda, 
Temesvár, Sopron, Szombathely, majd Arad közönségének lett 
kedvence. Műsora egyre gazdagodott. Nagy skálájú női főszerepek 
következtek, amelyekhez megvoltak legfőbb tulajdonságai: az 
érzelmeknek a szenvedély kitöréséig menő árnyalatait kifejező 
hang, a játékban mutatott előkelőség, az átható színészi felké
szültség.

Jött Csehov Három nővér című színművében Olga szerepe, 
a Sirály Nyinája, amely tele volt a hívó-hitető fiatalság hamvas 
bájával, könnyed csapongásával s merész elszántságával. Nagy 
örömmel és odaadással játszotta a Csehov-darabok női főszerepeit,
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amelyek nagy feladatokat róttak rá. Mindig hálás volt, ha ilyen 
feladatot kapott, mert vérbeli színésznő volt.

Házassága 1914-ben felbomlott. Ekkor a Vígszínház szerződ
tette, ahol megtalálta azt a környezetet, amelyre mindig vágyott. 
Ez a színház a legjobb, a legegységesebb együttessel rendelkezett. 
Itt az összjáték olyan teljes volt, mint talán egyetlen más magyar 
színpadon sem. Még az egy-két szavas szerepek is kitűnő kezek
ben voltak, így ezeket is tökéletesen játszották el, sőt a néma 
szereplők is elsőrangúan illeszkedtek bele az összjátékba. Ebben 
a környezetben nagy megtiszteltetés volt egy vidékről felkerült 
színésznőnek játszani.

A Vígszínházban működött 1926-ig, nyugdíjaztatásáig. Ké
sőbb férjhez ment, és Aradra, régi sikereinek városába költözött, 
és ugyanott hunyt el 1958. február 4-én.
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DIMITRIJE RUŽIĆ
(1841—1912)

A vajdasági szerb színjátszás egyik legnagyobb és legjelentő
sebb egyénisége, drámai hőse. 1841. október 27-én született 
Bánát ma Romániához tartozó egyik nagyközségében, Csanádon 
(Csanadul Maré). Mint szegény földművesszülők gyermeke élte 
fiatal életét. A szerb és német nyelvű elemi iskola végeztével 
pásztorkodott, majd édesapja egy kereskedőhöz adta tanulónak, 
de már tizennyolc éves korában abbahagyta a mesterséget, hogy 
színész lehessen. Először a németek által lakott szülőfalujában 
vendégszereplő Busch-féle német trupp előadásain lépett fel, 
majd társaival műkedvelő csoportot alakítottak és annak lett 
nélkülözhetetlen tagja. Az amatőrködés során még jobban meg
érlelődött benne a gondolat, hogy a színjátszást választja élet
hivatásául. Szülei hiába ellenkeztek, hiába akarták lebeszélni a 
„komédiás” életről, a fiatal legény kitartott elhatározása mellett, 
míg végre édesapja beleegyezett, 500 pengő forintot adott neki, 
és ezzel segítette útra kelni.

Elmúlt egy esztendő és nem tudtak róla semmit, míg végre 
egy szerbiai kisvárosból levelet hozott a posta. Az ott játszó 
vándortársulat tagja volt, és sikereiről számolt be aggódó szülei
nek. Itt — ahogy közölte velük — Jovan Sterija Popović Hajduci 
(Zsiványok) című darabjában lépett fel először. Igazgatója Jovan 
Knežević. Ezzel a társulattal 1861-ben eljutott Újvidékre.

Ekkor már nagyban folyt a tárgyalás a Szerb Olvasókörben 
(Srpska čitaonica) az állandó szerb színház megalakításáról. 
És ez hamarosan valóra is vált. Ružić, aki tele volt ambícióval 
és akaraterővel, megérezte ennek jelentőségét és látta, hogy az 
állandó színházban nagyobb tere nyílik a fejlődésre. Nyolc 
társával együtt felbontotta szerződését és tagja lett az újonnan 
alakult színháznak.

Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház első igazgatója, Jovan 
Đorđević örömmel szerződtette a jó megjelenésű, kellemes or- 
ganumú fiatalembert, aki ígéretes tehetség volt. Néhány hónap 
múlva házasságot kötött Draginja Popović színésznővel, a társulat 
fiatal naivájával. Bár egymás után aratta sikereit, két év után, 
miután ellentétbe került Lazar Telečki rendezővel, szerződését 
felbontotta, és feleségével együtt elfogadta a zágrábi horvát szín
ház ajánlatát.
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Kétévi sikeres zágrábi működés után azonban szíve vissza
húzta őket szülőföldjükre, a Vajdaságba, és újra Újvidékre 
szerződtek.

Ružić — mint abban az időben legtöbben — hiányos iskolá
zás után került a színészi pályára, mégis a legérdekesebb, leg
kitűnőbb és leglelkesebb színészek közé tartozott. Tehetsége 
hamarosan nemcsak a kritikának tűnt fel, hanem a nagyközön
ségnek is. Felismerték benne a színészi tehetséget, aki előtt 
fényes jövő áll. Mindenütt csak a dicséret hangján szóltak róla, 
mindenki érezte, hogy pályája hamarosan a magasba lendül. 
Csupán ő nem volt elégedett önmagával, tudásával. Ezért egyévi 
szabadságot kért és Bécsbe ment, hogy az ottani színházakban 
folytathasson tanulmányokat és megismerje a magas színvonalon 
álló nyugati színjátszást.

Hazatérése után stílusa érettebbé vált és egyformán művésze 
lett az aprólékos emberábrázolásnak és a nagyvonalúságnak. 
Tökéletesen alakította mind a vezető, mind az epizódszerepeket. 
Egyetlen szenvedélye volt: a színház. Álmainak álma a színészi 
dicsőség. Sokszor úgy érezte, hogy erején felüli feladatokra 
vállalkozik, mert nagy akart lenni mindenáron, sőt a nagyok 
között is az első. És ebben a törekvésében sokban segítette a 
bécsi tanulmányút.

Annak a régi, romantikus iskolának követői közé tartozott, 
amelyhez a magyar színpad neves alakja, Egressy Gábor is. De 
volt még egy ilyen hozzánk közel álló romantikus színjátszó: 
a kolozsvári E. Kovács Gyula, aki szintén mestere volt a lendületes 
dikciónak, amellett — mint Ružić is — egyike volt a legnagyobb 
jellemábrázolóknak. A szabadkai közönségnek is több ízben volt 
alkalma művészetét élvezni. Ružić csodás erejű tragikus hős és 
jellemszínész. Beszédjének volt valami egyéni hanglejtése, ami 
néha-néha modorosságnak tűnt, de ez nem vont le semmit művészi 
értékéből.

A bécsi kirándulás után egy évig a Belgrádi Nemzeti Színház 
tagjaként működött, de utána ismét visszatért Újvidékre. Egy 
időben a társulat igazgatója is volt, de sehogy sem tetszett neki 
az ügykezeléssel járó bonyodalmas munka és lemondott. Utána 
csupán rendezéssel és a fiatalok tanításával foglalkozott egészen 
1912. december 4-én Versecen bekövetkezett haláláig.

Ha a régi korabeli kritikákat átlapozzuk, olvashatjuk, hogy 
„művésze volt a szónak” . Kellemes lejtésű hangjával magával 
ragadta a közönséget, és szerepeit mindenkor komoly tanulmány 
előzte meg. Négy jellegzetességet jegyzett fel róla a színházi 
krónika. Az első: a színészi mesterség mély tisztelete; a második:
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rendkívüli nagy ambíció és érzék a szerepek tanulásához; a har
madik : szimpatikus külső, valamint kellemes orgánum; a negyedik: 
lendületes beszédmodor, amely hamarosan hevességbe és tűzbe 
csapott át s ezzel igazi műélvezetet nyújtott a nézőknek.

Fáradhatatlan munkásságával, sokoldalú tehetségével, az 
igazi művészet iránti rajongásával mindenkor sikerült a közön
séggel elhitetnie a megfelelő érzést, szenvedélyt, amelyet bele 
tudott vinni az általa alakított egyén alakjába.

Mint igazgató állandóan a társulat magasabb fokra való 
emelésén fáradozott. Kezdő színész korában kellemes hangja, 
elegáns megjelenése a szerelmes szerepkör betöltésére pre
desztinálta, ám gazdag képzelőereje és érzelmes lelkialkata a hősi 
szerepek felé vonzotta. Minden szerepet meg tudott oldani, és 
így az akkor divatban volt szerepkörök mindegyikében otthonosan 
mozgott, akár naturbursch, vagy drámai hős, vagy vígjátéki 
figura volt.

Mint ember szerény, csöndes, magába zárkózott, csupa 
jóság volt, aki sohasem bántott meg senkit.

Nehéz lenne felsorolni gazdag műsorának minden szerepét, 
az eljátszott alakok hosszú jegyzékét. Csupán néhány darabot 
említünk meg. Kitűnő volt a Hajdúk Veljko című hősi tragédia 
címszerepében, Aleksa Šantić Hasanaginica című drámai képé
ben, Lazar Popovié tragédiájában, a Maksim Crnojevicben, 
Obernyik Károly Brankovics György című tragédiájának cím
szerepében, amelyben színészi munkásságának negyedszázados 
jubileumát ünnepelte 1886-ban. De kitűnő volt az Uriel Acosta 
című Guskow-tragédiában, és elsőrendűt nyújtott mint király a 
Hamletban. Korának legnagyobb tragikus és jellemábrázoló 
színművésze volt.
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BÉKÉSY IRMA
(1857—1894)

Az Országos Színészképző Tanoda 1877-ben vizsgaelőadásán 
Krecsányi Ignác szabadkai színigazgató is megjelent. Többek 
között feltűnt egy csinos, szép arcú kellemes hangú növendék: 
Békésy Irma. A jelenlevő igazgatók azonnal látták hogy igazi 
tehetség. A fiatal színésznő örömmel írta alá a Krecsányi által 
felajánlott szerződést, mert úgy érezte, hogy tehetsége fejlődésé
nek, a gyakorlat megszerzésének ez a színház felel meg a legjobban. 
És az 1877—78. idény kezdetével Nagykőrösön, a színház nyári 
állomásán belépett a társulat tagjainak sorába.

Egymás után kapta a különféle szerepeket. Szabadkán A z  
idegen nő című francia színmű női főszerepében lépett fel. Mindent 
jól megoldott, még akkor is, ha egyéniségétől távol állt is a kapott 
feladat. A lapok egyhangúan leszögezték, hogy szép jövő áll 
előtte és minden remény megvan arra, hogy néhány év múlva 
az ország fővárosának valamelyik színházában találkozik nevével 
a közönség.

Nemcsak a fiatalság rajongott érte, de az idősebb korosztály 
is elismerte tehetségét, szépségét, disztingvált játékát és szerény 
viselkedését. Csupán az volt a baj, hogy az igazgató minden 
darabban felhasználta, akár neki való volt a szerep, akár nem. 
Ez egyrészt előnyére szolgált, mert hiszen egy színész nem 
csupán az elméleti órákon tud fejlődni: gyakorlatot a színpadon 
való szerepléssel szerezhet. A Szabadka és Vidéke című lap 
1877. november 16-i számában így írt erről: „. . . a hiba, hogy a 
művésznő alkalmas a néhéz, tragikai szerepekre, most pedig 
néhány alkalommal a tőle messzeálló naiva szerepben léptették 
fel. Pedig a zenekedvelők nemrégiben megtartott estjén is Ábrányi 
Emil Athéné romjain című elégikus költeményét mondta el oly 
hatással, hogy kétségtelen, szerepköre nem a könnyed, naiv, 
hanem a mély drámai szerepek szakában van. Azt óhajtjuk, hogy 
az igazgató vegye ezt tudomásul és a művésznőt a neki meg
felelő szerepekben léptesse fel.”

Néhány héttel később a Hamupipőkében, Benedix négy- 
felvonásos színművében aratott sikert. Az előadás után a cím
szerep alakítójáról az említett lap 1878. január 10-én ezeket írta: 
„. . . a címszerepet rokonszenves vonásokkal ruházta fel és oly 
jól fogta fel a szerző intencióját, mintha a szerep egyenesen rá 
lett volna szabva.”
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Meg volt áldva mindazokkal a lelki és testi tulajdonságokkal, 
amelyek egy drámai színésznő kelléktárát hiánytalanná tehetik. 
Vonzó, érdekes arca, dús pilláktól árnyalt szeme híven tudta 
kifejteni az érzéseket és indulatokat. Karcsú termete arányos és 
harmonikus volt. Ez év január 3-án Hiador (Jámbor Pál) tiszte
letére a társulat előadta az író Törvénytelen vér című színpadi 
játékát, amely telt ház előtt folyt le, és a jelenlevők a női főszerepet 
játszó Békésy Irmát sokszor tapsolták lámpák elé. Február elején 
Shakespeare Velencei kalmár című tragédiájában Portia szerepét 
alakította közvetlenül, majd a Haramiák című Schiller-mű női 
főszerepe következett, de Tóth Ede A falu rossza című népszín
műnek Bátki Tercsi szerepében is helyt állt, sőt ezzel is igazolta 
sokoldalúságát. A Nemzeti Színház művésze, Egresy Ákos ven
dégjátékával került színre a Hamlet, amelyben a vendégművésszel 
egyenrangú alakítást nyújtott Ophelia szerepében.

Krecsányi igazgató megszívlelte a lapok megjegyzését és 
igyekezett egyéniségéhez illő szerepben felléptetni Békésy Irmát. 
Még az idény befejezése előtt tűzték műsorra Dumas Kaméliás 
hölgyét, amelynek címszerepét ő alakította. A közönség is örült, 
hogy az egyre jobban megkedvelt művésznőnek alkalma nyílik 
tehetségét megmutatni. Játéka öntudatos volt és ebben a szerep
ben újra bebizonyíthatta alakító készségét. De jól értette a népies 
szerepek hangját is.

Színészi tehetségének széles skálája felölelt mindent: drámát, 
tragédiát, népszínművet, s az irodalmi értékű vígjátékokban is 
sikert ért el. Ha nem is volt még teljes birtokában későbbi, biztos 
színészi technikájának, sokat fejlődött és az esetleges nehézsége
ken átsegítette ösztönös megérzése.

Tehetségének híre eljutott a Budapesti Nemzeti Színház 
igazgatójához, aki nemsokára megjelent és szerződést ajánlott 
fel neki. Az ország első színházában később Shakespeare-, 
Schiller-, Ibsen- és Echegaray-művekben mutatkozott be sokol
dalúan. Volt, aki előtt érthetetlennek látszott, hogy mikor tudta 
betanulni a sok és nehéz szerepet. De a sok tanuláson kívül 
mást is csinált: olvasott, művelődött.

A múlt század utolsó évtizedében már nem találkozunk ne
vével, mert férjhez ment és visszavonult a színpadtól. 1894 
augusztusában halt meg Balatonfüreden.
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Ifj. SZILÁGYI BÉLA
(1856—1888)

A szabadkai színtársulatnak az 1855—56. évben tagja volt 
Szilágyi Béla, aki szép, kellemes hangjával, zenei képzettségével 
és természetes, állandó jó kedélyével hódította meg a közönséget. 
Felesége, Harmath Ida, a naiva szerepekben nyújtott sok kedves 
bájjal alakításokat. Itt született fiuk, aki szintén a Béla nevet 
kapta. A Szilágyi család szinte színészdinasztia volt, mert minden 
tagja a színművészettel jegyezte el magát. Sőt, Szilágyi Béla 
édesanyja, Kelemen Magdolna, testvérhúga volt az első magyar 
színigazgatónak, Kelemen Lászlónak.

A fiatal Szilágyi már mint gyermek számtalan színdarabban 
fellépett és rendkívüli otthonosságra tett szert a színpadon. 
Később, felnőttkorában mint hősszerelmes és komikus siheder 
hódította meg a nézőket. Kellemes orgánumával, rendkívül elegáns 
megjelenésével kivívta a sajtó és a közönség elismerését.

Híre eljutott a kolozsvári színház vezetőihez, s azok 1882-ben 
szerződtették. A Mikádőban, Sullivan operettjében mint cím
szereplő mutatkozott be, majd Strauss Cigánybár ójában Carnero 
szerepét játszotta, a Parasztkisasszony című népszínműben pedig 
mint Rezeda nyújtott kiváló alakítást.

A kolozsvári sajtó így számolt be 1882. augusztus 3-i bemutat
kozásáról: „Kellemes külsejű, énekben és beszédben szép hangú 
színész. Ezenkívül nem kis mértékben bír azon természeti ado
mánnyal, hogy a legnagyobb folyékonysággal, könnyedséggel 
beszél. Kitűnően táncol, játéka elegáns.”

Hamarosan meghívta a budapesti Népszínház, hogy vala
melyik szerepében mutatkozzék be a fővárosi közönségnek. Itt 
is a Mikádó címszerepét játszotta, és a bemutatkozás után szerző
dési ajánlatot kapott. A Népszínházban két éven át a legválto
zatosabb műsorban lépett fel, számtalan alakításával kivételes 
élményt szerzett a közönségnek. Igazi színész volt, egészséges 
humorával derűt árasztott maga körül.

Tehetségének híre egyre jobban terjedt, és az igazgatók 
egymással vetélkedve tettek szerződtetési ajánlatokat. Szilágyi 
a szegedi igazgató, Aradi Gerő ajánlatát fogadta el, és 1887-ben 
a Tisza-parti városba került. Itt is igen kedvelték, mert mindig 
igyekezett a legjobb alakítást adni, tanult, olvasott, nyelvek 
ismeretével gazdagította műveltségét.
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Bztos fellépésű, hódító megjelenésű, rokonszenves egyéniség 
volt. Különösen a francia vígjátékok szerelmes hőseit testesítette 
meg könnyedén természetes mozdulatokkal, megnyerően elegáns 
föllépéssel. Egy kedves történetet jegyzett fel vele kapcsolatban a 
színháztörténet.

A Becsület regénye című francia színdarab előadásán történt, 
melynek főszerepét alakította. A szerep szerint hosszú tengeri 
utazás után hazatér és egy sírkő feliratáról értesül, hogy meghalt 
az a kisgyermek, aki tőle származott. Ugyanis kézbesítették neki 
a sírkőről szóló számlát, amelyet egy statisztával küldtek be a 
színpadra. De a fiú — aki egyébként az egyik helybeli divatáru
kereskedés inasa volt — izgalmában elfelejtette magához venni a 
cédulát. Egyszerűen beállított a színpadra, és ijedtségtől meredt 
szemmel nézett pillanatokig Szilágyira, aki halkan odasúgta neki: 
a számlát! De a lámpaláztól remegő ifjú csak nézett, bámult 
ijedten, egy helyben topogott, krákogott, ötölt-hatolt, és persze 
nem adta át a számlát, amely a darab további menete érdekében 
nagyon is fontos kellék volt.

— A számlát . . .  — súgta ismételten Szilágyi.
— Nnnnnnem . . . oly . . . fontos . . . ssürgős aaaz, Szilágyi 

úr, kérem . . .  — mondta ijedten a legényke és tovább topogott, 
hebegett. — . . . Rrrrá-ráráér aaaaz hhoolnap is . . .

Szilágyit izgalmában melegség futotta át, izzadni kezdett, 
homlokát kiverte a verejték, és kétségbeesve súgta a statiszta 
fülébe:

— Az anyád . . .  a számlát add ide!! Anélkül nem mehet 
tovább a darab! Nem érted??!!

A fiú kissé magához tért, rántott egyet a vállán, majd így 
szólt:

— Az a néhány zsebkendő, ing meg gallér, amit délelőtt 
tetszett nálunk a boltban hitelbe venni, összesen 11 forint 50 
krajcár . . .  de ráér holnap is kifizetni, Szilágyi úr . . .

Az előadás, a színmű sorsa nem volt kétséges. Olyan nevetés 
tört ki a nézőtéren, hogy az előadást majdnem abba kellett hagyni.

Szilágyi, a vérbeli színész mérhetetlen ambícióval rendelke
zett, és sohasem a népszerűséget, a nagy vagy még nagyobb 
fizetést, az előkelő összeköttetéseket kereste, hanem az igazi 
művészet területét: a színpadot.

Színvonalas alakításai közül ki kell emelni Czakó Vilmos 
A végrendelet című színművében, valamint a Szép Molnárnébán 
játszott főszerepeit. De az operettekben is nagyszerű volt, például 
a Nap és Holdban Cabalazas szerepében. Ha nevetett, ha kedélyes- 
kedett, mókázott, valósággal áradt belőle a derű. Csupa termé
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szetesség volt, s egyszerű, keresetlen eszközökkel érte el a legigazibb 
hatást. Komikus hatásának szinte ellenállhatatlan tényezői voltak 
sopánkodó szónyújtásai, éneklős hanghordozása s a tempó hirtelen 
változtatása. Arcjátéka még beszédjénél is jobban hajlott a ka- 
rikírozásra.

Tehetséges színműíró is volt. Fehér liliom címen írt nép- 
szíműve bejárta a korabeli vidéki színpadokat s méltó sikert 
aratott.

Őstehetség volt, akit jó kedély, nemes szív, aranyos humor 
és természetesség jellemzett. Nem volt büszke természet. Sikerei 
sem tették azzá. De nem volt zárkózott és elfogult természetű 
sem, hanem őszinte, meghitt és közvetlen kartárs, akit mindenki 
szeretett a színházban és színházon kívül.

Sajnos szervezetét fiatalon súlyos betegség támadta meg. 
Pestre ment, hogy ott gyógyíttassa magát, de 1888. június 4-én 
a budai szanatóriumban elhunyt. Temetése a Farkasréti temető
ben volt a fővárosi színházi világ nagy részvéte mellett.
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ÉTSY EMÍLIA 
(1884—1944?)

Shakespeare Romeo és Júlia című tragédiájának Júliája egyike 
a legszebb szerepeknek minden fiatal színésznő számára, de a 
legnehezebb is. Mert olyan tulajdonságokat és képességeket kell 
alakítójának felmutatni, amelyek nem minden színésznőnél talál
hatok meg. Abban, hogy egy színésznő Júlia szerepében teljes 
illúziót keltsen, még fiatalnak, hamvasan szűziesnek kell lennie. 
De ahhoz, hogy végig művészettel alakítsa a szerepet, rendelkeznie 
kell a színjátszás minden gyakorlati készségével. Mert Júlia 
nemcsak szerelmes, szenvedélyes fiatal leány, aki tragikus helyze
tének szorongását érzi, hanem ez a szerep megköveteli, hogy a 
poétikus szöveget teljes átéléssel érvényesítse a színpadon.

Mindezek ellenére mégis megtörténik, hogy egyesek ezek 
hiányában is sikert érnek el. Ennek az a magyarázata, hogy a 
darab elején a szerep nem követeli meg a szenvedélyt, sem a 
drámai erőt. Hogy a nézők a színésznőt szívükbe fogadják, ele
gendő, ha szavaiból melegség, bájosság árad.

Igen! Minden fiatal színésznőnek nagy álma, hogy eljátssza 
Júliát. Ez volt Étsy Emíliának is a vágya, amikor a színészaka
démia elvégzése után, 1901 őszétől a szabadkai színházhoz szer
ződött.

A fiatal, tehetséges színésznő 1884. május 24-én született 
Budapesten. Iskolai tanulmányainak elvégzése után Ceglédre, 
a társulat nyári állomására utazott, és itt tanulták be a darabokat 
az őszkor kezdődő szabadkai idényre.

Első fellépése Csiky Gergely színművének, a Cifra nyomo
rúságnak Bella szerepében volt, amelybe annyi érdekességet vitt, 
hogy a sajtó és a közönség joggal állíthatta: erre csak igazi tehetség 
képes. Ezt követte a Kaméliás hölgy Gauthier Margit szerepe, 
amelyben nagy sikere volt. A színház műsorán szereplő új hang
vételű vagy klasszikus darabok sikere is az ő nevéhez fűződött.

A társulat téli állomáshelyén, Szabadkán a Csöppség címsze
repében mutatkozott be. Erről így emlékezett meg a Szabadkai 
Közlöny kritikusa: „Étsy Emília nemcsak megnyerő alak a szín
padon, de tehetséges és igazi művésznő, aki a szerep alakítását 
minden árnyalatban megérti és természetes mivoltában a közön
ség elé tudja állítani. A művésznő közvetlenségével a bámulatig 
természetes játékot képes produkálni, s e szerepben óriási hatást
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ért el, mely zajos tapsokban nyilvánult . . . Étsy Emília előtt 
még nagy jövő áll . . .”

Ezután a szerep után végre teljesedett álma: hamarosan mint 
Júlia léphetett a közönség elé. Erről ugyancsak az említett lap így 
írt december 2-i számában: „. . . szerepét nagy tudással és beható 
készültséggel adta. Érdekes játéka iránt a közönség figyelmét 
mindvégig fenntartotta, különösen nagy hatást ért el a méregital 
jelenetében és abban művészi magaslatokra emelkedett. A rokon
szenves művésznőt a közönség minden jelenete után megtapsolta 
és a felvonások után több ízben a lámpák elé hívták. Tökéletes 
Júlia volt. Elragadó és bájos . . .”

De nemcsak a színházi bérlő közönség, hanem az akkori 
diákság is rajongott érte, akik között volt Kosztolányi Dezső, 
Csáth Géza, Fenyves Ferenc és Műnk Artúr. Ők különben három 
pártra szakadtak. Étsy Emília, Gerlaki Hermin és Tarján Irma 
körül csoportosultak a pártok. Étsy Emília abban az időben 
A föld  című népszínműben, a Kuruc Féja Dávidban és az Örök 
törvényben, Csiky Gergely új darabjában, valamint Echegaray 
Folt, amely tisztit című művében játszotta a főszerepet. Minden 
fellépése alkalmával nagy volt a vetélkedés a fiatalság körében, 
hogy melyik párt kedvence kap több tapsot és virágot.

A szép és fiatal művésznő elleíiállhatatlan volt. Mint színész
nő pedig meg volt áldva mindazokkal a testi és lelki tulajdonságok
kal, amelyek a drámai művek tolmácsolásához szükségesek. Vonzó 
egyéniség, hosszú pilláktól sűrűn árnyékolt szeme híven tudta 
kifejezni az érzéseket. Meleg tónusú hangja hajlékony és engedel
mes hangszer volt.

Sokszor segítette műveltsége, olvasottsága, tájékozottsága. 
Egyre növelte tudását, irodalmi ismereteit. így bármelyik klasz- 
szikus szerepben, például a Bánk bán Melindájában, vagy Su- 
dermann német író A z otthon című művében, egyformán az 
értő színésznőt látta a közönség. Minden stílusú darabba képes 
volt magát beleélni.

Az nem elégítette ki ambícióját, hogy csak játssszék, mert 
tisztában volt azzal, hogy a XX. század közönsége a színésztől 
már az emberábrázolásnak azt a meggyőző, hiánytalan voltát 
kívánja, amely egyetlen pillanatra sem engedi a néző tudatába 
jutni, hogy most idegen kéz által írott szöveget hall. Ekkor már 
betört Európába is a realista színjátszás. Hiszen orosz földön 
Sztaniszlavszkij módszere alapján már meghonosodott az új 
játékmodor, új hang a színpadon. Nem volt véletlen az sem, hogy 
a század elején már új hang csendült fel a lírában. Jelentkeztek 
a haladó szellemű írók. Az írókat nem korlátozta már a szájkosár.
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Ezeknek az éveknek nagy jelentőségű kérdései voltak a polgári és 
proletárforradalom kérdései. Ezekről a színházak sem hallgat
hattak. És Étsy Emília is ennek a kornak volt már neveltje. 
Bródy Sándor Dada című színművének főszerepe ebben a stí
lusban hozott sikert neki. A pesti Vígszínház megnyitása óta 
már a vidéken is akadtak ennek a stílusnak lelkes hívei, akik 
szakítani kívántak a romantikus és pátoszos előadásmóddal. Ő 
is úgy érezte, hogy a színész csak akkor válik igazán színésszé, 
amikor korlátlanul uralkodik adottsága és tehetsége felett. Tudta, 
hogy az egyik legfontosabb színészi képesség a képzelet, ezzel 
a képességgel pedig bizonyos mértékig minden ember rendelkezik, 
csak nem szabad megengednie, hogy uralkodjék rajta. Ebben 
képezte ki magát, neves szakemberek könyveiből merített tudás
sal fejlesztette tehetségét, színházi kultúráját.

Ezek az elvek vezérelték további pályáján, és ezek segítsé
gével vált a vidéki színészet egyik legjobb, legképzettebb művész
nőjévé. Bebizonyította ezt a Jerikó falaiban, Sutro Alfréd szín
művében is, amelyben a hangulatkeltés finom árnyalataival kel
tette életre Lady Lucy alakját.

Szabadkáról Nagyváradra került, s ott folytatta sikerekben 
gazdag, egyre színesebb pályafutását, majd Szegedre szerződött. 
A szegedi közönség is egyre jobban a kegyeibe fogadta a tehet
séges és kultúrált színésznőt, aki a változatos irodalmi műsor 
legjelentősebb darabjaiban ért el sikereket.

Diákkoromban láttam először Étsy Emíliát a színházban, 
akkor azonban még nem tudtam kellően értékelni tehetségét. 
Mikor a színészi pályára léptem, ő a nagyváradi színházban 
játszott. Itt átutazásom során láttam újra. Most már megértettem 
a közönség rajongását és a sajtó osztatlan elismerésének okát. 
Őszinte hangú, igazi tehetség volt. Később, az első világháború
ban mint katonaságtól felmentett egyén újra tagja lettem a sza
badkai színháznak és ekkor egy estére meghívtak Szegedre ven
dégszerepelni. Bródy Sándor A szerető című művében ő volt 
a játszótársam. Eőz Annát, a női főszerepet alakította benső- 
séggel és igaz művészettel. Itt ismertem meg igazán, amikor 
láttam, milyen lelkiismeretesen próbált tíztől délután kettőig, 
és éppen olyannak tekintette a színpadot délelőtt is, mint este, az 
előadáson: olyan helyiségnek, ahol megszűnik a magánélet, ahol 
csupán a feladatteljesítésre szabad figyelni.

Noha már több ízben játszotta a szerepet, a próbán pontosan 
mondta a szöveget, nem türelmetlenkedett, kerülte a rutinos, 
sablonszerű megoldásokat. De szerette a csendet, a szerepben 
való elmélyülést. Zokszó nélkül próbált, ha kellett, engedelmesen
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ismételt újra és újra, csakis az volt a célja, hogy a jelenet jól 
menjen. Igen rokonszeves volt ez a magatartása. Most eszembe 
jut a nagy kínai bölcsnek, Li Taj-paónak egy mondása: „Aki 
kápráztatni kíván, megelégszik a ragyogással, de aki a lélekbe 
akar hatolni, annak a tökéletes a mérték.”

Ezt tapasztaltam Étsy Emíliánál is. Rokonszenves volt előt
tem ez a felfogása, tetszett ez a magatartása, mert a színésznek 
örülnie kell, ha gyötrődik, hogy tud kínlódni. De nem szabad 
annak örülnie, ha könnyedén varázsolhat.

Étsy Emília 1921-ben házasságot kötött dr. Rappaport 
Sámuel szegedi ügyvéddel, de később visszatért a színpadra. A 
budapesti Teréz körúti Színpad egyik színlapja szerint 1938-ban 
Várady Tibor kétrészes színművének, az Üstökösnek Anya sze
repében lépett fel.

A második világháború borzalmai közepette eltűnt szemünk 
elől a korosodó művésznő. Valószínűleg a bombázások áldozata 
lett. Vele a színészet egy értelmes, érdekes és kultúrált tagját 
vesztette el.
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MIKLÓSSY GYULA
(1839—1891)

Kaposvárott született 1839. január 10-én. Édesapja jómódú 
kereskedő, aki fiát iskoláztatta, mert az volt az óhaja, hogy tanult 
embert, orvost vagy jogászt neveljen belőle. Iskoláit szülőváro
sában végezte, majd Pestre ment, ahol beiratkozott az egyetem 
jogi fakultására. De nem sok kedve volt a tanuláshoz, mert már 
mint diák mindig arra gondolt, hogy a színészi pályát választja 
hivatásul. Ha társulat érkezett Kaposvárra, minden alkalmat 
megragadott, hogy ott legyen az előadásokon. Kérte is édesapját, 
engedje meg, hogy színész legyen. De a gyakorlati pályán dol
gozó kereskedő szigorú ember volt, egyébként sem becsülte sokra 
a „komédiáséletet” és körömszakadtáig ellenezte fiának ezt a 
„bolondságát” .

Minden ellenkezése azonban hiábavaló volt, mert a fiatal or
vosnövendék 1859-ben otthagyta az egyetemet, és Pestről elgyalo
golt Szabadkára, ahol ekkor Szabó József volt az igazgató. Jelent
kezett a színháznál felvételre. Meghallgatása után már másnap, 
1859. október 16-án a társulat tagjai sorába lépett, sőt még aznap 
szerepet is kapott egy romantikus szomorújátékban: az Egy 
királynéban a hóhért alakította. Igaz, hogy csak pár szavas volt 
a szerep, de a gyakorlott színigazgató meglátta, hogy a fiatal
ember tehetséges és a hangja is igen kellemes.

Egy évig volt a Szabó-társulat tagja, majd elhagyta az együt
test, elgyalogolt Magyarkanizsára, és az ott működő Lenkei- 
féle truppba lépett. Itt, ebben a kis társulatban vélte megtalálni 
a módot, hogy többet léphessen a színpadra. Igaz, hogy kellékez- 
nie és súgnia is kellett, sőt a színlapok széthordását is neki kellett 
végeznie. Ezt azonban hamarosan megunta, és másik társulathoz 
ment.

Mikor édesapja 1863-ban elhunyt, örökséghez jutott és 
színigazgató lett, majd 1868-ban meg is nősült. Felesége, Tettán 
Anna nem volt színésznő. Mint igazgató ekkor Székesfehérvárott 
működött, s a közönség melegen pártolta a tehetséges színészek
ből álló együttest.

Még az év decemberében meghívást kapott a pesti Nemzeti 
Színháztól egy vendégjátékra. A Bánk bán címszerepében lépett 
fel, és a Fővárosi Lapok igen elismerő hangú beszámolót írt 
róla, ajánlotta, hogy, szerződtessék. A színház fel is ajánlotta a 
szerződést, de ő úgy érezte, hogy vidéken több lehetősége van
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nagy szerepeket játszani, sőt mint igazgató is nagyobb szolgá
latot tehet a magyar színészet ügyének.

Molnár Györgytől bérbe vette a Budai Népszínházát és 
ott tartott előadásokat. Játékrendjét részben az újabb, akkor 
modern, magyar és idegen darabokból állította össze, amelyek 
iránt a közönség kellő érdeklődést mutatott. Mindig tele volt 
ötlettel, mindig tervezett valamit, valami újat és arra törekedett, 
hogy minél szélesebb körben ismertesse meg és fejlessze a magyar 
színészetet. Az 1872-ben bérbe vett Budai Népszínház meg
nyitása után újabb színháznyitásra is gondolt. Kitűnő tagokból 
álló társulatot szervezett. A budai vállalkozás mind erkölcsileg, 
mind anyagilag a várakozáson felül sikerült, és ez még jobban 
lelkesítette a további munkára. Űj színházat akart létesíteni.

A régi István (ma Klauzál) téren színházat építtetett, amihez 
anyagi segítséget nyújtott számára a főváros vezetősége is. Az 
új színháznak hatalmas, 1000 férőhelyes nézőtere volt. De Mik- 
lóssy arra is gondolt, hogy a forró nyári napokon is tudjon elő
adásokat tartani. Ezért a Városligetben egy 600 személyt befogadó 
arénát építtetett, azonban ezzel nem volt szerencséje, mert egy 
nyári szélvihar ledöntötte, és a már berendezett színházban min
den tönkrement.

Kénytelen volt az István téri színházban maradni és ott 
tartani előadásokat, amelyekről a Fővárosi Lapok ezt írta: „Szín
háza igen kellemes benyomást tesz a nézőre. Tágas előcsarnokából 
középről a zártszékekhez, kétoldalt pedig a nyitott páholyokhoz 
és a földszinti állóhelyekhez juthatni, míg az erkélyhez és az 
ülőhelyekkel ellátott karzatkoz eléggé széles és kényelmes lépcső 
vezet.”

Ezt a színházat Jókai Mór színművével, a Szigetvári vértanúk
ká  nyitotta meg, amelynek női főszerepét Jókainé Laborfalvy 
Róza, a Nemzeti Színház nagynevű drámai hősnője alakította 
mint vendég. Az előadáson megjelent a kitűnő író, a darab szer
zője is, akit a nézőtéren levő közönség több ízben zúgó tapsvi
harral köszöntött. A további műsoron szerepeltek: a Molnár 
és lánya (színmű), a Háromcsőrű kacsa (vígjáték), Szapáry Péter 
(színmű) és a Szerelmi varázsital (színmű), valamint több más, 
korabeli színpadi munka.

Miklóssy klasszikus műsorral is szolgálta Tháliát. Arra 
törekedett, hogy lehetőleg képviselve legyen benne a világ minden 
színpadi remekírója, a legrégibb időktől kezdve az akkori időkig. 
Körültekintő gonddal és biztos kézzel bővítgette a színház mű
sorát, példát mutatva más vidéki színházaknak, amelyekben nem 
volt ilyen színvonalas irodalmi a műsor. Színészeit is jó szemmel
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tudta összeválogatni, és nem egy nála először megszólaló színész 
lett a nagyobb pesti színházak valamelyikének vezető művésze.

De ezzel a vállalkozásával sem volt szerencséje, mert 1874- 
ben tűz ütött ki, amely nem okozott ugyan nagy anyagi kárt, de 
megrendítette a közönség bizalmát a könnyű és könnyen gyulladó 
anyagból épült színház iránt. Egyre kevesebb lett a néző. Miklóssy 
pénzzavarokkal küzdött.

El kellett hagynia a fővárost, elment vidékre igazgatónak, 
majd vándortársulatot szervezett és azzal bejárta az országot. 
Munkásságának harmincéves jubileumát 1889-ben Székesfehér
várott ünnepelte meg.

Két évvel később, 1891. június 22-én Kézdivásárhelyen, az 
erdélyi kisvárosban elhunyt.

Népes családot hagyott hátra. Szinte alapítója volt egy szí
nészdinasztiának. Gyermekei közül Ferenc színházi titkár. Gábor 
színigazgató, Aladár kitűnő színész és rendező, Margit drámai 
hősnő és írónő lett. Unokái közül István színész, Imre az Újpesti 
Színház volt igazgatója, Juliska színésznő, György pedig a mai 
Madács Színház művésze.

A Miklóssy név mindig jó hangzású volt és maradt is a 
magyar színészet történetében.
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MEZEI MARGIT
(1889—?)

Egy budapesti MÁV-főellenőr, Mezei László családjában 
nagy öröm volt, amikor 1889. július 12-én megszületett második 
kislányuk, Margitka. Szép, szőke, kék szemű leányka lett belőle, 
aki Ilonka nővérével gondos nevelést kapott szüleitől. Mindketten 
a Wesselényi utcai polgári iskolába jártak. Mikor azt befejezték, 
nagy harc kezdődött a lányok és a szülők között, mert mind a 
két lány a színi pályát választotta. Addig sírtak, rimánkodtak, 
amíg végül is a szülők beleegyeztek, hogy a két csinos lány be
iratkozzék a Rákosi Szidi-féle magán színésziskolába. Szorgal
masan tanultak, statisztáltak a színházakban. A vizsgát mindketten 
sikerrel tették le, és Margit 1906 őszétől kezdve szerződést kötött 
dr. Farkas Ferenc szabadkai igazgatóval. Énekes naivának szer
ződtette az igazgató. Ilonka is elvégezte az iskolát, de más tár
sulathoz szerződött, a következő évek folyamán egyik legkere
settebb primadonna lett belőle, végül is a pesti Royal Orfeumban 
kötött ki és ott is sikereket ért el.

Mezei Margit a társulat nyári állomásán, Szentesen kezdte 
pályáját, ott játszotta első szerepét, a Szép Ilonka című daljáték 
címszerepét, majd az őszi idényben ebben mutatkozott be a 
szabadkai közönségnek is. A Bácskai Hírlap kritikusa szerint 
sikeres volt a bemutatkozás. Ezt írta róla Braun Henrik szer
kesztő: „Tegnap este mutatkozott be az újonnan szerződtetett 
énekes naiva, Mezei Margit a Szép Ilonka címszerepében. Nagy 
jövőt jósolunk a nemcsak szép, de kellemes hangú, tehetséges 
művésznőnek.”

A bemutatkozó szerep után a Gül baba, majd az Obsitos, 
a Felhő Klári és a Sárga csikó női főszerepeit alakította. A kö
zönség hamarosan szeretetébe fogadta a tehetséges és kellemes 
előadási móddal játszó színésznőt. Nagy sikere volt Hűvös Iván 
operettjében, a Katinka grófnőben is.

Egyévi szabadkai működés után, rohamosan felfelé ívelő 
pályáján — tizennyolc éves korában — Komjáthy János kassai 
színházához szerződött szubrettprimadonnának. Itt játszotta el 
először a Tatárjárás c. operettben Mogyoróssy kadét szerepét. 
Kassáról Pozsonyba, utána pedig Kolozsvárra szerződött az ottani 
Nemzeti Színházhoz. Mindenütt szeretettel fogadták.

A kolozsvári Ellenzék című napilap munkatársa így írt 
Mezei Margit tehetségéről: „Meg kell állapítani róla az öntudatos
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és következetes művészegyéniségek erejét, amellyel magasan föléje 
emelkedik másoknak, akik a színpadot csak mint kirakatot te
kintik célnak, minden nemesebb tartalom nélkül. Sikerrel ját
szott kolozsvári szerepei: Glavari Hanna (Víg özvegy), Franci 
( Varázskeringő), Anna (Tavasz) és a címszerep a Lotty ezredesei 
című darabban.

Kolozsvár után a debreceni társulat mondhatta magáénak, 
ahol régi szerepein kívül a Farsang tündére, a Lili, a Luxemburg 
grófja, a Cserebogár című operettek női főszerepét alakította.

Az operettszerepek között természetesen akadtak jobbak és 
gyengébbek is, de Mezei Margit a leglehetetlenebb szerepet is 
sikerre tudta vinni sajátosan egyéni, megejtő varázslatossága, 
szépsége által. És azt is javára írta a sajtó és a közönség, hogy 
soha semmilyen kulisszák mögötti botrányban, kellemetlenség
ben, összeszólalkozásban nem szerepelt a neve. Példaadóan 
tisztelte a színpadot, mert azt tartotta, hogy nem tűr el nyegle
séget, tiszteletlenséget. Sohasem mondott le előadást, becsülte 
a közönséget. Nevéhez, személyéhez működési évei alatt soha 
kudarc vagy botrány nem fűződött.

A debreceni közönség nagyon megszerette a tehetséges és 
csinos művésznőt. Az is megtörtént, hogy amikor a próbáról 
hazafelé tartva végigsétált a korzón, mindenki megfordult utána. 
Az emberek összesúgtak, a fiatalok sietve eléje kerültek, hogy 
köszönthessék, éppen csak hogy meg nem tapsolták. Mert egy
szerűen öltözködött, de ennek ellenére elbűvölően, felejthetetle
nül szép volt. A közönségnek ez a spontán megnyilvánulása sem 
tette büszkévé, gőgössé. Az ifjúság, a szépség megtestesülése volt.

Persze a színigazgató, látva a közönség szeretetének meg
nyilvánulását, igyekezett népszerűségét kihasználni, újabb és 
újabb szerepeket osztott rá, ami fokozta a nézőtér látogatott
ságát, emelte a bevételt is.

És miután a művésznő a hozzáfűzött legmerészebb vára
kozásokat is magasan túlszárnyalta, az igazgatók boldogan kí
náltak számára szerződést. Művészi fejlődése évről évre felfelé 
ívelt. Szerepei, művészete, tehetsége által lettek a vidéki szín
padok eseményekben gazdagok.

Behízelgő, egyéni hangja, gyönyörű alakja, kellemes beszéde, 
ragyogó tüzes szeme voltak megbecsülhetetlen színpadi adott
ságai. Feltűnő értelme műveltséggel párosult, és kiváló emlékező
tehetsége könnyen megbirkózott a tanulással, hiszen volt olyan 
hét, hogy két operett főszerepét is be kellett tanulnia.
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Debrecenből Székesfehérvárra ment. A Fehérvári Hírlap 
egyik számában ezeket a sorokat olvashatjuk róla: „Nagy kultú
rájú énekesnő, stílusérzék és színpadi erő párosul elragadó meg
jelenésében.”

Szép ígéretekkel indult pályáján, sikereinek csúcspontján 
vonult vissza a színpadtól, amelytől 1921. szeptember 3-án 
búcsúzott el Székesfehérváron, ahol egy jómódú kereskedővel 
lépett házasságra.
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LATABÁR KÁLMÁN 
(1854—1924)

Az 1854-ben felépült és december 16-án ünnepélyes 
külsőségek között megnyitott szabadkai új színház első igazgatója 
Latabár Endre volt, akinek itt született Kálmán fia 1854. december 
28-án. Később ő is — még mint egészen fiatal ember — a színé
szi pályát választotta és már 1870-ben Miskolcon színpadra is 
lépett édesapja társulatánál mint kardalos. De ez nem elégítette 
ki vágyait, mert szerette volna nagyobb szerepben bemutatni 
tehetségét apjának és a közönségnek. Erre is nemsokára alkalma 
nyílt.

Emlékezéseiben így írta le: „Apám társulata Balatonfüreden 
működött és ott üdült a nagy mesemondó, Jókai Mór, aki egy 
napon arra kérte apámat, hogy kedvéért egy napon adassa elő 
az akkor nagyon divatos Dunanan apó és fia utazását. A nagy 
író azt is elmondta, hogy a budai színészek már több ízben ját
szották a darabot, de neki nagy elfoglaltsága miatt nem volt 
alkalma megtekinteni. Édesapám készséggel teljesítette Jókai 
kívánságát és műsorra tűzte a kért darabot. Ám az előadás napján 
egyik színész megbetegedett és veszélyben volt az előadás meg
tartása . . . Jelentkeztem apámnál és vállalkoztam, hogy próba 
nélkül eljátszom a beteg színész helyett a főszerepet és ezzel 
megmentem az előadást.”

A mindig szigorú és előadásainak színvonalára kényes igaz
gató mélyet húzott csibukjából — amely nélkül el sem lehetett 
képzelni őt —, és miközben nagy karikákban kiengedte a füstöt, 
így válaszolt fiának: „No, nem bánom, játszd el, de annyit mondok, 
ha engem Jókai előtt blamálsz, biz’ isten agyoncsaplak!”

És Kálmán boldogságtól ragyogó arccal készült az előadásra 
és valóban próba nélkül játszotta el a szerepet. És nagy sikere 
volt. Sőt, másnap az ebéd alatt — az egyébként szófukar Latabár
— megdicsérte és közölte vele, hogy attól a naptól kezdve többé 
már nem kardalos, hanem vezető szerepeket játszó színésszé 
lépteti elő.

És egymás után következtek a jobbnál jobb szerepek, de 
Latabár Kálmán új környezetre, új városba vágyott. Otthagyta 
Miskolcot és elszerződött a pécsi igazgatóhoz, majd utána a 
kolozsvári színház tagja lett. Néhány év múlva a szegedi szín- 
társulatnál találhatjuk, ott gyarapította sikereit és gazdagította
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műsorát. Sokat tanult, tele volt akarással, és igyekezett élre 
törni, ami sikerült is.

Paulay Ede, a Nemzeti Színház negynevű igazgatója, a 
kitűnő rendező 1893-ban vendégszereplésre hívta meg. A Beau- 
marchais-vígjátékban, a Figaró házasságában lépett fel a címszerep
ben és ez év ősszétől tagja lett a Nemzeti Színháznak. Bemutat
kozó szerepe a Liliomfi, Szigligeti Ede vígjátékának címszerepe 
volt, amelyben a közönség meleg szeretettel fogadta a tehetséges 
fiatal színészt.

Paulaynak jó szeme volt és kitűnő érzéke a tagok megválasz
tásában. Latabár szerződtetése is nagy nyeresége volt a színház
nak. Egész sereg jó alakítással írta be nevét a Nemzeti Színház 
történetébe. Külső előnyei és benső adottsága szép jövővel 
kecsegtették Latabárt, aki hamarosan hasznos és megbecsült 
tagja lett az együttesnek. Alakja, kellemes hangja, megnyerő 
arca kitűnően támogatta művészi tehetségét. Később tanára 
lett a színiakadémiának és sok neves, tehetséges magyar színész 
került ki keze alól.

Szegeden nősült, ott vette feleségül 1877-ben Buday Adél 
drámai hősnőt. Ebből a házasságból született Árpád fia, aki 
szintén a színművészetet választotta élethivatásul és csaknem 
tizennégy évig volt vidéki színész, majd a Király Színház tagja. 
Első fellépése a Balkáni hercegnő c. operettben volt. Évtizedeken 
át volt nélkülözhetetlen és a közönség által nagyon kedvelt ope- 
rettbuffó. Az ő fiai, Kálmán és Árpád léptek örökébe, akik közül 
az azóta elhunyt Kálmán kevence lett a színjátszást kedvelő 
közönségnek. Unokája jelenleg a Fővárosi Operettszínház tagja, 
és annak fia is az idősebbek nyomdokain halad.

Latabár Kálmán 1900 májusában ünnepelte színészi műkö
désének harmincéves évfordulóját. Ekkor is a Liliomaiban lépett 
fel. Néhány év múlva, 1905-ben nyugdíjba ment, majd kine
vezték a budai Várszínház felügyelőjévé. Ebben a minőségben 
munkálkodott haláláig.

Édesapja, Endre volt a még jelenleg is fennálló színház- 
épületben működő szabadkai színház első igazgatója 1854-ben. 
Kiskunhalasi születésű volt és mint debreceni joghallgató állott 
be színésznek, s egy ideig kedvelt tenoristaként működött. Majd 
társulatot szervezett, s egyike volt a legérdemesebb, legtekinté
lyesebb színigazgatóknak. Különösen a magyar énekes színészet 
fejlesztésében szerzett nagy érdemeket. Kitűnő zenész volt, s 
nem egyszer maga állt a zenekar élére és vezényelte le az elő
adást. Egész sereg énekes színészt képzett a vidék számára, mert
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akkor főként zenés darabokkal lehetett becsalogatni a közönséget. 
Feljegyeztek egy színházi világban terjedő jellemzést is róla: 
Azt mondták egymás között a színészek: „Latabár a fából is 
tud hangot facsarni.”

A Latabár család valamennyi tagja a magyar színháztörténet 
jeles alakja. Hisszük, hogy az utódok is folytatni fogják a nagy 
elődök munkásságát.

Latabár Kálmán 1924. augusztus 7-én hunyt el Budapesten.
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DRAGINJA SPASIĆ
(1876—1938)

Egy tizenkilenc éves valjevói leány, miután 1895-ben befejezte 
a tanítóképzőt, beállt a Belgrádi Nemzeti Színház kórusába, hogy 
kedvenc időtöltésének, az éneklésnek hódolhasson. Itt hamar 
feltűnt kellemes drámai szopránja, és rövid idő elteltével már az 
énekes darabokban kisebb szerepeket is kapott. Ez a fiatal leány 
Dragica Stefanović volt, akinek ambícióját azonban nem elé
gítette ki a mellékszerepekben való éneklés. Bécsbe utazott, hogy 
az ottani zeneakadémián folytathasson énektanulmányokat, és 
fejleszthesse zenei tudását. Két évet töltött el az osztrák fővá
rosban mint az egyik neves osztrák énektanár növendéke, majd 
hazatért és 1898-ban elfogadta az újvidéki Szerb Nemzeti Szín
ház meghívását. Szerződést kötött mint magánénekesnő és 
primadonna.

Itt lépett fel a Milliomos parasztban, Raymund és Millöcker 
operettjében. A sikeres bemutatkozással megkezdődött hosszú 
évekig tartó sikersorozata. Következő szerepe Tóth Ede A falu 
rossza (Seoska lola) című népszínművében Finom Rózsi volt, 
amelyet sorra követtek: Lincker és Miller operettje, az Anya 
áldása, Lukácsy Sándor népszínműve, a Vereshajú (Ridokosa) 
címszerepe, majd Hervé operettje, a Nebáncsvirág. Ezeken kívül 
műsorra kerültek még más énekes darabok, népszínművek, 
operák is. A népszínművek rendszerint tánccal, kólóval végződtek, 
ezért érthető, hogy a vajdasági szerb közönség szívéhez ezek 
álltak legközelebb. És a déli temperamentumú, szép alakú és 
kellemes hangú, tehetséges művésznő egyre jobban fejlődött. 
A komolyabb és értékesebb zenei művek közül az Eljegyzés 
lámpafénynél, A szép Galathea, Suppé gazdag melódiájú nagy
operettje, majd Strauss Denevért hozott számára megérdemelt 
sikert.

Tíz évet töltött el az újvidéki színháznál, mialatt bejárta 
a mai Vajdaság minden szerbek által lakott helységét, városát, de 
a társulat ezeken kívül ellátogatott Bosznia-Hercegovinába és 
Horvátországba is.

Szabadkán is több ízben megfordult a társulattal. Nemcsak 
a szláv közönség fogadta kegyeibe és rajongott érte, de a magyar 
is becsülte énekhangját, színészi tehetségét. Ekkor még mindig 
leánynevén: Dragica Stefanović néven szerepelt. Csak akkor 
lett Draga Spasić, amikor házasságot kötött a fiatal szerelmes
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színésszel, Dimitrije Spasiétyal. Amikor még leány volt, szerel
mes lett bele a szabadkai zeneiskola zeneszerző karmester-igaz
gatója, Gaál Ferenc. Ugyanis a társulat vendégjátéka alatt a 
zenés darabokat Gaál tanította be és vezényelte az előadásokat, 
és amíg az együttes itt tartózkodott, állandóan együtt volt a 
fiatal, tüzes szemű színésznővel, énekeltek, zongoráztak, és a 
derék művészember megszerette.

És ahogyan költőknél, színészeknél, íróknál, zeneszerzők
nél lenni szokott, a szerelem kihatással volt művészetükre. így 
ez a flört is megtermékenyítette Gaál zeneszerzői tehetségét, és 
ennek a szerelemnek hatása alatt több szép énekszámot szerzett 
a szép Dragica számára. De zenét szerzett a Marko Kraljevié és 
az arab (Kraljević Marko i Arapin) című darabhoz is, amelynek 
énekszámait természetesen Dragica Stefanović adta elő.

De az idénynek vége lett, a társulat útra kelt, s egy-két levél
váltás után a nagy szerelem lassan-lassan kialudt. A művésznő 
néhány hónap múlva házasságot kötött Dimitrije Spasié színésszel. 
És nevét már mint Draga Spasić írta be a színháztörténet 
aranykönyvébe.

Tízévi vajdasági működés után, 1908-ban szerződést kötött 
a Belgrádi Nemzeti Színházzal, ahol nagy feladatok vártak rá. 
Kitűnő, iskolázott hangjára nagy szükség volt az egyre fejlődő 
belgrádi opera színpadán, ahol a Trubadúrban mint Eleonora, a 
Kortanában mint Jela, a Bajazzókbán mint Nedda, A bűvös 
vadászban pedig mint Agatha ragadtatta el a nézőket. De sikeres 
szerepei közé tartoztak: A z eladott menyasszonyban Marzsenka, 
Santuzza a Parasztbecsületbtn, valamint a Tosca címszerepe is.

Ezután egyévi tanulmányi szabadságot vett ki és újra Bécsbe 
utazott, hogy tovább fejleszthesse énektechnikáját. Ott fel is 
lépett a Strauss-Operben, amelynek vezetősége szerződést, aján
lott fel neki. De szíve hazahúzta, mert úgy érezte, hogy Szerbia 
zenekultúráját kell tudásával fejlesztenie. A belgrádi közönség 
nagy örömmel és ünnepséggel fogadta.

Később, az 1912-ben kitört Balkán-, majd az első világhá
ború alatt néhány évi kényszerpihenő következett, mert háború
ban hallgatnak a múzsák. De a világégés után újra fellépett, és 
hangja a régi fénnyel ragyogott. Pályafutásának huszonöt éves 
évfordulóját 1921-ben ünnepelte a belgrádi Kaszinó nagytermé
ben, ahol akkor a színház működött, mivel a megrongált épületet 
még mindig tatarozták. Mascagni Parasztbecsületének Santuzza 
szerepét énekelte. Habár akkor már túl volt a negyvenedik élet
évén, hangja még mindig tisztán csengett. Ezt követte Bora 
Stanković Koítana című népszínműve, amelyben újra Jelát ala
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kította. Ebben a darabban olyan sikert ért el, amilyent soha egyet
len színésznő sem aratott.

Egy évvel a jubileumi előadás után, 1922-ben a művésznő 
amerikai körútra indult, mert meghívták azok a jugoszlávok, 
akik kint éltek az Egyesült Államokban. Ott a szlávok által legsű
rűbben lakott vidékeken ugyancsak Jelát játszotta a Kostanában.

Később az ottani műkedvelő csoporttal betanította J. Vese- 
linović és D. Brzak Didó című nészínművét és ezzel a darabbal 
hosszabb körutat tettek. Bejárták a telepeket, bányavárosokat. 
Ezek az előadások nagy ünnepségekkel, táncvigalmakkal, banket
tekkel végződtek. Rengeteg virágot, koszorút és ajándékot kapott. 
De sajnos, az Amerikát is súlyosan érintő gazdasági válság miatt, 
a körutat meg kellett szakítania. A művésznő hazatért, de a siker 
megelégedetté, boldoggá tette és az emlékek beragyogták további 
életét.

A nyugodt élet azonban nem sokáig tartott.
Súlyos betegséget kapott, szervezete napról napra romlott. 

Visszavonult kis mellékutcai házába és ott élte borzalmas víziók
kal teli életét. Sokat gondolt a halálra. Nem volt szép öregsége. 
Talán mert nem is volt igazi öregség, hanem csak lelki fiatalságá
nak az a második fele, melyet az emberek tévesen öregségnek 
tartanak. Hosszú volt ez a szenvedés, éppen olyan hosszú, mint 
a fiatalsága, de jóformán csak azzal telt el, hogy rombolgatta régi 
sikereinek, nagyságának, szerelmeinek emlékét az előtt a nemzedék 
előtt, amely egykori, kihalt híveinek, diadalainak, sikereinek 
helyét a színházban és az életben elfoglalta . . .

Belgrádban halt meg 1938. július 17-én.
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VIRÁGH FERENC 
(1874—1939)

Családi nevén Fazekas Virágh Ferenc. Szabadkán született 
1874. június 29-én. Egyszerű kispolgári családból származott, 
ahol előítélettel voltak a „komédiás” mesterség iránt. Szülei 
hallani sem akartak arról, hogy fiúkból színész, országcsavargó 
„csepűrágó” legyen. De a fiatal borbélysegéd nem hallgatott 
szülei és környezete szavára, hanem otthagyva csapot-papot, 
megszökött és kigyalogolt Kelebiára, ott vonatra szállt, és feluta
zott Budapestre.

Az Országos Színészegyesület Baross téri új épülete melletti 
kávézóban virágvasárnap előtt mindig nagy volt a sürgés-forgás, 
mert abban az időben virágvasárnaptól virágvasárnapig kötöttek 
az igazgatók szerződést a színészekkel, hogy a nyári hónapokban 
ne kelljen nagy gázsit fizetniük. Tehát ekkor jelentek meg a 
kávézóban azok, akik — mint Virágh is — erre a rögös pályára 
óhajtottak lépni. Kisütött hajú „művészek” lézengtek, nyakukban 
tarka művésznyakkendő lebegett. Hangoskodtak, szellemeskedtek. 
A szerény fiatalember szétnézett, töprengett, kihez lépjen, kihez 
ajánlkozzon, melyik a sok borostás arcú ember közül az igazgató.

Látta, hogy az egyik kopott márványasztal mellett idősebb, 
bársonykabátos férfi tárgyal néhány feltűnően öltözködő nővel és 
malaclopós, körgalléros férfival. Megvárta, míg azok eltávoztak, 
akkor bátorságot erőltetett magára és odalépett az asztalhoz:

— Bocsánat, uram^ szeretnék színész lenni . . .
A markáns arcú, papkülsejű ember — Balogh Árpád szín- 

igazgató — meglepetve nézett rá, mert ilyen szépen csengő, 
tiszta hangot már régen hallott:

— Kicsoda maga?
— Virágh Ferenc vagyok.
De szégyellte megmondani, majd később bátorságot vett és 

csengő hangon folytatta:
— Szabadkai borbélysegéd vagyok.
— Nohát, öcsém, szerencséd van, mert éppen egy tenor

énekest keresek a kórusba. Ha akarod, és ha megegyezünk, 
szerződtetlek.

A fiatalembert kissé bántotta a tegezés, de legyűrte sértő
döttségét, és hamarosan megegyezett az igazgatóval. így a tizen
kilenc éves fiatalember 1893 tavaszán Balogh Árpád igazgató
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társulatánál lépett először színpadra Kiscellben. Miután valóban 
szépen csengő, kellemes hangja volt, eleinte tenorista akart lenni, 
mert nemcsak a kórusban énekelt, hanem már önálló szerepeket 
is kapott. De később áttért az énekes-komikus szerepekre, ezen
kívül nagyszerűen táncolt is. Ezekben a szerepekben mozgékony
ságánál, ügyességénél fogva nagy sikerei voltak. Komikuma 
nemcsak a nevettetésben merült ki, mélyebben fogta fel a komikus
jellemet, és ábrázolásában mindig az egyénítésre törekedett. 
A legkisebb, a lég jelentéktelenebb szerep is kezében egyéni életet 
kapott, varázslatos erővel tudott a semmibe is életet lehelni.

Hamarosan híre kelt a színigazgatók között és igyekeztek 
szerződtetni. Ő pedig megértette, hogy változatos környezetben, 
új és újabb közönség előtt tud tehetsége fejlődni. így vándorlásba 
kezdett. Bejárta az ország minden vidékét, a Dunántúltól Erdélyig, 
s mindenütt igyekezett a színművészet magasztos ügyét szol
gálni. Megfordult a későbbi évek folyamán Nagyváradon, Deb
recenben, Kassán, Miskolcon, Szabadkán, majd Győrben kötött 
ki. Mindenütt a társulat oszlopos tagjai közé számított. A közön
ség megkedvelte az ügyes, kellemes hangú, jó humorral rendel
kező, rokonszenves külsejű színészt.

Azok közé tartozott, akik ösztönösen őstehetségükre támasz
kodtak. Legjellemzőbb vonása szerepeinek alapos, a legkisebb 
részletre is kiterjedő kidolgozása volt. Érdekes arca is volt. Alig 
kellett festenie magát, mert ahogy a színpadra kilépett, arca olyan 
kifejezést vett fel, amilyenné lennie kellett.

Játszott mindent: kántort, őrmestert, cigányt, de bármiben 
is lépett fel, mindig vigyázott, hogy ember legyen. Arra is ügyelt, 
hogy színészete ne váljék vásári komédiává.

Később, az évek múlásával áttért az idősebb szerepek, az 
apák, a buffók szerepkörére, és ennek is egyik legjelesebb és 
legkeresettebb képviselője lett. Legsikerültebb alakításai: Jupiter 
(Orfeusz a pokolban), Mujkó cigány (Gül baba), Pfefferkorn 
{Drótostót), Wallenstein (Tatárjárás), Menelausz (Szép Heléna), 
Puzsér {Doktor úr).

Azok közé tartozott, akiket a színészet mostoha körülményei 
sem riasztottak vissza a rögös, sok éhezést, fáradalmakat követelő 
pályától. Nem anyagi előny, nem a könnyű élet reménye, hanem 
a kimondhatatlan nagy kedv és vágy vitte a színészethez. Sokat 
küzdött, éhezett — éppúgy, mint a többi színész is abban az 
időben —, de kitartott és önműveléssel igyekezett iskolázatlan
ságát pótolni. Sok könyvet vásárolt, és amíg társai a kávéházak 
zugában, szeparéiban kártyáztak, vagy dorbézoltak, ő olvasott 
és tanult.
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Mivel rajongója volt hivatásának, sokat szenvedett, amikor 
négy esztendeig kénytelen volt viselni a katonaruhát. Az első 
világháború után újra a győri színházhoz szerződött, ahol régi 
sikerek elevenedtek fel, és ahol a közönség a régi szeretettel fo
gadta kedvenc színészét.

Az évek múlásával művészete egyre jobban fejlődött. A 
közönség új tagjai is megszerették és napról napra népszerűbbé 
vált. Ezt még kartársai is elismerték, pedig ez nagy szó a masztiksz 
világában. Nagy sikereket ért el a népszínművekben is, amelyek 
akkoriban nagyon divatosak voltak és szinte uralták a színházak 
műsorát.

Játszott Gárdonyi Géza A bor című művében, majd Géczy 
István darabjaiban, valamint Tóth Ede A falu rossza című nép
színművében és még sok más, akkoriban divatos népi darabban. 
Ezekben mindenkor kitűnt a falut, a parasztot jól ismerő alakí
tása.

Sohasem túlzott, nem igyekezett elkendőzni a valóságot, 
a szerepeket nem ruházta fel fellengzős érzelmekkel, hanem 
jellemüknek megfelelő alakot nyújtott. Mindenkor benne élt a 
történésben és ennek mindvégig részese maradt anélkül, hogy 
ágált volna a színpadon. Igyekezett mindent hűen adni, amit a 
szerep megkívánt, rutinos színészkedés nélkül, egyszerűen, mégis 
hatásosan.

A győri közönség nagyra becsülte, szerette ezt a kitűnő 
színészt, aki érezte a szeretet melegét. Ez tartotta élete végéig 
ebben a kedves, színházat megbecsülő városban. Ott is hunyt el 
1939. május 4-én.
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FÁY FLÓRA
(1877—1929)

A szabadkai származású színművészek között előkelő helyet 
foglal el Fáy Flóra, aki 1877. december 3-án született. Apja 
Freund Mór kiskereskedő, aki leányát iskoláztatta és az volt a 
kívánsága, hogy komoly hivatalnoki pályát válasszon. A kis Flóra 
már az iskolai előadásoknak tehetséges szavalója lett. Verset 
mondani kevés gyerek tudott úgy a szabadkai iskolákban, mint ő. 
Később a műkedvelő egyesületekben is fellépett és felhívta 
magára a figyelmet.

Szakértők tanácsára édesapja, bár nem szívesen, de bele
egyezett, hogy beiratkozzék a színiakadémiára. 1897-ben vizsgá
zott Moliére Tartuffe című vígjátékában. A vizsga után elfogadta 
Komjáthy János debreceni igazgató szerződtetési ajánlatát, és a 
társulat hajdúböszörményi idényében ott lépett fel. Első szerepe 
A z arany emberben, Jókai Mór regényes színjátékában volt, amely
ben Athália alakját formálta meg, majd Ohnet Vasgyáros című 
színművében Claire-t keltette életre.

A társulat Hajdúböszörményből Debrecenbe ment, s a téli 
idényben Fáy Flóra A. Dumas Denise című művének címszerepét, 
Racine Phaedráját, Hermann Sudermann Pillangócsata című 
darabjának női főszerepét játszotta. A fiatal művésznő előadás
ról előadásra jobban megszerettette magát a közönséggel. Sike
reinek csúcspontja volt ebben az idényben Echegaray Folt, amely 
tisztít című művében az egyéniségétől kissé távoleső ellenszenves 
Matilde szerepe. Híre más társulatok igazgatóihoz is eljutott, úgy 
beszéltek róla, mint beérkezett művésznőről. A sajtó nagy jövőt 
jósolt neki. Pesti Ihász Lajos szabadkai igazgató ki akarta használni 
a művésznő népszerűségét és meghívta vendégszereplésre.

Fáy Flóra eleget tett a meghívásnak, mert szerette volna 
tehetségét és tudását szülővárosában is bemutatni.

A Szabadka és Vidéke kritikusa a lap 1899. január 8-i szá
mában meleg hangú beszámolóban emlékezett meg a művésznő
ről. Itt közöljük teljes egészében a cikket, amely annak igazolá
sául is szolgálhat, hogy miként támogatta egykor a sajtó és meny
nyire szívén viselte a színház és a színészek sorsát. De azt is 
igazolja, hogy nem mindig igaz a mondás, hogy senki sem lehet 
próféta a maga hazájában.

„A szerdai és csütörtöki előadásokra mindig szeretettel fo
gunk visszagondolni, mert ezen a két napon oly művésznő já
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tékában volt alkalmunk gyönyörködni, aki közöttünk nevelkedett 
fel, s akire méltán lehetünk büszkék. Fáy Flóra ez a kiváló jelen
ség, aki bennünket, földijeit, azon kegyben részesített, hogy magas 
nívón álló művészetét velünk megismertesse. El voltunk rá ké
szülve, hogy átgondolt, tehetséges művésznőre valló játékot fogunk 
tőle látni, de azt gondolni sem mertük, hogy neki mint kész mű
vésznőnek kell tapsolnunk. Hiszen nagyon fiatal még, alig néhány 
éve, hogy a színi pályán van, hogy szolgálja Tháliát, s szerepe 
felfogásában mégis annyi öntudatosságot, kivitelében annyi 
erélyt és közvetlenséget tanúsított, hogy méltán keltett bámulatot 
az az ifjú művésznő, aki még a Folt, amely tisztít darab kegyetlen 
főalakja, Matilde iránt is képes volt rokonszenvet ébreszteni.”

Voltak és vannak a színészek között, akik lealázónak tartják, 
ha valaki a munkájukat, alakító művészetüket „játék”-nak nevezi. 
De ha ez a szó nem lett volna, ki kellett volna találni, mert volt 
eset, amikor Fáy Flóra valóban játszott, játszott a szereppel, 
játszotta szerepét. Körötte játékká vált minden. Ez persze főleg 
a vígjátékokban történt meg. Csak a gyermekek játszanak olyan 
önfeledten, mint ahogy ő játszott, ha vígjátékban kapott szerepet, 
így volt ez Dóczy Lajos A csók, Murai Károly Virágfakadás és 
Pailleron A z egér című darabjában is.

Ellentétben a vígjátékokkal, a tragédiákban a teljes átélés 
jellemezte színészi munkáját. Ahogyan A z ármány és szerelemben 
megelevenítette Lady Milford alakját, az feledhetetlen volt.

Az igazgatók versenyeztek egymással, kinek az ajánlatát fo
gadja el ez a búgó hangú, keleti szépségű művésznő. így Debre
cenből Kassára szerződött, s Ibsen Nóra című művében hódí
totta meg a hozzáértő színházi közönséget, majd a Boszorkány
ban, Sardou nagy hatású rémdrámájában aratott frenetikus sikert.

Innen Jankovics Jenőhöz, a kolozsvári színház igazgatójához 
szerződött, s hamarosan kedvence lett a közönségnek. Itt régi 
szerepein kívül mint Ophelia lépett fel Shakespeare Hamlet 
című tragédiájában, aztán mint Szentirmayné Herczeg Ferenc 
Gyurkovics lányok című vígjátékában, és újra eljátszotta A z arany 
ember Nathália szerepét, valamint a Fedora címszerepét.

Ezután újra visszament Kassára, megismerkedett Újvári 
Lajossal, a vidék egyik legkitűnőbb komikusával, s 1912-ben 
feleségül ment hozzá. Első fellépése Vaszilisza szerepe volt az 
Éjjeli menedékhelyben, majd a Kaméliás hölgy címszerepe követ
kezett. Ezekről az előadásokról a Kassai Hírlap a legnagyobb 
elismerés hangján emlékezett meg.

De sorra következtek az akkori idők sikeres darabjai. A 
Trilbyben Du Maurier Portier színművében a címszerepet,
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Seribe Egy pohár víz című vígjátékában pedig a Királynét ala
kította.

Mikor férje a budapesti Népopera tagja lett, Fáy Flóra 
betegsége miatt nyugdíjaztatta magát. A régi feljegyzésekből, 
emlékkönyvekből megtudhatjuk, hogy meg volt áldva sok testi 
és lelki tulajdonsággal, amelyek egy drámai színésznőnél nem 
hiányozhatnak. Kellemes hangja hajlékony volt, mint termete. 
Egészében véve ideálisan szép, arca kifejező, szeme ragyogó, és 
ami nagyon fontos: ízes magyarsággal beszélt. Ezenkívül művelt
sége, történelemismerete nagyban hozzásegítette a klasszikus 
szerepek teljes megértéséhez és átérzéséhez.

Újvári 1914-ben újra Kolozsvárra szerződött. Felesége 
követte férjét, majd 1919-ben visszatértek Pestre, mert a férj a 
Madgyaszay Színház tagja lett.

Fáy Flóra betegsége egyre súlyosbodott, és a kitűnő színész
nő, a megértő feleség, a művészetben is hű társ 1929. december 
2-án elhunyt.
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GELLÉRT LAJOS
(1885—1963)

A Pest megyei Irsán született 1885. november 5-én. Édesapja 
jómódú kereskedő, aki fiát taníttatni óhajtotta, de nem tudta 
lebeszélni arról, hogy a színi pályára lépjen. Mikor sikerült apja 
beleegyezését kiharcolnia, beiratkozott a színiakadémiára, s 1907- 
ben eredményesen vizsgázott Makszim Gorkij Éjjeli menedék
hely című színművének Színész szerepében. A vizsga után szer
ződést kötött dr. Farkas Ferenc szabadkai igazgatóval, aki szívesen 
vette fel társulatába az érdekes arcú, intelligens fiatal színészt. 
Gellért Lajos örömmel írta alá az előnyösnek tetsző szerződést 
és 1907 virágvasárnapjától kezdve az együttes tagja lett. A Sárga 
liliom főszerepében mutatkozott be a közönségnek. De csakhamar 
ajánlatot kapott a Pesten működő, haladó szellemű Thália Tár
saságtól, melynek főrendezője Hevesi Sándor, a kitűnő színházi 
szakember volt, és Gellért kérte dr. Farkastól szerződése felbon
tását. Ennek megtörténte után a Thália tagjai közé lépett.

A Thália Társaság szerencsés kezű vezetői fiatal színészeket, 
éspedig kivételes tehetségű fiatal színészeket gyűjtöttek össze, 
akiket nem fertőztek még a hagyományok, akik még nem meg- 
kritizálhatatlan tagjai voltak valamely színháznak, hanem magu
kévá tették a rendező elgondolásait és fiatal voltuk mellett is kész 
techikájukat nem begyakorlott pózok és teatrális hatásokra törekvő 
nagy jelenetek bemutatására használták, hanem arra, hogy amit 
átéreznek, azt benső közvetlenséggel fejezzék ki. Közéjük tarto
zott a fiatal Gellért Lajos is.

Első fellépése az új utakat kereső színház talán egyik legszebb 
bemutatóján, Gerhardt Hauptmann Henschel fuvarosában volt. 
Gerhardt Hauptmann azok közé a szerzők közé tartozott, akiknek 
a nevét a külföldön működő „szabad színházak” mint jelszót 
tűzték zászlójukra. Ez a darabja egyik legkifejezőbb, legszebb 
alkotása. Ebben a darabban aratta első pesti sikerét Gellért Lajos.

Ez után következett Heyermans a Remény című színműve, 
Ibsen Kísértetekje, amelyben Engstrand asztalos szerepét mintázta 
meg tökéletesen, Arthur Schnitzler bécsi író Irodalom című 
egyfelvonásos vígjátéka, de fellépett Curteline A rendőrfőnök jó  
fiú , Hebbel Mária Magdolna és Szemere György Siralomházban 
című műveiben is. A Tháliát a rendőrség néhány év múlva 
betiltotta szabad szellemű programja miatt.
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A betiltás után Gellért újra egy vidéki színházhoz szerződött, 
majd 1912-ben az akkor megnyíló Űj Színházzal kötött szerző
dést. 1915-ben meghívást kapott dr. Bárdos Artúr Modern 
Színpadjához, onnan pedig 1916-ban a Belvárosi Színház tagjai 
közé lépett.

Komoly műveltségű színész volt, aki óraműpontossággal 
dolgozta ki szerepeit. A legapróbb részletek sem vesztek el nála 
és játékával mindig az emberi jellemet igyekezett kifejezni. Főleg 
drámai szerepekben ért el magas művészi sikert, de mint vígjá
téki színész is megállta a helyét.

A Renaissance Színház 1924 tavaszán kötött vele szerződést, 
de egy év múlva visszatért a Belvárosi Színházhoz, 1928-ban 
pedig az Űj Színház tagja lett. A Szerelem és halál játéka című 
Marivaux-műben nyújtott alakításáról a Magyarország című napi
lap kritikusa így vélekedett: „Amit Gellért Lajos nyújtott, min
denesetre a legnagyobbak közé tartozik mindama színpadi pro
dukciók között, amiket magyar színészektől évek óta látni le
hetett.”

Minden színházban egyike volt a leghasználhatóbb tagoknak. 
A ráosztott szerepet kellően tanulmányozta. Igyekezett úgy ala
kítani fejlődése útját, hogy önbecsülésben mind magasabbra 
emelkedjék és mások megbecsülését mind értékesebb teljesít
ményekkel érdemelje ki.

A jellemalakok ábrázolásához minden művészi eszköze meg
volt. Mestere volt a színpadi beszédnek s az arcjátéknak egyaránt. 
Az utóbbival némán tudta kifejezni mindazt, amit szerepe szerint 
szóval is el kellett mondania. Tudott félelmet, borzadályt kelteni, 
de nevettetni is. Nagy skálájú művész volt, akinek nevét méltán 
lehet a legnagyobbak között emlegetni.

A felszabadulás után az elsők között volt, akik az újjászülető 
magyar színjátszást és a realista játékmódot életre keltették. 
Hiszen ennek a művészi elvnek volt lelkes harcosa ifjú korától 
fogva. Életének utolsó szakaszában a Petőfi Színház (ma Thália 
Színház) tagjaként számos alakításával hagyott maradandó emléket 
maga után, mert sohasem a puszta szöveget játszotta, hanem 
mindig az embert igyekezett bemutatni.

Szerepei közül első helyen kell említeni a hatásosan megfor
mált Masulahját a Dybukbán, de egész sor kitűnő alakítása maradt 
feljegyezve a magyar színház történetében. így az Öreg az Is
meretlen katonában, Kept a Haláltáncban, Leeds tanár a Különös 
közjátékban, Rudolf a Boszorkánytáncban., Kreon az Antigoné bán,
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Ember Sándor Karinthy Frigyes Holnap reggel című darabjában 
és sok más értékes művészi teljesítménye.

írással is foglalkozott. Ezek közül meg kell említeni regé
nyes önéletrajzát: írás egy emberről, aki mindenképpen boldog 
akar lenni. Komoly visszhangot ért el a Száz színész egy sorban 
című, valamint Levelek az én meghalt édesanyámhoz című könyvei
vel és végül az Űj Színház által bemutatott Szegény angyalok 
című színdarabjával.

1963. január 28-án hunyt el Budapesten.
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BODÁN MARGIT
(1893— 1964)

Cegléden született 1893. december 11-én. Szegény családból 
származott. Miután édesapja nehéz anyagi viszonyok között 
volt, leányát nem taníthatta, így annak 16 éves korában kenyér- 
kereset után kellett néznie. Mivel szíve a színészet felé vonzotta 
a kellemes szoprán hangú leány, az akkor Cegléden működő 
szabadkai színház igazgatójával, Krémer Sándorral kötött szerző
dést mint kardalosnő. Ez azonban nem elégítette ki ambícióját, 
mert érezte, hogy tehetségével és hangjával többre viheti, hogy 
híres énekesnő lehet belőle.

Meg szerette volna mutatni, hogy mit tud és mire képes. 
Kemény akaraterő volt benne, és az idősebb kartársak tanácsára 
már az 1911— 12-es idénytől kezdve kisebb társulathoz, Rácz 
Dezső igazgató dunántúli társulatához szerződött, ahol minden
nap színpadon lehetett és ahol mint koloratúr és népszínmű 
énekesnő egymás után játszhatta a divatos operettek, valamint a 
népszínművek női főszerepét. Szíve mindig a magyar népdal felé 
vonzotta. Ezt a műfajt szerette legjobban.

Hat évig járta ilyen kisebb társulatokkal az országot, nevét 
mindjobban megismerték, tehetségét egyre inkább becsülték.

Híre eljutott a pozsonyi színház igazgatójához, Polgár Ká
rolyhoz, aki 1917-ben szerződést kínált fel neki és ő elfogadta a 
meghívást. Hamarosan a pozsonyi közönség is megismerte kelle
mes hangját, diszkrét, finom játékát. A Pozsonyi Hírlap 1917. 
október 4-i számában terjedelmes cikkben foglalkozott vele. 
Ebből idézünk néhány sort: . . mozgékony alakja, szép hangja
mellett kiváló egyénisége, mély felfogása teszi játékát vonzóvá. 
Szerepeit mindig elmélyíti, valami magasabb stílust visz beléjük.” 
Legjobb szerepei közé tartoztak: a Liliben a címszerep, a Cigány
báróban Saffi és a Hoffmann meséinek három női főszerepe, 
amelyekben játékának mesteri szabatossága, meleg hangja, kecses
sége bontakozott ki.

Az egyre nagyobb gyakorlattal és műsorral rendelkező mű
vésznő innen Kassára, majd egy év múlva Debrecenbe ment, 
ahol Kardoss Géza igazgató társulatának tagja volt. Ennél a 
színháznál fedezték fel rendkívüli tehetségét a népdalok éneklése 
terén. Ezek az évek jelentették a debreceni színház virágkorát, 
mert a civisek nagyra becsülték a népszínműveket és szívükbe
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zárták a népdalok kiváló előadónőjét, akit minden fellépése 
alkalmával meleg szeretettel ünnepeltek.

Debrecenben házasságra lépett az elegáns, kellemes hangú 
bonvivánnal, Kubányi Györggyel. Később az akkor létesített pesti 
rádióállomáshoz szerződtek, s ott Bodán Margit népszerűsége 
tovább emelkedett.

Nevét az éter hullámain keresztül az egész ország megismerte, 
és a legtávolabbi vidéki városok, helységek, falvak, tanyacsoportok 
rádióhallgatói is megszerették a magyar dalkultúra hivatott és 
szorgalmas művelőjét.

Hangjában megvolt minden érzés, élelmességével, szomorú
ságával búsított és féktelen jókedvével mindenkit elragadott. 
Csodálatos varázsa meghódította a zenekedvelő közönséget.

Előadásában a magyar népdal elindult a rádió hullámain 
keresztül, hogy újra meghódítsa az országot. Elvitte a népdal 
lelkét, színeit, ritmusát az ország legtávolabbi vidékére. A nép 
eredeti dalait, a magyar nótafa értékes terméseit, valamint a 
nem eléggé ismert dalszerzők jelentős műveit szerettette meg 
hallgatóival.

A már-már feledésbe ment népdalokat a néplélek átvette, 
magába szívta, így méltán nevezhetjük Bodán Margitot a magyar 
népdal apostolának, aki Dankó Pista, Dóczy József, Fráter Loránd, 
Balázs Árpád és más neves és tehetséges zeneszerzők műveit 
népszerűsítette.

De ő szólaltatta meg először a mikrofonon keresztül Lavotta, 
Egressy Béni és Bihary örökbecsű műveit is. Munkásságának 
elévülhetetlen érdeme a népi zene újbóli életre keltése, mert 
nagyszerű előadásával, kellemes hangjával, játékosságával eljutot
tak a vidéki házakba, tanyákra, a kis családi otthonokba.

Lelkes buzgalma nagy szolgálatot tett akkor, amikor a dzsessz 
ritmusai, a modern táncdalok veszélyeztették a magyar népdalt. 
Megérezte, hogy tenni kell valamit. És ő egyedül indította meg 
azt a mozgalmat, amelyet negyven évvel később a „Repülj, 
páva!” akcióval indított a Magyar Televízió.

Bodán Margit és férje, Kubányi György a második világ
háború vérzivatarának forgatagában Nyugatra, majd onnan az 
Egyesült Államokba sodródott. Ott rendeztek sorozatos hang
versenyeket, tettek nagy körutakat, és a művésznő a kis bánya
telepeken elszórtan, hazájuktól távol élő magyaroknak sok-sok 
estén át csalt könnyeket szívhez szóló nótázásával honvágytól 
égő szemükbe . . .

Meghalt 1964-ben Chicagóban.
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KOSTA VASILJEVIĆ
(1863— 1923)

Belgrádban született 1863. november 17-én és ott, a Nemzeti 
Színházban kezdte meg színészi pályáját 1884-ben. Fejlődése 
érdekében egy év múlva szerződést kötött az Újvidéki Nemzeti 
Színház igazgatóságával, és ennél a társulatnál működött élete 
végéig. A színház akkor a szerémségi Rumán tartott előadásokat, 
ahol Vasiljević első szerepe A. Willbrandt háromfelvonásos 
színművében, A rab leányában Eisenstein bíró volt. Ezt követte 
Emilé Ogiére és Georges Sand ötfelvonásos színműve, A z örökös, 
amelyben Gottliebet alakította kedves közvetlenséggel. A magas, 
karcsú, jó megjelenésű fiatal ember hamarosan megnyerte a 
közönség tetszését és telt ház tapsolt, köszöntötte minden fel
lépése alkalmával.

Vasiljević 1889-ben feleségül vette tehetséges kartársnőjét, 
Danica Zenovát, aki szintén nagy ígérete volt a szerb színházi 
kultúrának. Házasságukból 1892-ben született Žarko nevű fiuk, 
aki jeles költő, műfordító és a második világháború után az 
újjáalakított szerb színház igazgatója volt, Sajnos, ebben a minő
ségében csak rövid ideig működött, mert a nagyra hivatott ember 
a háborúban szerzett betegségében rövidesen elhunyt.

Kosta Vasiljević gazdag műsorának csak egy kis részét tün
tethetjük fel. Elsőnek Tóth Ede, a korán elhunyt magyar színész
író népszínművében, A falu rosszában a gőgös gazdag embert, 
a parasztnábobot, Don Manuel Tomajo Űj darab című szín
művében Gábrielt, Paul Savoir és Róbert Chanonon Josette 
kisasszony, a feleségem című szellemes vígjátékában Andrét, A  
doktor «rban, Molnár Ferenc bohózatában a címszerepet, Milán 
Savié Látogatáséban Sebastiant játszotta. Egyike volt a legtöbbet 
foglalkoztatott színészeknek, mert a feljegyzések szerint az 
1897—98. idényben 135 alkalommal lépett színpadra.

A szerb társulat egyik szabadkai vendégjátéka alkalmával 
Shakespeare III. Richard]ának címszerepében aratott nagy 
sikert. A Neven című hetilap így írt arról a fellépéséről: „Alakí
tásának fő jellemvonása az imponáló akarat. Ezt éppúgy, mint 
kísérő jegyeit — a képmutatástól a kegyetlenségig — aprólékos 
művészi gonddal, hihetetlen erősséggel, szorgalommal és munka
bírással, szinte hőséhez illő hihetetlen akaraterővel és felfokozott 
ambícióval dolgozta ki, amiről játéka elejétől végig tanúskodott. 
Az ő Richardja mániákusa a bűnözésnek. Őrjöngő szörnyeteg,
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akinek dühös indulattól tajtékzó kitörései megrendítették a 
nézőket.”

De további szerepeiben is művészi alakítást nyújtott, így 
pl. Milovan M. Petrović irodalmi értékű darabjában, a Čučuk 
Standban mint Hajdúk Veljko, Guckow Uriel Acosta című 
tragédiájában pedig mint címszereplő.

M. I. Rasudov orosz színműíró Járvány című művében 
Ordincevet formálta meg. Erről az előadásról Jovan Grčić, a 
neves kritikus a Zastavában így számolt be: „Az elmúlt huszon
négy év alatt, mióta színházi kritikák írásával foglalkozom, 
mindig alkalmam volt nyíltan kijelenteni, hogy ez vagy az a 
színművész játékával elragadott. De talán sohasem írtam le oly 
tiszta szívvel és őszintén ezeket a sorokat, mint jelen esetben. 
Most, hogy a Járvány főszereplőiről és köztük Vasiljević játékáról 
írok, csakis úgy számolhatok be, hogy amit csináltak, és amit ő 
csinált, a legtisztább művészet.”

De a Subotičke novine is a legjobbakat írta róla egy Molnár
darab bemutatója után: „A virtuóz, a színpad boszorkányosán 
bonyolult, sokhangú művésze, aki ragyogóan fölényes és biztos 
kezű előadó, Molnár Ferenc A doktor úr című bohózatának 
címszerepében a darab rejtett, árnyalati finomságait teljesen 
kihozta és semmit sem hangsúlyozott túl. Hangja, mozdulatai, 
kifejező ereje széles és gazdag művészi skáláról tanúskodnak. 
Az előadáson nemcsak a szláv, hanem a nagy számban megjelent 
magyar nézők is szűnni nem akaró tapssal szólították többször 
lámpák elé.”

Amikor a társulat 1903-ban Zomborban vendégeskedett, 
ott is több kitűnő alakítással lépett a közönség elé, többek között 
Gogol A revizor című művének címszerepében. Ez alkalommal 
a helyi lap, a Bácska ezeket írta róla: „Nem külsőségekre, nem 
festőiességre, plasztikára törekszik. És ezért mestere az ábrázolás
nak. Sokat tanul, a szakadatlan tanulásnak, mint látjuk, meg is 
van az eredménye. Tanulni, tanulni, tökéletesíteni, csiszolni a 
természetadta tehetséget, csakis így tudja elérni — vagy legalábbis 
megközelíteni — a kitűzött célt. Mikor a XX. század elején 
Európa színpadjain megjelent a természetes játékmodor, a köz
vetlen beszéd, ő nem állt az ellenkezők, a gúnyolódok sorába, 
hanem szakított a régi, koturnusos, szavaló stílussal, amikor még 
tükör előtt tanulták szerepeiket a színészek. Félredobta a tük
röt — ezt csak képletesen írjuk — és ezentúl szerepei lettek tükrei, 
amelyekben egyéniségét kereste, kutatta, míg meg nem talál
ta . . . ” — írta a lap színházi tudósítója, aki a továbbiakban 
dicsérte az együttes tagjainak erkölcsi magatartását is, amely
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lehetővé teszi, hogy a legmagasabb rétegek is befogadják őket. 
És ez így is volt. Egyre-másra kapták a meghívásokat a magán
házakhoz, és az egymás közötti intrika is ismeretlen volt, sőt, 
ha valamelyik színésznek sikere volt, a többiek is örültek, mert 
úgy érezték, a siker a társulat sikere is, amely biztosítja kenyerüket.

Húszévi működés után a színház vezetősége rendezéssel is 
megbízta, pedig nem tanulta, de nem is tanulhatta senkitől. 
Önképzéssel azonban megtalálta ennek is a nyitját, pedig a 
rendezéshez sok tapintat kell az emberekkel — méghozzá érzékeny 
színészekkel — való bánásmódhoz. De ő ennek is mestere volt.

Újvidéken hunyt el 1923. november 17-én. Egy kartársa 
búcsúbeszédében ezeket mondta róla: „Eltávozott egy talpig 
férfi . . .” Színészekről sokkal díszesebb, aranyozottabb búcsúz
tató szavakat mondtak és írtak minden időben. A halál különben 
is a legkedvezőbb a hazudozásra . . . Mert akit életében nem 
becsülünk, halálában igen. Temetni mindig is tudtak az emberek.

Nincs reménytelenebb dolog a színészekre való emlékezések
nél. Hiába minden emlék, kritikák, fényképek, följegyzések, 
mert ami igazán nagy egy színpadi művészben, az megfoghatat- 
lanná válik. A költőnek, a festőnek, a drámaírónak megmaradnak 
művei, de a színész játéka csak feljegyzésekben marad meg. 
Valami régi színházi emlékkönyben olvastam ezeket a sorokat: 
„Aranyfüstből csinált korona, papírlombok, nagyért küzdő hősök, 
ugráló bohócok, kiket ma bámulva néz, holnap feled a nép, te 
vagy, ó, színészet!” Ez a patetikus mondat, a maga cirádáival 
együtt, nagyon is igazat mond.

És mégis, ezek az emlékező sorok, amelyeket papírra vetet
tem, felidézik egy nagy művész és hódító megjelenésű férfi 
alakját.
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ÉDER GYÖRGY
(1788— 1870)

Szabadkán született 1788-ban, két évvel előbb, mint ahogy 
Kelemen László az első magyar hivatásos színtársulatot meg
szervezte. Iskoláit szülővárosában végezte, majd tisztviselői 
pályára lépett. Huszonhárom éves korában tagja lett a debreceni 
színtársulatnak, s ott mint lírai szerelmes színész debütált és 
aratott sikereket. Ezzel az együttessel több ízben megfordult 
Nagyváradon és Szatmáron, majd néhány évvel később önálló
sította magát és színtársulatot szervezett. Igazgató lett, de pár 
év múlva a mostoha körülmények, a közönséghiány arra kény
szerítette, hogy lemondjon az igazgatásról.

Ezután már mint színész működött és 1823-ban Miskolcon, 
majd Kassán játszott. A kassai társulattal bejárta az Alföld minden 
jelentősebb városát Horváth József és Komlóssy Ferenc igazgatók 
vezetése mellett. Ezzel a társulattal jött 1824-ben Szabadkára. 
Innen mentek át Zomborba, s a Vadászkürt vendégfogadó nagy
termében állandóan telt ház előtt léptek fel. Győry Ferenc, az 
újonnan kinevezett zombori főispán hívta meg a társaságot, 
hogy ezzel is ünnepélyesebbé, fényesebbé tegye a beiktatását.

Az első előadást a főispáni beiktatás napján adták „szabad 
bémenetel mellett” , mely alkalommal Imre, vagy a királyi tekéntet 
hatalma című történelmi játékot adták elő. Ebben Éder György 
a főszerepet alakította. Az ünnepély külső pompája, az ünnepség, 
valamint az előadás művészi kivitelezése megnyerte a zombori 
közönséget, amely a Vadászkürt nagytermét zsúfolásig meg
töltötte. Olyan sikerük volt, hogy további tíz előadásra is ott 
tartották őket.

Ettől a társaságtól a székesfehérvári társasághoz ment, amely 
Fejér megye védnöksége alatt működött. Sok-sok viszontagságon 
mentek át, mert a legtöbb helyen, ahol felléptek, fából tákolt 
fészerben, nagyvendéglők kocsiszínjeiben játszottak, díszletekkel 
elkerített helyen volt a női és a férfiöltöző, s bizony nem egy 
helyen a férfiak a földre hintett széna- és szalmaágyakon elterülve 
pihenték ki a napi fáradalmat. Ha eső esett, lakásuk tetején be
csurgott az eső, ha pedig nap sütött, a kibírhatatlan melegtől 
szenvedtek. Füst nemigen égette szemüket, mert a kémény csak 
akkor füstölt, ha megtörtént, hogy a társulatnak — jobb bevétel 
esetén — főznivalója is akadt.
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Abban az időben a társulatok nehezen jutottak színdarabok
hoz, csak ha a tagok között akadt egy-egy tanultabb, más idegen 
nyelven is beszélő egyén, aki darabot fordított. Főleg németből 
fordítottak. Ezekből a jól-rosszul átültetett művekből állították 
össze műsoraikat. Ezekhez tartozott az eredetileg német szárma
zású Éder György is, aki a magyar nyelven kívül jól beszélte 
német ősei nyelvét és fordításaival sokban segítette a társaságokat, 
ahol működött.

A színészek igen szegényes, mondhatni nyomorúságos körül
mények között tengették életüket. Díszleteik szinte rongycafa
tokká váltak a hosszú utazások során. Ez az állapot nemcsak a 
fegyelmet, mely minden színház életében fontos követelmény, 
de a szorgalmat és az erkölcsi érzést is lazította.

Talán ez volt az oka annak, hogy a polgári házból származó 
Éder, aki iskolázott ember is volt, az első alkalmat megragadta, 
hogy más kenyér után nézzen. És ő, aki a fiatal színésznemzedék 
nevelésében, tanításában szép eredményeket ért el, valamint a 
színművek fordításával is jelentős érdemeket szerzett, egy napon, 
Szatmáron lemaradt a társulattól és az 1860-as évektől kezdve 
ennek a városnak lett kultúrtanácsnoka. Itt működött és élt élete 
végéig. De fordítói és irodalmi munkásságát tovább is folytatta.

Nem tartozott a kemelkedő színészi egyéniségek közé, de 
iskolázottsága, tanulni akarása, színpadi gyakorlata sokban segí
tette a színjátszásban.

A korabeli kritikusok elismerő szavakkal emlékeztek meg 
alakításairól. így például ezt írta róla a Honművész: „A természet 
drámai színésznek alkotta, noha a vígjátékban is sok jól megoldott 
szerepe van. A szenvedés, a fájdalom alig találhatott szívből 
szakadóbb, megrázóbb hangokat. Ezt a tehetséget ápolni kell, 
férfias hangját pedig művelni és változatossá tenni. Édernek 
megfelelő erős hangja van ahhoz, hogy bármely tragikai szerepé
nek dühöngő helyeit a színpadról lemennydörögje. Természettől 
nyert tehetsége érzelem kifejezésére alkalmas. Szerepeit meg
felelő stúdiummal dolgozza ki és bele tud mélyedni a lényegbe. 
Eredeti tehetség, amelyet tovább kell képezni.”

Az ilyen színészt a közönség nagyra becsülte és legkisebb 
sikerének is lelkesen tapsolt.

De — mint már előbb említettük — Éder beleunt a vándor
lásba, az éhezésbe, a nyomorúságos életbe, az intrikákba és 
lemondott a színpadról, hivatalnoki elfoglaltsága mellett továbbra 
is fordított. S mert minden ízében színházi ember maradt élete 
végéig, a cselekmény adta lehetőségek közül mindig jó érzékkel
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tudta kiválasztani azt, amely leginkább megynyerhette a közönség 
tetszését.

Nevezetesebb fordításai: Sámson (vígjáték) Metastasion Péter 
művének nyomán; A konstantinápolyi út, vagy atya és vőlegény 
egy személyben című francia színmű, amelyet Schiller fordítása 
nyomán ültetett át magyar nyelvre (a darabot Budán, Szabadkán, 
Miskolcon és Pesten kívül még sok más városban is sikerrel adták 
a társulatok); A kígyós vitézek, vagy a pogányvári vipera című 
érzelmes színpadi játék német szerzőtől. Shakespeare Macbeth 
című tragédiáját szintén az ő fordításában adták először a magyar 
társulatok. Ő fordította Raupach osztrák író A molnár és gyermeke 
című ötfelvonásos bűnügyi színművét. És még mintegy húsz 
idegen művel ismertette meg a magyar színházi közönséget.

Ő ugyan visszavonult a színpadtól, de három leánya mégis a 
színészi pályát választotta. Közülük Alojzia (Lujza) volt a leg
tehetségesebb, aki sohasem ment férjhez. Antónia (Csabay Pálné) 
és Terézia (László Józsefné) is ismert tagjai voltak a magyar 
vidéki színházi életnek.
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MILICA MARKOVIĆ
(1869— 1930)

Az akkor pár éve működő újvidéki Szerb Nemzeti Színház 
karnagya, Aksentije Markovié és színésznő felesége, Sofija Po
povié együtt járták a régi Bácska és Bánát poros, gödrös útjait, 
hogy felkeressék a szerb testvéreik által lakott községeket, városo
kat. A fiatal pár sok nehéz napot látott, sokat küszködött. De 
minden bajt feledtek, amikor 1869. április 17-én, a pancsovai 
vendégszereplés idején megszületett Milica nevű kislányuk. Az 
is igaz, hogy ezzel gondjaik is szaporodtak. De ők mit sem tö
rődtek a gondokkal, a bajokkal és boldogan éltek, nevelték szemük 
fényét, az egyre szebben fejlődő és szépülő kis Milicát, aki később 
iskoláit részben Zomborban, részben Versecen végezte el.

Alig töltötte be tizennegyedik életévét, amikor 1883-ban a 
Belgrádi Nemzeti Színház ösztöndíjas segédszínésznője lett, havi 
öt dukát fizetéssel. Két évvel később, 1885-ben már szerződtetett 
tagja lett az újvidéki színháznak, ahol főleg fiatal naivák szerepei
ben mutatkozott be. Ennél a színháznál működött az első világ
háború kezdetéig, 1914 júliusáig.

A kor legismertebb és legsikeresebb darabjainak naiva sze
repeit osztották rá és ezekben fejlődött tehetsége, szerzett magának 
gyakorlatot és aratott sikereket. De mikor korosabbá vált, Milica 
Markovié — aki tudását sok olvasással igyekezett gyarapítani — 
már az érettebb női szerepekben mint hősnő lépett színpadra, 
sőt már a társulat rendezője is lett. Pedig ez a feladat abban az 
időben még nehezebb volt, mint ma, amikor sok segítséget kap 
mind a jelmez-, mind a díszlettervezőktől. Akkor még ezeket is 
magának a rendezőnek kellett elvégeznie. De lelkesen vállalta és 
tanította, oktatgatta a fiatalokat a színészi pályára, a játékra és 
arra, hogy munkájukat ne kaptafa-módszerrel, hanem belső 
átérzéssel igyekezzenek elvégezni. Törekedjenek szerepeiket 
őszintén megjátszani, ne csak külsőségekkel megoldani. Mert 
az volt rendezői és színészi elve, hogy az igazi színész csak egyféle 
művészetet ismer: az átélés művészetét.

A Milica nevet csupán férjhezmenéséig viselte; amikor 
házasságot kötött Mihajlo Markovié színésszel, ezután már Milka 
Markoviéként szerepelt a színlapokon és így ismerte őt a vajdasági 
színházi közönség is. A naivaszerepekből 1890-ben tért át a 
hősnői, tragikai szerepekre, amikor eljátszotta Goethe Faust
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jában Margaréta szerepét. Ettől kezdve főleg drámákban, tragé
diákban és színművekben lépett fel.

Alakjait teljesen átélő, bensőséges színésznő volt, aki pontos 
számítással, öntudatosan tudott mozogni és ezt a kiszámítatott- 
ságot össze is tudta egyeztetni az őszinte indulattal. Pedig majd
nem lehetetlen a színpadon kiszámítottan mozogni úgy, hogy az 
önkénytelennek, természetesnek hasson, de ugyanakkor át is 
adjuk magunkat a leghevesebb indulatoknak. De ő ebben is nagy 
volt. Az akkori vajdasági szerb társulatban erre csakis ő volt 
képes. Már a darab első olvasásakor jelenetről jelenetre el tudta 
képzelni mind az alakot, mind a játékot és mindezt borotvaéles 
emlékezetében pontosan le is tudta rögzíteni. De ha kellett, 
tárgyilagosan meg tudta bírálni is magát. Mert tökéletes volt 
benne a színészi alkotás és bírálat képességének egymást ki
egészítő kettőssége. Szándékában és törekvésében a legegyszerűbb 
és mégis legnagyszerűbb színésznő volt, akinek legjobb szerepei 
közé tartoztak: Cordelia a Lear királyban, a Stuart Mária cím
szerepe, Ibsen színművének női főszerepe, a Nóra, valamint 
Shakespeare Romeo és Júlia című tragédiájában Júlia.

A szerb irodalom jelesebb termékei közül a fiatal Branislav 
Nušić egyik művében, az így kellett történnie . . . című színműben 
mint Jela, Aleksa Šantić Hasanaginica című népszínművének 
címszerepében, a Jugoviéok anyja című hősi eposzban pedig 
mint Andelija lépett fel.

Ezenkívül számos társalgási szerepe volt a legmodernebb 
színművekben, amelyekben kitűnő beszédművészetével mélyen 
megragadta a nézőket. Egyik korabeli kritikusa ezt írta róla: 
„Nincs olyan művészi feladat, amelyet Milica Markovié nem 
tud művésziesen megoldani.”

Színjátszói szenvedélyét, mely minden cselekedetének forrása 
volt, még kartársai sem tudták a maga nagyságában felfogni. 
Mert minden színész szereti a tapsot, a sikert, mert a sikere 
keresetet is jelent. De helyzete megszilárdulása után a legtöbb 
lehiggad és művészileg már csak a különlegesen érdekes feladatok 
érdeklik. Főleg csak az, hogy annyit játsszék, amennyiből megél
het. Persze arra is gondol, hogy jól éljen. De Milka Markovié 
ezt nem tekintette színészhez méltó megatartásnak. És azokat, akik 
így gondolkoztak, nem tartotta igazi művészeknek, csak színházi 
mesterembereknek.

Ha ugyanannyi alkotásvággyal szobrász, vagy festő lett volna, 
senki sem ütközött volna meg munkabírásán és szédületes munka
lendületén, hanem csodálták volna mint a termékenység meg
testesülését. Hiszen már tizennégy éves korában színi pályára
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lépett és önmagát képezve fejlődött azzá, amivé lett. Később is 
minden törekvése arra irányult, hogy fejlessze tudását. Meg
tanult franciául, hogy eredetiben olvashassa Racine-t és a többi 
nagy francia író műveit. Mesterségbeli tudásán kívül pontosságot, 
szorgalmat, becsvágyat, kötelességtudást és művészi alázatosságot 
tanulhattak tőle a fiatalok. A színpad iránt áhítatos tiszteletet 
érzett. Becsülte a közönséget, tisztelte az írókat, igyekezett 
mindenkor a legjobbat, a legnemesebb művészetet nyújtani.

Kora legtekintélyesebb kritikusa, Grčić a belgrádi Nova 
scena című folyóiratban ezeket írta róla, amikor a művésznő 
1910. január 10-én művészi működésének huszonöt éves év
fordulóját ünnepelte: „Gyenge a toliam, hogy leírhassam azt a 
lelkesedést, amellyel a megjelent közönség fogadta az ünnepeltet. 
De még gyengébb ahhoz, hogy megrajzoljam vele azt az alakot, 
amelyet Milka Markovié a Tosca címszerepében elénk állított. 
A kritikus kénytelen bevallani, hogy nincs elég ereje, sem jelzője, 
melyek segítségével kifejezhetné a művésznő nagyságát, tehetségét 
és művészetének igazságát. így csupán arra kénytelen szorítkozni, 
hogy egyszerű szavakkal jegyezze fel a sikert.”

A természet által megáldott nagy művésznő egyike volt a 
legszorgalmasabb és legfáradhatatlanabb színházi tagoknak. Nem
csak színészi sikerei voltak, hanem ezenkívül franciából fordított 
darabokkal is gazdagította a színház műsorát. Ő ültette át Milois 
és Halévy Nyaralás, V. Sardou Fernande, Ercman és Shatrian 
Lengyel zsidó, Paul Gavoire és Róbert Charney Josette kisasszony, 
a feleségem című darabjait és más színpadi műveket is, amelyek 
nemcsak a színház központjában, Újvidéken, hanem a vendég
játékok során felkeresett helységekben is előadásra kerültek.

Hogy tudását gyarapítsa, szélesítse, felkereste Bécset, Prágát, 
Berlint, Drezdát, Genuát, Milánót, Nápolyt, Velencét, majd 
1895-ben Budapestre is felutazott, hogy az ott vendégszereplő 
világhírű tragika, Eleanora Duse játékát is tanulmányozza. A 
nyugati városokban megismert színházi stílusokat felhasználta 
mind rendezői, mind színésznői munkájában. Ezzel sikerült 
magasabb fokra emelnie az újvidéki színház előadásainak szín
vonalát.

Az első világháború alatt férjével és kisfiával együtt a katonai 
hatóságok Jászberénybe internálták, de később engedélyt kaptak, 
hogy Svájcba utazzanak. Itt felhasználta francia nyelvtudását és a 
Vöröskereszt központjában dolgozott mint tisztviselő.

A háború befejezése után visszatért Jugoszláviába és önálló 
estékkel körutat tett az ország nagy városaiban, mert szereplési
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vágyát az újraéledő színház nem elégíthette ki, így a szavalásban 
találta meg annak eszközét. Mindent szavalt, amit csak hatásosnak, 
irodalminak és művészinek ismert. Régit és újabbat, klasszikust 
és moderneket és a közönség elbűvölve hallgatta. Azok pedig, 
akik már régebbről ismerték, sokan a régi szerepekre, A tenger 
asszonyára, Ibsen Henrik színművére, Echegaray Nagy Galeot- 
rojának női főszerepére, Schiller Stuart Mária című tragédiájára 
gondoltak, amelyekben egykor elbűvölte őket.

De az újrainduló újvidéki színházhoz tért legszívesebben 
vissza, régi sikerei kedvenc színhelyére, ahol 1923-ban meg
tartotta negyvenesztendős jubileumát és itt működött mint 
színésznő és rendező 1928-ig.

Újvidéken halt meg 1930. május 30-án.
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BAZSAY LAJOS 
(1886— 1947)

Édesapja tisztviselő volt, aki az 1886. augusztus 13-án szüle
tett fiát terve szerint jól kereső és tekintélyes pályára szerette 
volna nevelni. De Bazsay az érettségi után, amikor is apja ösztön
zésére a műegyetem gépészeti szakára beiratkozott, nem nagy 
kedvvel látogatta az előadásokat. Hamarosan döntött is és egy 
tavaszi napon, 1905-ben megjelent a Baross téri Múzsa kávéház
ban, ahol a színészbörze volt.

Ott jöttek össze a színészek, valamint a vidéki igazgatók, 
s ott kötöttek szerződéseket. Bazsay, mikor körülnézett, meglátott 
egy szemüveges embert, aki éppen akkor íratott alá szerződést 
egy fiatal emberrel. Odament, bemutatkozott és elmondta jövetele 
célját, hogy ő is szeretne a színi pályára lépni. Ekkor megtudta, 
hogy a szemüveges egyén Farkas Ferenc szabadkai színigazgató. 
Rövid beszélgetés után az igazgató szerződtette.

Ez az év újítást hozott a vidéki színészek életében. Eddig 
ugyanis az volt a szokás, hogy az igazgatók virágvasárnaptól 
szeptemberig és szeptembertől virágvasárnapig kötöttek a színé
szekkel szerződést. De ez a rendszer mélyen sértette a színészeket 
és hosszú éveken át harcoltak ez ellen a rendszer ellen. Harcuk 
nem volt hiábavaló, mert éppen ebben az évben, 1906-ban az 
Országos Színészegyesület közgyűlése végre megszüntette ezt 
a gyakorlatot. Ez nagy örömet okozott a színészek körében, 
mert érezték, hogy ezzel javulni fog anyagi helyzetük. így most 
a kezdő Bazsay is egy évre szóló szerződést kapott Farkas igaz
gatótól.

Kalocsán kellett jelentkeznie, mert a szabadkai társulatnak 
ez is egyik nyári állomása volt. Ott tanulták be a darabokat, 
amelyeket tél idején Szabadkán adtak elő.

Már a jelentkezést követő napon szerepet kapott, mégpedig 
a János vitézben a Francia király szerepét. Utána a Bob hercegben, 
A víg özvegyben, majd a Durand és Durand-ban, a mulatságos 
francia bohózatban játszott jelentős szerepet. Ezekben alkalma 
volt komikusi tehetségét bemutatni. Mert tehetséges komikus 
volt. Finom ízlésű, mértéktartó színész, aki mindig határvonalat 
tudott húzni a vígjáték és a bohózat között.

Tökéletes tudott lenni minden komikus szerepben. Min
degyikbe újabb és újabb ötleteket vitt. Sőt ilyen volt a bohózatok
ban és az operettek alakjainak megformálásában is, bár ezekben
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többet engedett meg magának és még a bohóckodástól sem riadt 
vissza. Ezért volt a későbbi években nagyszerű Szellemf i a Liliomfi- 
ban, vagy mint Puzsér Molnár Ferenc A doktor úr című víg
játékában.

Kalocsáról október végén jött Szabadkára a társulat, s 24-én 
este a Hunyadi László c. opera ünnepi előadásával nyitotta meg az 
idényt. Bazsay Lajos fürge mozgású, örökké mosolygó, kedves 
beszédű, markáns arcú színész volt, aki a szerepeit mindig ki
dolgozta, mert a pályát komolyan vette. Hamarosan újabb fel
adatokkal bízta meg az igazgató, így A szabin nők elrablása 
című bohózatban Rettegi Fridolin színigazgató kitűnő szerepét 
bízta rá. A Bácskai Hírlap 1906. november 30-án megjelent 
számában ezt írta: „Tegnap este Rettegi Fridolin szerepében 
Bazsay Lajos nyújtott kitűnő alakítást. Ilyen alakítás a legfino
mabb ízlésű közönséget is kielégíti.”

A szabadkai idény végeztével Farkas Ferenc igazgató elvitte 
társulatát Szarajevóba, s ott egy hónapig vendégszerepeitek. A 
műsoron főleg operettek és zenés vígjátékok, bohózatok voltak. 
Színre került a Bob herceg, a János vitéz, a Jábuka, A víg özvegy, 
a Lili, a Koldusdiák, a Corneville-i harangok és más művék, 
amelyekben Bazsay Lajos is sikeresen lépett fel.

De nemcsak komikus, hanem jellemszerepeket is alakított. 
Bárhol is volt szerződésben, sokoldalúságával csakhamar a közön
ség kedvence lett.

Szabadkáról Kecskemétre, Mariházy Miklós színigazgatóhoz, 
onnan a Kolozsvári Nemzeti Színházhoz, majd 1913-ban Buda
pestre Sziklay Kornél Kisszínházához szerződött, és itt is vál
tozatos szerepekben hódította meg a közönséget.

Játéka mindig tele volt finomsággal, értelemmel, kedélybeli 
közvetlenséggel és a legapróbb részletek kiemelésével. Mindig és 
mindenben stílszerű volt, gesztusban, maszkban, öltözékben, 
mozgásban egyaránt.

Gazdag műsorából ki kell még emelni Herczeg Ferenc a 
Dolovai nábab leánya c. vígjátékában Bilitzky kadétot, Földes 
Imre életképében, a Terikében a Főurat, valamint a Ludas Matyi 
címszerepét.

Budapesten hunyt el 1947. május 4-én.
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POPOVICS MARISKA
(1852—1916)

Szabadkán született 1852. január 3-án. Édesapja horvát 
származású kisiparos, édesanyja magyar. Ebből a vegyes házas
ságból származott az az élénk szemű, fekete hajú kislány, aki 
magán hordozta a dinári típus, a szláv származás minden külső 
jelét. A kispolgári gondolkodású szülők féltve őrzött szeme fénye 
volt. Érthető, hogy a családban nagy zavart okozott, mikor 
bejelentette, hogy színésznő akar lenni. Mégpedig népszínmű
énekesnő, mivel egyéniségéhez a népdalok álltak legközelebb.

Mikor szülei nagy nehezen beleegyeztek, jelentkezett a 
szabadkai színház akkori művezető igazgatójánál és rendezőjénél, 
Vezéry Ödönnél. Az meghallgatta és felvette a társulat tagjai 
közé. De ahogy mondani szokás: meglátni és megszeretni egy 
pillanat műve volt , .  . A kislánynál tizenegy évvel idősebb Vezéry 
fülig szerelmes lett a vonzó, kreol arcú Mariskába, megkérte a 
kezét és hamarosan egybe is keltek.

Vezéry, a kitűnő színházi szakember — Egressy Gábor 
tanítványa — iskolázott volt, kettőzött szorgalommal foglalkozott 
fiatal feleségével, hogy tehetségét minél jobban kicsiszolja. 
Fáradozása sikerrel is járt. Popovics Mariska egyike lett az 
ország legismertebb népszínmű-énekesnőinek, aki szép hangú 
és rendkívül tehetséges volt.

Vezéry rendezésében játszotta A falu rossza Finum Rózsiját, 
a Vereshajú címszerepét, valamint a Piros bugyelláris Zsófiját, 
s mindegyikben emlékezetes sikert aratott.

A magyar népszínmű tulajdonképpen a hetvenes években 
kezdett igazán teret hódítani. Erre az időre esik Vezéryné Po
povics Mariska színésznői pályájának indulása is. Az akkori 
kritika hiába sürgette a realista népi drámákat, a közönségnek ezek 
nem kellettek, hanem a dalos, táncos, lakodalmas népszínművek. 
Ezek a romantikus, irreális, stilizált népszínművek jobban von
zották a közönséget. Érthető tehát, hogy az anyagiakkal erősen 
küszködő társulatok ezeket helyezték előtérbe, ha a gázsi ki
fizetéséhez szükséges pénzt meg akarták keresni.

Popovics Mariska fő vonzóereje kedves egyénisége, szépsége 
volt, és a népszínmű dalbetéteinek egyszerű előadásával nagy 
közönségsikert ért el. A színház mindig megtelt, ha a „kedves 
Mariska” nevét nyomtatták a színlapra. A túlzástól való tartóz
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kodás, finomság jellemezte alakításait. Varázslatos egyénisége sok 
színigazgatót segített ki a nehéz bajokból.

Egy év múlva, amikor szabadkai szerződése lejárt, férjével 
együtt Debrecenbe, onnan Aradra ment. Ekkor Vezéry meg
pályázta a soproni színházat, s azt el is nyerte. Felesége, aki 
egyre magasabbra ívelt a pályán, sorra sikerre vitte a korabeli 
darabokat.

Mint érdekességet jegyezzük fel, hogy a Sopronvidéki Lapok 
1876 októberében bírálatot közölt róla, amelynek hangja és stílusa 
merőben elüt a mai kritikák stílusától: „Ha nem is a hajnal szülte, 
de születésénél piros hajnal alakjában ott állt Thália istennője 
és rálehelte csókját homlokára, és ezzel eljegyzé őt a színészet
nek . . .” Majd azt is elmondta a cikkíró, hogy a művésznő 
mindazon kellékekkel rendelkezik, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy a színészi pályán „koszorúkat arathasson” .

Sopronból Szombathelyre, majd Keszthelyre mentek. Min
denütt, ahol csak megfordultak, Popovics Mariska meghódította 
a közönséget. A következő évben Pozsonyba szerződtek. „A 
művésznő — olvasható a Pozsonyi Hírlap egyik 1877. decemberi 
számában — nagyban megnyerte a közönség tetszését és elismeré
sét. Minden fellépése valóságos diadal. Kellemes külseje, biztos 
játéka és jó éneke igen sokakat csal be a színházba, olyanokat is, 
akik azelőtt nem voltak láthatók a színházban.”

A kiegyezés utáni események gazdasági fellendülést hoztak, 
a művelődési intézmények is fejlődtek, és ez a vidéki színészetben 
is éreztette hatását. Évről évre emelkedett az állandó színházak 
száma, a városok nem sajnálták a pénzt, hogy otthont emeljenek 
Tháliának.

A színészek küszködtek a létfenntartásukért, ezt pedig 
csak úgy érhették el, ha a közönséget be tudták csalogatni a 
színházba. így aztán csupán a nézők igényeinek kiszolgálásáról 
lehetett szó, a nyelv tisztaságára kevésbé ügyeltek. De Vezéry 
Ödön, a képzett rendező sokat segített a fiatal színészeknek 
abban, hogy természetesen, ne kiabálva beszéljenek. Ebben 
Popovics Mariska, férjének hű tanítványa is jelentős mértékben 
segítségére volt.

A magyar színházakban az iparosság, diákság szorongott, 
s amíg a magyar színészek alig tengődtek, a német színészeknek 
rendes havi fizetésük volt. A szabadságharc után erőszakosan 
elnémetesített városokban, így Pozsonyban is, a népszínmű 
hódította vissza a magyar körönséget. Ezért volt nagy jelentőségű 
a magyar színészet törekvése, az igazgatók minél jobb erőket
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verbuváltak, sőt igényesebb műsort állítottak össze. És ebben a 
törekvésben is nagy érdeme volt Popovics Mariskának, aki a 
népszínművekkel segített megkedveltetni a színházat. Ez a mű
vészpár nagy érdemeket szerzett a vidéki színészet színvonalának 
emelésében.

De Vezéry Ödön végül is belefáradt a küzdelmes életbe és 
1881-ben lemondott a pályáról. Mivel literátus ember volt, 
Szolnokon főispáni titkár és alapítója, egyben főszerkesztője 
lett a megye legtekintélyesebb lapjának. Felesége is visszavonult 
a színpadtól és élete végégig mint a szolnoki társadalom kedvelt 
tagja vett részt a város művelődési életében.

Ott is halt meg 1916. június 10-én.
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BORBÉLY SÁNDOR 
(1866—1941)

Kassa egyik mellékutcájának földszinti, szegényes házában 
látta meg a napvilágot 1866. szeptember 4-én. Apja szegény 
kézműves, foltozó cipész volt, aki kis műhelyében még a késő 
éjjeli órákban is javítgatta a lábbeliket, hogy családjának meg 
legyen a mindennapi kenyere. Nehéz volt nagyon a munka, az 
üzlet nem ment úgy, ahogy kellett volna, sokat nélkülöztek.

Sándor szülővárosában járta ki az elemi iskolát és utána 
ugyanott végezte el a polgári iskola négy osztályát is. Amikor 
befejezte, apja befogta inasnak, de neki ehhez semmi kedve nem 
volt, mert már tizenhárom éves korában, amikor — néhány 
krajcár kereset reményében — a helybeli pék süteményeit, 
pereceit árulta a színházban, nagy kedve támadt a színi pályához. 
Ha barátai felkeresték, mindig színházat játszottak, ahol ő volt 
a főszereplő.

Hogy vágyai teljesüljenek, megszökött hazulról és a vonat 
ütközőin meg a tetején mint potyautas utazott Pestre. A Múzsa 
kávéházba ment, s ott találkozott Gerőfy Andor szabadkai szín- 
igazgatóval, aki a jóvágású fiút kardalosnak szerződtette. De 
hamarosan kisebb szerepeket is kapott, és így megmutathatta 
tehetségét, rátermettségét. A színháznál a szakemberek látták, 
hogy van benne komikusi véna.

Ekkor volt Szabadkán a színháznál a vidék egyik legismertebb 
és legnépszerűbb komikusa, Nyilassy Mátyás, aki nemcsak a 
közönséget, hanem a pályatársakat is meghódította. Nyilassy 
lett Borbély Sándor mintaképe: a kulisszák mögül figyelte a 
kitűnő komikust és igyekezett tőle tanulni.

A fiatal színész két évet töltött Gerőfynél, majd Székesfehér
várra szerződött, onnan pedig egy év múlva Miskolcra ment. 
A következő évek folyamán bejárta az ország majdnem minden 
nagyobb városát. Szorgalmával, kiváló természeti adottságával 
elsőrendű színész lett és hamarosan a társulatok vezető tagjai 
közé tartozott. A debreceni újság így írt róla: „A természet ko
mikus színésznek alkotta, humora szívből fakadó, tehetségét 
kincsnek kell tartani. Szerepeiben mindig újat és újat mutat.”

Borbély Sándor sohasem utánzott, nem másolta más színé
szek játékmodorát. Mindig eredeti volt. Ha szerepe szerint 
jószívű apának, ügyefogyott vőlegénynek, vagy komikus nagy
bácsinak kellett lennie, élesen meg tudta vonni a határvonalat,
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hogy azok egymástól elüssenek. Nem volt modoros. A fiatal 
színészek a későbbi években igyekeztek utánozni őt mind hang
hordozásban, mind mozdulatokban, de ezeknél észrevehető volt, 
hogy mindez csak álarc, a maszk alatt üresség lakozik, a humor 
nem szívből fakadó, hanem értéktelen utánzás.

Bármilyen figurát kellett is megformálnia, mindig különböző 
egyéniséget, hús-vér alakot hozott színpadra. Színészi eszközei 
a legegyszerűbbek voltak. Néhány könnyed, odavetett vonással 
rajzolta meg az egyént. Sohasem játszott túl egy szerepet, nem 
akart belőle többet kihozni, mint amennyi benne volt. Mindig 
az volt, akit játszott. Akár népszínműben, akár operettben, akár 
francia vígjátékban vagy bohózatban játszott, mindig megtalálta 
a kellő hangot. Ha kellett, vén szoknyavadász volt, vagy francia 
nemes, vagy akár egy ügyefogyott alak; mindegyikben más volt 
a járása, taglejtése, beszédmodora.

A miskolci színházban 1909. januárjában ünnepelte színészi 
munkásságának huszonöt éves jubileumát a Drótostót című 
operettben, amelyben a csupaszív Pfefferkörnt alakította nagy 
sikerrel.

Igyekezett mindig nagy társulatokhoz szerződni, ahol min
den lehetősége adva volt, hogy az előadások megfelelő színvonalon 
kerüljenek színre. Jelentős szerepei közé tartozott: Szigligeti Ede 
Csikós és Cigány című népszínművének címszerepe. Zsiga 
cigányt úgy állította a közönség elé, mint a nemzeti elnyomás 
áldozatát, aki ésszel, leleménnyel harcol emberségéért, és aki 
nem tűri, hogy az urasági hajdútól kezdve mindenki belerúgjon.

A falu rosszá bán a bakter volt, A vén bakancsos és fia , a 
huszárban a címszerepet alakította, a Piros bugyellárisban pedig 
Peták káplárt keltette életre remekül.

De nemcsak komikus szerepekben, hanem drámákban is jó 
színésznek bizonyult. A Pécsi Nemzeti Színházban Rovetta 
Gerolamo A becstelenek című színművében mint Orlandi nyerte 
meg a közönség tetszését. A Corneville-i harangokban Gáspár 
apót, az Orfeusz az alvilágban című operettben Orfeuszt, a 
Szép Helénában pedig Menelaust játszotta.

A remek egyéniségű színész 1926. március 1-én nyugdíjba 
ment és a Pest melletti Szentendrén húzódott meg, hogy ott 
élje le életének hátralévő éveit.

1941. október 8-án hunyt el.
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ĐORĐE BAKALOVIĆ 
(1858— 1942)

Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház nagy tehetségű, sokoldalú 
művésze a romantikus szerémségi Karlócán született 1858. június 
28-án és iskoláit is szülővárosában végezte el. Később szülei 
Újvidékre adták egy könyvkereskedőhöz tanulónak. Itt volt 
1880-ig, majd állását felmondta és az éppen Karlócán vendég1 
szereplő vándortársulat igazgatójánál, Svetislav Dinuloviénál 
jelentkezett, s az szerződtette.

Első szerepe a Palota és őrültek háza című rémdrámában 
a Felügyelő volt, utána pedig a Babér és koldusbot című színműben 
Vilhelm szerepét kapta. Ehhez a sikerhez sokban hozzájárult az a 
körülmény, hogy a társulat Karlócán tartotta előadásait, ahol 
Bakaioviénak rokonai, gyerekkori pajtásai és közeli ismerősei 
éltek, akiknek nagy szenzációt jelentett, hogy földijük a színészi 
pályára lépett.

A trupp innen Dakovóra ment. Bakaiovié nemsokára ki
lépett a társulatból és fejlődése érdekében a Slavonska Požegán 
játszó társulat igazgatójával, Đoko Protiétyal kötött szerződést, 
aki jószemű, gyakorlott színházi ember volt. Megérezte, látta, 
hogy a jóvágású fiatalember tehetséges, igyekezett minél többet 
játszatni, segítette fejlődésében és ez hamarosan sikerült is. A 
színpadi irodalom és fordítások bőséges termése a különböző 
műfajokban gazdaggá tette a fiatal Bakalovićot, aki sokat olvasott, 
képezte magát. Vidám, bizakodó lett, mert alkalma volt bizonyí
tani. A közönség támogatta a jó előadásokat nyújtó kis társulatot, 
és az egyszerű, kisvárosi emberek lélegzetét visszafojtva, torkuk
ban dobogó szívvel hallgatták a színpadon ágáló és anyanyelvü
kön beszélő, deklamáló aktorokat.

Ebben az időben Gorkij még nem írta le ezeket a szavakat: 
„A művész — érzékszerve, füle, szeme, szíve a maga országának, 
korának hangja.” És ezek a sorok pontosan ráillenek a nyolcvanas 
évek szerb művésznemzedékének legjobbjaira. Mert ez a korszak 
a szerb népre nézve az elnyomás korszaka volt, a színház pedig 
a reményt, a bizakodást hirdette és minden kínálkozó alkalommal 
igyekezett ezt a tömegekben is tudatosítani.

Bakaiovié tehetségének híre hamarosan eljutott a Zágrábi 
Horvát Népszínház igazgatóságához, de csak kórustagnak vette 
fel. Rövid ideig volt csak tagja a színháznak, mert ez nem elégítette 
ki ambícióját és felbontotta szerződését. Visszatért a Protié-féle

1 1 1



trupphoz, ahol szép szerepeket, nagy feladatokat kapott, volt 
alkalma a fejlődésre, a gyakorlat szerzésére. Ettől a társulattól 
később Marko Subotić társulatához szerződött, amely ebben az 
időben Karlócán, szülővárosában vendégszerepeit, és itt A falu 
rossza egyik férfifőszerepében lépett közönség elé. Nagy sikere 
volt. Innen 1887. december 30-án az Újvidéki Nemzeti Szín
házhoz írt alá szerződést. Itt a Könyvtárnok című német vígjáték 
Róbert szerepében mutatkozott be. Utána Hervé Nebáncsvirág 
operettjében Loriot őrmestert játszotta és énekelte, majd a Mar- 
quis-t játszotta Dimanoire ötfelvonásos drámájában, a Don Cezar 
de Bazanban.

Öntudatos tagja volt a színháznák, akinek szerződése értelmé
ben minden ráosztott szerepet vállalnia kellett. Igyekezett úgy 
alakítani fejlődése útját, hogy önbecsülésben mind magasabbra 
emelkedjék, és egyben mások megbecsülését minél értékesebb 
művészi megnyilatkozásokkal érdemelje ki. Nála nem lehet külön 
kiemelni „híres szerepeit” . Egyaránt sikerrel játszott tragédiában 
és komédiában. Elsőrendő volt mint Kalb miniszter az Ármány 
és szerelemben és mint Jovan Trifković Szerelmes levélében. 
Kitűnő parasztalakokat is tudott megformálni anélkül, hogy 
túlzásokba esett volna.

Művészi munkásságának harmincéves jubileumát 1905. no
vember 19-én Eszéken tartotta Gusztáv Moser négyfelvonásos 
vígjátékában, a Könyvtárnok bán. Ezután még két évig maradt 
színész, majd 1907-ben torokbaja miatt kénytelen volt vissza
vonulni. Bár a színház igazgatósága anyagi segítséget nyújtott a 
bécsi klinikán való kezeléshez, a gyógyítás nem járt eredménnyel. 
Ezután már többé nem lépett színpadra. 1908-ban kérte nyug
díjaztatását. Belgrádba költözött. Közkedvelt egyéniségével sok 
barátot szerzett, és szívből jövő humorával lenyűgözte őket. 
Egy időben az Újvidéken megjelenő Zastava című újságot is 
szerkesztette.

Színész volt, az úttörők közül való. A művészetet az élettől 
soha elválasztani nem tudó következetessége éltetik tovább nevét 
a szerb színészet történetében.

1942-ben halt meg Belgrádban.
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KÉNYES MANCI
(1896— 1924)

Egy dél-erdélyi községben, Kistoronyban élt Chotek Endre 
bányamérnök, akinek családját 1896. március 8-án nagy öröm 
érte. Megszületett a várva várt kisgyermek, akit Margit néven 
jegyeztek be az anyakönyvbe. A bájos, szőke fürtű kislány szeme 
fénye volt a családnak. Kacagásától, énekétől hangos volt a lakás 
és az udvar.

Néhány évvel később édesapját Kistoronyból Resicára helyez
ték és Margitka ott járta ki az elemi iskolát, onnan pedig Temes
várra ment, hogy ott végezze középiskolai tanulmányait. Bizalmas 
barátnőinek már a középiskolában azt hajtogatta, hogy színésznő 
szeretne lenni. És emellett az elhatározása mellett mindvégig 
ki is tartott.

Mikor befejezte a középiskolát, Pesten beiratkozott a színész
egyesület iskolájába. Mint növendék szépen haladt, sokat tanult, 
tanárai megelégedéssel látták nagy ambícióját és tehetségének 
fejlődését. Az iskola 1917 nyarán fejezte be a tanévet, és Kényes 
Manci A z arany ember, Jókai Mór színművében mint Noémi 
lépett színpadra. De betanult szerepei voltak Gárdonyi Géza 
A bor című népi drámájában és az Ármány és szerelem című 
Schiller-drámában is.

A vizsgaelőadás után a jelenlevő szabadkai színigazgató, 
Nádasy József szerződtette naivának Kényes Mancit, aki a Chotek 
név helyett ezt a művésznevet vette fel. Vonzó és érdekesen 
bájos, grüberlis arcán kívül tengerkék szeme híven fejezett ki 
minden benső érzést anélkül, hogy akár csak egy pillanatra is 
eltorzult volna. Könnyed, karcsú dereka, termete szinte pre
desztinálta a naiva szerepkörre. Minden szerepében fiatalosnak, 
kislányosnak tűnt.

Első fellépése Makón volt 1917. augusztus 17-én Herczeg 
Ferenc Gyurkovics lányok című vígjátékának Mici szerepében. 
Egy csapásra meghódította a közönséget: nemcsak a fiatalokat, 
hanem az idősebb korosztályt is. Kellemesen csicsergő hangja, 
temperamentumos játéka ellenállhatatlanná tette.

A Csitri című francia vígjáték címszerepében növelte nép
szerűségét, majd Arcübasev Féltékenység című színművében és 
később Gabriella Zapolska Varsói citadella című színjátékában a 
női főszerepek alakításával gazdagította sikereit. Ezekkel a sze
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repekkel a téli állomáson, Szabadkán is hamarosan a közönség 
kedvence lett. Nádassy igazgató, aki kitűnő szakember és jó 
üzletember is volt, igyekezett Kényes Manci népszerűségét ki
használni és jobbnál jobb szerepeket osztott rá. így hamarosan 
eljátszhatta Reginát Ibsen Kísértetek c. színművében. Alakítá
sáról a Bácsmegyei Napló 1918. január 15-i számában így emlé
kezik meg a kritikus: „Kényes Manci mint Regina ragadtatta el 
a közönséget. Ez a fiatal művésznő mindig össze tudja egyez
tetni szövegének tolmácsolását a mindennapi életben talán szo
katlan lendülettel és szárnyalással, amely dikcióját színessé és 
hatásossá teszi és őszinte átéléssel fejezi ki a drámai helyzeteket.’*

Műsora gyarapodott, mert a színház műsorra tűzte A. Bisson 
A névtelen asszony című színművét, valamint Molnár Ferenc 
A z ördögét, amelyben Selyem Cinkát alakította. De nagy szere
peket játszott Zsíros István Gr állovag című színművében, A. 
Dumas Kaméliás hölgyé ben, a Tímár Lizában, Bródy Sándor 
színművében, a Mérföldkövek című Knoblauch-darabban és 
még számos más színpadi játékban.

Minden szerepét oly őszintén játszotta, mintha abban a 
pillanatban fogamzott volna meg agyában, és mégis oly hévvel 
és lendülettel, ahogyan csak olyan művész tolmácsolhatja, aki 
mélyen átérzi a szöveg szépségét.

Amikor Nádasy igazgató 1918 végén Pécsre távozott, hogy 
átvegye az ottani színház igazgatását, Kényes Manci is vele tar
tott, és új környezetben, új közönség előtt mutatta be rátermett
ségét. Itt ismerkedett meg Szintay Nándor fiatal szerelmes szí
nésszel, és 1920-ban házasságra lépett vele. Majd 1922 őszétől 
kezdve a Szlovenszkói Magyar Színház igazgatójához, Faragó 
Ödönhöz szerződött, hogy Kassa, Léva, Besztercebánya, Komárom 
közönségének nyújtson kellemes estéket.

Ezekben a városokban új darabokban mutatkozott be. így 
Molnár Ferenc Liliom című életképében mint Julika, H. Müller 
Tüzek című drámájának női főszerepében, Szenes Béla A gazdag 
lány című vígjátékának főszerepében, Földes Imre Tériké című 
színjátékának címszerepében és Herczeg Ferenc A dolovai 
nábob leánya című művének főszerepében. Erről az előadásról 
a Kassai Hírlap 1923. február 8-i számának kritikáját idézzük: 
„Kényes Manci A dolovai nábob leánya tegnap esti előadásán 
Szentirmaynét alakította. Édes, bájos, teljes illúziót keltő művész
nő, aki ahol kellett, megindító, másutt mulatságos, de utolér- 
hetetlenül elragadó volt.”
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Azok közé a színésznők közé tartozott, akik számára megszűnt 
a magánélet, ha színpadi feladatra készült. Mindig pontosan 
tudta a szöveget, gonddal élesztgette a formálandó alakot. Szerette 
a csendet, a szerepben való elmélyülést. Kiváló tehetségének 
köszönhette, hogy egyformán jó volt, ha parasztlányt vagy herceg
kisasszonyt, jelen időkbeli asszonyt vagy mesealakot kellett 
játszania.

Karrierjét megszakította a halál: 1924. április 17-én gyermek
ágyi lázban elhunyt.
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HEGEDŰS FERENC
(1856— 1929)

Szabadka egyik külvárosi házában született, ahol atyja kis
iparos volt és fiának is ezt a pályát szánta mint a legreálisabb 
kereseti forrást. így az ifjú az elemi iskola befejezése után a szoba
festő mesterséget tanulta ki. Ahol csak dolgozott, kedvtelésből 
énekelt, és kellemes hangjával megkedveltette magát a környék 
lakóival. Az emberek gyönyörködtek szép, férfias hangjában. 
Éneklés közben a munka is könnyebben mént.

De Hegedűs szívesen énekelt a Teréz-templom kórusában 
is, amelynek főkántora a szakértő szemével és fülével hamarosan 
felismerte értékes hangját és szívesen foglalkozott vele a pró
bákon kívül is. Ő azonban üdén csengő, érces basszbaritonját 
nemcsak saját gyönyörűségére szerette volna kiművelni, hanem 
őszinte, a művészet iránti határtalan lelkesedésből, fiatal iparos
társaival éneknégyest alakított, s az igen magas színvonalon 
tolmácsolta nemcsak a népdalokat, hanem az értékesebb, klasz- 
szikus számokat is. A hallgatók nagy élvezettel kísérték az együttes 
fellépéseit, a zenebarátok mindig nagy számban jelentek meg ott, 
ahol a négyes fellépett. Főleg Hegedűs hangja vonta magára a 
szabadkai szakemberek figyelmét, s azok igyekeztek is őt rábeszélni, 
hogy tanuljon, és képeztesse ki magát operaénekesnek.

Nem is volt szükség nagy rábeszélésre, hiszen minden vágya 
az volt, hogy színész, énekes legyen. Felvételre jelentkezett a 
budapesti színészegyesületben, ahol a jelenlevő igazgatók közül 
Várnay Fábián igazgató azonnal szerződtette. Nála kezdte meg 
pályáját, majd tőle Csóka Sándor pécsi igazgatóhoz szerződött, 
onnan pedig Szabadkára, Krecsányi Ignác igazgatóhoz jött, hogy 
alkalma legyen szüleinek és a város zenekedvelő közönségének 
bemutatni, mennyit fejlődött az elmúlt évek során. Persze itt 
nemcsak énekes szerepeket játszott, hanem más műfajú darabok
ban is fellépett, elvállalt mindent, csakhogy minél nagyobb gya
korlatra tehessen szert.

Egyévi működés után 1878. március 26-án a Lázár, a pásztor 
című ötfelvonásos drámában mint Medici Cosmo búcsúzott el 
szülővárosa közönségétől.

Erről a fellépéséről a Szabadka és Vidéke 1878. március 28-án 
megjelent számában Sziebenburger Károly, a lap főszerkesztő
kritikusa ezt írta: „Hegedűs Ferenc, városunk szülöttje, hajlam
ból, benső ösztönből indíttatva választotta ezt a rögös pályát.

116



Több ízben volt alkalmunk meggyőződni arról, hogy van benne 
tehetség, ha nem is emelkedett még fel a jellemszereplők önálló 
régiójába, de érezzük, hogy törekszik emelkedni, valahányszor 
nagyobb szerephez jut.”

Szabadkai szerződése lejárta után a kolozsvári színházhoz 
szerződött, majd 1887. június 1-től a pesti Operaház szerződtette 
basszbuffó szerepkörre, miután ott előzőleg 1886. szeptember
9-én a Sevillai borbély Bartolo szerepében sikerrel mutatkozott be.

Csakhamar népszerű tagja lett az Operaháznak és nemcsak a 
szorosan vett buffószerepekben, de más jellemszínészi feladatokban 
is mindenkor megállta a helyét. Mert az ő szemében nem volt 
nagy vagy kis feladat, ő csupán művészi feladatot ismert, s amire 
vállalkozott, azt nagy ambícióval igyekezett elvégezni.

Hitt a művészet — különösen az énekművészet — nemzet
nevelő erejében, lelkesítő, ízlést csiszoló hivatásában, hitt abban, 
hogy a színpad a kultúrát terjeszti. Irtózott mindentől, ami lé
haság, felületesség, könnyelműség a színjátszásban. Legkisebb 
szerepét is mélyen átgondolva, áttanulmányozva, aprólékosan 
kidolgozta.

Mint az Operaház művésze többször elfogadta a Szabadkán 
működő igazgatók meghívását és — ha ebben a városban ritkán 
is volt operaelőadás — mindenkor szívesen lépett az itteni közön
ség elé. így például 1904. február közepén négy estén át. A Sza
badkai Közlöny 1904. február 28-án ezeket írta róla: „A szabad
kai születésű Hegedűs Ferenc, a fővárosi Operaház tagja február 
16-án, 17-én, 18-án Edmund Eysler Vándorlegény c. operettjében 
vendégszerepeit, 19-én pedig Strauss gyönyörű zenéjű Bőregér 
című nagyoperettjében lépett fel. Precíz játékával és kitűnő 
énekével általános elismerést érdemelt ki.”

Nagy művész volt, akiből sugárzott az elhivatottság hite, 
az őszinteség tisztelete. Szép hangja, nagy zenei tudása és kiváló 
stílusérzéke minden alakításának jelentős értéket kölcsönzött, 
és fellépései mindenkor sikert hoztak számára.

Művészi működésének harmincéves évfordulóját 1915. már
cius 28-án ünnepelte, majd 1925. november 24-én elbúcsúzott 
a színpadtól, és nyugalomba vonult.

Sajnos nyugdíját nem sokáig élvezte, mert 1929. augusztus 
3-án Budapesten elhunyt.
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SZÖLLŐSY ILONA 
(1862—1928)

A múlt század derekán Szabadkán, a második kerületben, 
a Folyó utca végén élt népes családjával Szöllősy Imre rosta
készítő kisiparos. Becsületes, szorgalmas ember, aki áruját a 
hetipiacokon és vásárokon igyekezett eladni és ebből tartotta el 
családját. A házaspárnak négy gyermeke volt, három leány és 
egy fiú. A legfiatalabb volt Ilonka, aki szép, tüzes szemű barna 
teremtés volt. Az iskolában a legjobb tanulók közé tartozott, 
ezenkívül kellemes szoprán hangjával mindig elragadtatta az 
iskolai rendezvényeken megjelent közönséget.

A Teréz-templom regens chorija meghívta, énekeljen a 
templom kórusában, amelynek nemsokára szólóénekesnője lett. 
Erre a kellemes hangra hamarosan felfigyelt a város zeneértő 
közönsége, és igyekeztek a kislány szüleit rábeszélni, hogy tanít
tassák, képeztessék hangját és adják színi pályára a kislányt. De 
a szülők hallani sem akartak erről.

Amikor elemi iskoláját befejezte, beíratták a tanítónőkép* 
zőbe. A város vezetői ösztöndíjat ajánlottak fel, úgy óhajtották 
segíteni a szegény kislányt, de Ilonka visszautasította. Bizonyára 
arra gondolt, ha elfogadja, a tanítónői oklevél megszerzése után 
itt kell maradnia, holott neki is minden vágya a színpadra jutás 
volt. így is történt.

Amikor 1882 nyarán a tanítónőképzőben levizsgázott, zse
bében az oklevéllel Pestre utazott, és ott a Múzsa kávéházban, 
ahol a színészbörze volt, megismerkedett Miklóssy Gyula szín- 
igazgatóval, s 1882. augusztus 15-én Nagykőrösön színpadra is 
lépett nála. Első sikeres fellépése a Kertészlány című operettben 
volt, amelynek címszerepét alakította. A közönség szívesen fogadta 
a csinos, szerény, jómodorú színésznőt, és élvezettel hallgatta 
kellemes hangját. Ezután sorra következtek a jobbnál jobb sze
repek: Strauss Bőregér]ében a női főszerep, majd a Gyűrűs 
zsidó c. népszínműben lépett fel.

Egy évet töltött ennél a társulatnál, az 1883—84. idényre 
pedig a szegedi színház igazgatójához, Nagy Vincéhez szerződött. 
Ekkor készült el az új színház, amely még ma is áll. Ő is részt 
vett az ünnepélyes felavatáson. Sajnos az épület teteje még az 
éjjel kigyulladt és leégett. Az igazgató a nyári állomásukra, Nagy
váradra vitte a társulatot és ott folytatták a félbeszakadt idényt.
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Ilona itt ismerkedett meg Balázsy Sándorral, a kiváló jellemszí
nésszel és rendezővel, s 1884-ben házasságra lépett vele.

Mikor Nagy Vince visszavonult az igazgatástól, mindketten 
az akkori szabadkai igazgatóhoz, Tóth Bélához szerződtek. 
Sajnos a nehéz gazdasági helyzet miatt a színházat gyengén láto
gatta a közönség. Tóth is abbahagyta a kilátástalannak látszó 
küzdelmet, a tagok pedig szövetkezetet alakítottak, amelynek 
vezetésére Ditrói Mór, a később neves színházi szakember vállal
kozott. De hiába volt minden igyekezet, közönség ezután sem volt. 
A társulat tagjai máshol kerestek megélhetési lehetőséget.

De Balázsék itt maradtak és az új igazgatóval, Mándoky 
Bélával kötöttek szerződést, akinél még két idényen át működtek. 
Szöllősy Ilonának sikerei voltak. Műsorra került a Corneville-i 
harangok c. nagyoperett, a Szerelmi varázsital, a Szép Heléna, 
amelynek címszerepében frenetikus tapsvihar ünnepelte a szépen 
éneklő, kitűnően alakító színésznőt. A közönség kezdett beszokni 
a színházba, amiben nagy része volt a primadonnának. Elővették 
a Boccacciot, emelynek fülbemászó zenéje és a címszerepet ala
kító Szöllősy Ilona még jobban meghódította a nézőket. A pél
dátlan siker után a látogatók száma is emelkedett és a művésznő 
kivívta magának az osztatlan népszerűséget. A Szabadkai Ellenőr 
ezt írta: „Nagy sikerének titka, hogy disztingvált, finom játék
modora szép csengésű, kultúrált énekhanggal párosult, mely a 
legnehezebb énekes szerepekre is képesíti.”

Mándokytól a pozsonyi igazgatóhoz, Mosonyi Károlyhoz 
szerződtek. Itt az Üdvöske és a Lili című operettekben aratott 
sikereket. De A falu rossza Finum Rózsija is kitűnő szerepe volt. 
Egy év lejárta után a kolozsvári színház igazgatója, Csóka Sándor 
hívta meg őket és ott hét esztendőn át dolgoztak. Onnan Egri 
Kálmánhoz, Győrbe mentek. Szöllősy Ilona mindenütt prima
donna, férje pedig jellemszínész és rendező volt.

Győrből a miskolci társulathoz kerültek. A már nagy gyakor
lattal rendelkező primadonna könnyedén hódította meg a közön
séget. A miskolci sajtó is elismeréssel számol be fellépéséről. 
Különösen a Bob herceg címszerepében, a János vitéz francia 
királykisasszonyában és a Gül baba Gábor diákjában nyújtott 
figyelemre méltó alakítást.

Az első világháború befejezése után férje betegeskedni kezdett 
és Szöllősy Ilona hallása is gyengült. Kénytelenek voltak Pesten 
élő gyermekeikhez költözni és ott éldegéltek. Balázsy betegsége 
azonban egyre súlyosabbá vált és 1923. április 21-én meghalt. 
Szöllősy Ilona 1927-ben tüdőrákban betegedett meg és 1928. 
február 10-én elhunyt.

Szöllősy Ilona fénykorában a vidéki színészet egyik legjele
sebb énekesnője és képzett színművésznője volt.



PERO DOBRINOVIĆ
(1853—1923)

A vajdasági szerb színjátszás történetében a legnagyobbak 
közé tartozott Pero Dobrinović, aki negyven éven át kedvenc 
művésze, majd egy ízben igazgatója is volt az újvidéki Szerb 
Nemzeti Színháznak. Édesapja erről a vidékről vándorolt ki 
Szerbiába és Belgrádban telepedett le. Borbélyüzletet nyitott, 
amelyben a becskereki születésű Toša Jovanović — akiből később 
a Belgrádi Nemzeti Színház nagynevű drámai hőse lett — mint 
segéd dolgozott. Mellette inaskodott a nála kilenc évvel fiatalabb 
Pero, aki apja kívánságára, de saját kedve ellenére, a borbély
pályára lépett.

Mindkettőjüknek, Tosának és Perónak is legfőbb vágyuk 
volt, hogy színészek legyenek. Minden szabad idejükben a szí
nészetről beszélgettek, és esténként a színház harmadik emeleti 
kakasülőjéről nézték az előadást és álmodoztak a majdani sike
rekről.

Mikor Aleksandar Bačvanski — a magyar Várhidy Sándor 
színészből lett belgrádi rendező — vezetésével megnyílt a színi
iskola, apja beleegyezésével Pero is beiratkozott, és mint növen
dék sokat statisztált és kisebb szerepeket játszott. Türelmetlen
sége arra kényszerítette, hogy 1870-ben otthagyta az iskolát, 
apja üzletét, beállt egy Szerbia területén kóborló vándortrupphoz 
és ezzel járta a kisvárosokat, helységeket. De 1873-ban — mikor 
már kellő gyakorlatot szerzett — az újvidéki színházhoz szerző
dött. Itt később a vezető színészek között is első volt, még később 
pedig a társulat rendezője és igazgatója lett.

Negyvenkét évi működés után nyugdíjba ment és elszerző
dött a Belgrádi Nemzeti Színházhoz. Itt nemcsak régi, sikeres 
szerepeit, hanem újabbakat is játszott és sokban emelte a színház 
előadásainak színvonalát. Kora ellenére még akár tíz évig is 
működhetett volna, de a magas vérnyomásban szenvedő művészt 
1923. február 22-én, egy nehéz bácskai ebéd után — maszkírozás 
közben — a színházi öltözőben szélütés érte és meghalt.

Az alacsony növésű, görbe lábú ember a vajdasági falvak 
petróleumlámpák füstös fényével világított, borgőzös kocsmáinak 
szűk színpadjain a szerb színjátszás legjelentősebb művészeinek 
egyikévé vált. A műsor nem volt magas színvonalú, mert a falvak 
közönsége számára többnyire naiv témájú, főleg énekes vígjá
tékok, népszínművek kerültek színre, csak néha mutattak be egy-
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egy értékesebb, irodalmilag jelentős művet. A legtöbb darab 
rendszerint lakodalommal, énekkel, kólóval fejeződött be, amelybe 
nem egyszer belefeledkezve vettek részt a nézők is. Rejtély tehát, 
hogy ilyen körülmények között miként vitte Dobrinović sikerre 
a Didó bán Maksim, a Válogatós lányban Stand vagy A falu 
rosszá bán (Seoska lola) Gonosz Pista (Mita Kradić) bakter sze
repét.

Ez a nagy művész meg volt áldva természetadta jókedvvel* 
elevenséggel és gazdag képzelőerővel, de mindez egy kis növésű 
emberben volt, aki első látásra nem sokat sejtetett. Külseje nem 
árulta el, hogy milyen nagy tehetség rejtőzik benne, csupán két 
élénk szeme fénylett úgy, mint a drágakő. Ez az alacsony, hajlott 
hátú emberke nagy művészi egyéniség lett és megcáfolta azt a 
felfogást, hogy a színpadon csakis Apolló külsejű férfiak arat
hatnak sikert.

Komikus szerepeit a legnagyobb könnyedséggel oldotta meg* 
de drámai szerepekben is kitűnő volt, mert volt szíve. Szív nél
kül pedig nem lehet a humort vagy sírást elhitetni a nézőkkel. 
Mindig természetességre törekedett, mert tudta, hogy a közönség 
az igazságot csak akkor fogadja el, ha a színész természetesen, 
őszintén beszél. Ezt az elvet vallotta nemcsak mint színész, hanem 
mint rendező is, és igyekezett tanítványaiba átültetni.

A tragédiákban is sikert ért el. Schiller Don Carlos című 
tragédiájának címszerepében, valamint Shakespeare Velencei 
kalmáréban mint Lancelot Gobbo művészi élményt nyújtott a 
közönségnek. De kiváló volt mint Lear király is és az Othellóbán 
min Jago. Ebben a szerepében egészen új hangot ütött meg, új 
felfogással lepte meg a nézőt.

Kitűnő megfigyelő volt és tudta, hogy a színész, az életben 
járva-kelve megfigyelheti az emberekét és ezekből rakhatja össze 
magának a megformálandó alak jellemét. Nem sokat kente-fente 
magát, hanem csak a tükör elé állt, kezébe vette a színpadi festé
ket, jobbról-balról az arcára kente, majd barna festékkel szeme 
köré néhány vonalat húzott, és máris sietett a színpadra. Ott 
megbújt egy zugban s olvasgatta szerepét. De amint kilépett a 
színpadra, arca más kifejezést öltött, s lett, aminek lennie kellett: 
egyéniség, jellem. Drámai vagy nevetséges, bohózati figura. 
Kevés színész tagadta meg alanyiságát annyira és annyifélekép
pen, mint ő, és nem csupán egy mozdulatra, hanem a fölvett 
jellemet részletezve s a legapróbb árnyalatig megkülönböztetve. 
Paróka, álszakáll, bajusz, ráncok, vastagított vagy vékonyított 
hang a színészt csak némileg teszik felismerhetetlenné. De ahhoz,
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hogy a felöltött jellem teljesen ismeretlenné tegye, ahhoz vala
mivel több kell. És ebből a valamiből Dobrinoviónak igen sok 
volt.

Szerepei megoldásánál ösztönösen talált rá a helyes útra 
kivételes tehetségével és sajátos művészi érzékével, amelyeknek 
nem uruk volt, hanem alázatos szolgájuk, nem uralkodott rajtuk, 
hanem követte parancsukat. Minden szerepével egybeforrt. 
Számtalanszor bebizonyította, hogy nincs kis és nagy szerep, 
hanem csak kisebb és nagyobb tehetségű színészek vannak. 
Persze meg is kellett tudni játszani ezeket a szerepeket, ki kellett 
belőlük hozni mindazt, ami bennük volt. Ő pedig nagyon is 
értett ahhoz, hogy kihozzon mindent a szövegből.

Amikor 1873-ban az újvidéki színházhoz szerződött, először 
a Szerelmes levélben, Kosta Trifković újvidéki író darabjának 
főszerepében lépett fel. ötven évvel később, a darab jubileumára 
a színház meghívta, hogy ismét ő alakítsa a szerepet. Örömmel 
vállalta a vendégjátékot, mert a hosszú évtizedek alatt igazi ott
honának Újvidéket tartotta. Rengeteg barátja, tisztelője élt ott.

Háromnapos ott-tartózkodása alatt sorra járta a barátokat, 
ismerősöket. Az utolsó napon, az előadás napján a szerző családja, 
Trifkoviéék hívták meg ebédre, ahol kedvenc ételét, szalonnás 
babfőzeléket fogyasztott. De három óra múlva ez a nehéz ebéd 
halálát okozta.

Ott, azon a helyen érte a halál, ahol hosszú évtizedeken át 
alakította át magát más és más alakba, az öltözőnek ugyanazon 
a helyén, ahol valamikor is mindig ő foglalt helyet . . .

Két színház, a belgrádi és az újvidéki gyászolta és siratta el 
a nagy komédiást, aki úgy halt meg, mint Moliére és mint a 
nagy magyar tragikus színész, Egressy Gábor: munkahelyén, a 
színpadon . . .

A jugoszláv színházi világban tátongó űr maradt utána, mert 
bár azóta sok kitűnő művész lépett örökébe, hozzá mérhető kevés 
akad közöttük.

Igazi mester volt, amilyen ritkán születik.
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NIKÓ LINA 
(1853—1905)

Egyszerű falusi szülők gyermekeként született 1853. április
10-én Kunszentmiklóson. Atyja Nikó Mátyás, anyja Juhász Teréz 
volt. Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát Pécsett 
végezte el. De utána szülei ellenkezését megtörve a színészi pályára 
lépett, és 1869 őszétől kezdve a szabadkai társulat tagja lett. 
Először Békésgyulán lépett fel, mivel a társulat egyik nyári állo
mása ebben az időben Gyula volt. A csinos, fiatal színésznő az 
egyik pécsi nevelőintézetben is eltöltött két évet. Ott a zenetanára 
felfedezte jó hallását és kellemes hangját. A szabadkai igazgató, 
Hubay Gusztáv mint operettszínésznőt szerződtette. Már tanárai 
arra beszélték rá, hogy lépjen színi pályára. Nem kellett különö
sebben meggyőzni, mert a leánynevelő intézet növendékei — 
tanáraik vezetésével — el-eljárogattak a színházba, s Linára az 
előadások varázslatos módon hatottak. így örömmel lett színésznő.

Már Békésgyulán melegen fogadták, mert bájos arcával, 
csicsergő beszédével, szép hangjával elnyerte a közönség tetszé
sét. Először a Piros bugyellárisban lépett fel mint Manci, majd a 
Neb áncsvir ágban mint Denise. De az igazi sikert a Tíz lány, egy 
férfi sem című operett női főszerepe hozta meg számára.

A téli idényre Szabadkára jött a társulat, ahol ezeken a 
szerepeken kívül sorra következtek az újabbak, amelyek gyakor
laton, rutinon kívül népszerűséget és sikert hoztak a fiatal színész
nőnek, aki hamarosan megkapta a közönségtől a Linácska bece
nevet. Nemcsak a kartársak, hanem a közönség színházszerető 
részében is a „jópofa” hírében állott, volt benne valami kedves, 
megkapó humor, minden tréfában benne volt, de nem haragudott, 
ha őt viccelték meg.

Négy évig dolgozott Szabadkán, de ezután már új város, 
új közönség megismerése után vágyott és Szegedre szerződött. 
Ott folytatódtak sikerei. Majd az évek során fellépett az ország 
minden jelentős színházában, 1877-ben pedig a pesti Népszín
ház tagja lett. Itt is megállta a helyét, de háromévi működés után 
úgy érezte, hogy vidéken több alkalma nyílik további fejlődésre, 
arra, hogy kihasználja kivételes humorérzékét. Áttért a komikai 
szerepkörre, és ebben kitűnően érvényesült. A fejlődés lehető
ségére gondolva örömmel fogadta el Ditrói Mórnak, a kolozsvári 
színház igazgatójának ajánlatát. Itt valóban kifejezésre jutott 
komikai vénája, mert egyre jobb szerepeket kapott. Főleg a
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kiállhatatlan anyósok szerepében volt nagyszerű. Páratlan komikai 
érzéke volt és egy csapásra meghódította a közönséget.

Amikor a pesti Vígszínház 1896-ban megnyitotta kapuit? 
annak művészeti igazgatója Ditrói Mór lett, aki számos kitűnő 
kolozsvári színészt, köztük Nikó Linát is szerződtette. Az 1896. 
május 1-én tartott ünnepi előadáson is fellépett: Jókai Mór 
Barangok, vagy a peoninai vojvoda című háromfelvonásos víg
játékában Nandinét alakította. Nagy szenzációként hatott az új 
hangot, új játékstílust képviselő kitűnő együttes első előadása.

Ezek a színészek, akik között ott volt Hegedűs Gyula, Varsányi 
Irén, Beregi Oszkár, Kalmár Piroska, új színt, új hangot hoztak 
az egyhangúvá vált fővárosi színjátszásba. Ez az együttes akkor 
még jórészt ismeretlen nevű művészekből verődött össze, és a 
színháznak bizony sok előítélettel kellett megküzdenie, míg 
valamennyien beérkeztek, a közönség kedvencei lettek.

A Vígszínházban játszott szerepei közül meg kell említeni 
a következő darabokat: A feleségem nem sikkes (Eulália), A farkas 
(Filoménia), A három pár cipő (Kudelmudel), Niobe (Griffin 
Helén), Culisset úr (Alfrédné), Osztrigás M id  (Gabrielle).

Számtalan vígjátékban ragyogó humorát csillogtatva szerzett 
kellemes estéket a közönségnek. Ezek között volt a műsor egyik 
nagy sikerű darabja is, az Éljen a kisiparos című vígjáték, amelyben 
ráosztották a feleség szerepét. Ebben a darabban szintén Lina 
volt, mint az életben. Hegedűs Gyula Emlékeim című könyvében 
szellemesen jegyezte fel, hogy ő egy cipészt játszott Nikó Lina 
partnereként és valahányszor csirizkeverő ujjával feléje intett és 
kimondta a nevét: Lina, Nikó mindig azt felelte hirtelen, hogy: 
Papa! Ez nem volt a darabban, hirtelen támadt ötletként válaszolt, 
mégpedig olyan sokféle hangon, hangsúllyal, hogy a közönség 
szinte gurult a nevetéstől.

A Csókon szerzett vőlegényben, Szigeti József vígjátékában, 
a ripacs színészek hármasában ő volt Nefelejcs kisasszony. Olyan 
tökéletes alakítást nyújtott, hogy sem előtte, sem utána senki sem 
játszotta úgy el ezt a szerepet. És a figurához illő jellegzetes 
öltözéke is volt.

Magánéletében is kedves, közvetlen, jó humorú és finom 
teremtés volt, vénlányos elfogultsággal. Örült, aki a társaságába 
juthatott.

Kilencévi tagság után, 1905. július 26-án, a nyári szünetben, 
sajnos egy hirtelen rárontott betegség elragadta. Mély űrt hagyott 
maga után és csak hosszú idő után tudták a Vígszínházban pótolni.
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MILIVOJE ŽIVANOVIĆ
(1900—1976)

Az európai viszonylatban is nagy tragikus művész Požare- 
vacon született 1900. április 2-án. Iskoláit szülővárosában végezte, 
de már a harmadik gimnáziumból kimaradt és tizennégy éves 
korában részt vett az első világháborúban. A háború befejezése 
után első fellépése 1919-ben volt Belgrádban, ahol a Színészeti 
Szövetség Színháza tagja lett. Miután érezte, hogy a több gyakor
lattal rendelkező színészből álló társulatnál nehezen tud fejlődni, 
1920-ban az Újvidéki Nemzeti Színházhoz ment. De még ennek 
az évnek ősszén szerződést kötött P. Hristilić és M. Spasić vándor
társulati igazgatókkal.

Élete új korszaka kezdődött ezzel a lépéssel: a vándorélet, 
a faluzás, kis helységek, kocsmaszobákban tartott előadások, 
hevenyészett színházi produkciók. Ha látszatra ártott is ez az 
életstílus és művészi morál egy ígéretes tehetségű fiatal színésznek
— hiszen félő volt, hogy képességeit lezülleszti —, valójában 
mégis haszonnal járt: sokféle embertípussal, élethelyzettel ismer
kedhetett meg, s ez csiszolta, érlelte ember- és életlátását, tapasz- 
taltságát, amelyből a későbbi évek hosszú során színészi ábrázoló 
ereje táplálkozott.

Kétévi vándorlás után, 1922-ben a Szabadkai Városi Színház 
akkor alakult társulatának tagjaként ismerheti meg a közönség, 
majd 1923-ban az újvidéki színházhoz tér vissza és ott 1928-ig 
működik. De további fejlődése érdekében újra vándortársulathoz 
szerződik. Ekkor öt esztendeig tartó vándorlás következett.

Már fővárosi színész volt, amikor néha a próbaszünetekben 
kartársainak összeszámolta, hogy ez alatt az öt év alatt több mint 
kétszázhúsz helységben fordult meg az ország különböző vidékén. 
Amellett vigyáznia kellett, nehogy elzüljön. Mert ebben a kör
nyezetben neki is bohémnek kellett lennie. Kellett. így kívánta 
az akkori sajátos színészetika. A magánélet óráiban is a közönség 
szeme előtt kellett lennie. De végül is megunta, mert nem nyu
godott bele az épített, rendes kőszínházakból való számkivetésbe. 
Igyekezett feljebb jutni, ami sikerült is neki, mert 1933-tól
1947-ig a szkopjei színház tagja lett. Itt már elismert színésszé 
vált, kinek tehetsége egyre tágabb teret, fejlődése egyre nagyobb 
lehetőséget kapott. 1947-ben, a színházak államosítása után, az 
akkor Belgrádban újonnan alapított Jugoszláv Drámai Színház 
hívta meg tagjául.
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Érdekes, színes, szerencsés belső és külső adottságokkal meg
áldott művész volt. Jellegzetes arcú, kifejező szemű, hangja érce
sen csengett. A szót tisztán, szépen, a legnagyobb indulatban is 
érthetően ejtette. Egyéniségével teljesen be tudta tölteni a szín
padot, és a színészmesterséget már fiatalon is annyira ismerte, 
mint az öregek közül kevesen. Egész lénye a színpadra termett, 
főleg a Jugoszláv Drámai Színház színpadára. Ott volt valóban 
a maga helyén, ott volt természetes és igaz, magával ragadó és 
utolérhetetlen.

Nem volt kimondott szerepköre, nem volt beskatulyázva, 
mert egyaránt kiváló volt komikus és tragikus szerepekben. Mű
vészi alakításai telítve voltak vitalitással és spontaneitással.

Azok számára, akik nem látták, szerepei közül felsorolunk 
néhányat. Kitűnő volt mint Pera Segedinac, Lazar Kostić hasonló 
című tragédiájában, mint Torna Bora Stankovič Koltana című 
művében, Cankar Betajnova királyában mint Kantor, Agaton 
A gyászoló család s mint Života Cvijović a Doktor című Nušić- 
vígjátékokban.

Nagyságának az volt a titka, hogy reggeltől estig figyelő, 
az élet mindennapi jelenségeit, embereit tanulmányozó művész 
volt. Az élet igazságával állandó kapcsolatot tartó, gondolkodó, 
rendkívüli stílusérzékkel megáldott, mindig új és realista kifejezési 
formát kereső művész, aki érezte, hogy a színészetnek át kell 
alakulnia, véget kell vetni a súgólyuk előtti ágálásnak, az elmene
telek utáni tapsra való játszásnak.

Mindig alaposan tanulmányozta annak az írónak a műveit, 
akinek a darabjában játszania kellett. Állandóan kereste az utat, 
amely felé a modern drámának és színjátszásnak haladnia kell, 
és azt a stílust, amely a darabok színpadi kifejezésére a legalkal
masabb. A modern színjátszásnak és drámának gyökerét a köz
vetlenségben és a realista játékmodorban látta, amelyek nyomán a 
néző megfeledkezik arról, hogy színházban ül. Ilyen törekvéssel, 
az író és a színész egy ponton való találkozásával jót és nagyot 
tudott alkotni.

A költőóriás, Shakespeare Lear királya, valamint Strind- 
berg színműve, A z apa kedvenc szerepei közé tartozik, de nagy 
örömmel játszotta Tolsztoj Élő holttest című színművében Pro- 
taszov Fedort, valamint Gorkij Jegor Bulicsovjának címszerepét is, 
amelyet utolérhetetlen művészettel vitt színpadra. A jugoszláv 
színháztörténet nagy pillanatainak egyikét, a második világ
háború utáni évek legjelentősebb művészi eseményét jelentette 
Maksim Gorkij színpadi művének a Jugoszláv Drámai Színház
beli előadása. Živanović megrendítő művészettel formálta meg
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a májrákban szenvedő Bulicsovot. Gyógyíthatatlan betegségének 
tudata a megvilágosodás állapotát jelentette számára, rettegéssel 
teli, hosszúra nyúlt pillanatokban ébredt rá harácsoló életének 
értelmetlenségére, a vallás vigaszának cinikusságára, környezeté
nek aljas sunyiságára. Érezte, látta, hogy mindenki az örökséget 
várja, csak az érdekli, csak arra tekint, mindenki a rubelek körül 
járja a táncot, ő pedig vergődik a halál markában.

Mert Bulicsov nem tetteti betegségét, hanem érzi, hogy ez 
az utolsó küszöb, amely előtt mindenki leveti álarcát, csupán 
két emberi lény szeretete marad meg egyetlen vagyontárgyként: 
törvénytelen kamaszlánya és szobalány szeretőjének ragaszkodása. 
Volt a művésznek néhány gyönyörű pillanata, amikor farkasszemet 
nézett a halállal, földöntúli tekintettel meredt el, ami tragikus 
volt. Mikor kezében kásaevés közben megállt a kanál és maga 
elé meredt, arcáról lehámlott az önámítás utolsó rétege is. Lég
körteremtő, megrendítő jellemábrázolás volt, amelynek híre 
eljutott a Moszkvai Művész Színház vezetőségéhez is, s vendég
játékra hívták meg. Ő szerbhorvát nyelven, míg a többi szereplő 
oroszul játszott. Erre példa eddig csak az operákban volt. Hatalmas 
sikert ért el. Ekkor a Sztaniszlavszkij Érdemrenddel tüntették 
ki, amelyet csak a legnagyobb művészek kapnak.

Az élet igazságával állandó kapcsolatot tartó, gondolkodó, 
rendkívüli stílusérzékkel és tehetséggel megáldott, mindig új 
kifejezési formát kereső nagy művész 1976. november 15-én 
halt meg Belgrádban.

127



ZORKA TODOSIĆ
(1864— 1936)

Amikor 1892 tavaszán befejeződött a szabadkai színház 
leggyászosabb idénye, és a tehetetlen, hozzá nem értő Csóka 
Sándor társulata Nagybecskerekre távozott, vendégszereplésre 
érkeztek az újvidéki Szerb Nemzeti Színház tagjai. Április 21-én 
kezdték meg előadásaikat a Két Durand című francia vígjátékkal, 
majd egy énekes színjátékot, a Jósnőt tűzték műsorra, utána pedig 
A vasember, Csiky Gergely műve került színre. A társulat elő
adásait nemcsak a szerb, a horvát, de a nyelvet kevésbé ismerő, 
magyar közönség is látogatta.

Az idény megkezdése után néhány hét múlva ismét három 
magyar irodalmi terméket tűztek műsorra. Először Szigligeti 
A strike című népszínműve került színre, amelyben Zorka Todosić, 
a Belgrádi Nemzeti Színház művésznője, a „szerb színjátszás 
csalogánya” és Stevan Deskašev, a budapesti Operaház tenoristája 
lépett fel. Másnap Tóth Ede népszínműve, A falu rossza (Seoska 
lola), amelyet Deskašev ültetett át magyarból szerbhorvát nyelvre, 
majd végül a Vereshajú (Ridokosa), Csepreghy Ferenc műve 
ment telt ház előtt. Ebben a darabban néhány dalt magyarul 
énekelt a szerb énekesnő. Elképzelhető a jelenlevők öröme; 
hosszan tartó tapssal köszönték meg a figyelmet.

A két utóbbi darab még új volt a szerb közönség előtt, azokat 
anyanyelvén még nem élvezhette, éppen ezért érthető volt a 
nagy érdeklődés. A közönség fele a magyarok közül került ki. 
A szerb nyelven énekelt szövegeket is magyar dallammal énekelte 
a kitűnő művésznő, ami eddig szerb előadásokon nem fordult 
elő, mert csak átdolgozásban hallhatta a közönség. A Vereshajúnál 
a fordító kivételt tett, az eredeti dalokat meghagyta, és ezzel igazi 
magyar népéletet mutatott be.

A szerb színészek megmutatták, hogy a magyar dalokat és 
alakokat is hűen tudják tolmácsolni. A játék és a dalok a szerb- 
horvátul nem értőket is kielégítették, habár egyes színészek alakí
tásaiban a magyar színészekétől eltérő felfogás mutatkozott. 
A címszerepet, Boglár Ágnest játszó vendég, Zorka Todosić 
művésznő pedig a szerep drámai részét is tökéletesen érvényre 
tudta juttatni. Ezzel bebizonyította, hogy nemcsak kiváló énekesnő, 
hanem nagy tehetségű prózai színésznő is.

A jelenlevő magyar közönség látta, érezte, hogy a szerb mű
vészeknél még nem jelentkezett az akkori kor káros blazírtsága.
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És a közönség is lelkesebb volt, mint máskor, ami számos kihí
vásban és „Hogy volt!” , „Bis! Bis!” és „Živio!” kiáltásokban és 
éljenzésekben nyilvánult meg.

A hangulat akkor érte el tetőpontját, mikor a második fel
vonás végén a zsúfolt nézőtér a művésznőt lámpák elé hívta. A 
függöny fellebbent, a nyílt színre belépett a színügyi bizottság 
két tagja, akik közül az elnök, Sziebenburger Károly, rövid beszéd 
kíséretében babérkoszorút és értékes ajándékot adott át a művész
nőnek, aki a vendéglátók figyelmét könnyekig meghatva köszönte 
meg.

Az előadást követő társas vacsorán — a színházzal szemben 
levő Bárány étteremben — Zorka Todosić elmondta, hogy nem
régiben Pesten járt a belgrádi színházzal és ott sikerült megismer
kednie a magyar népszínmű stílusával és annak legkiemelkedőbb 
egyéniségével, Blaha Lujzával, a „nemzet csalogányával” , akivel 
meleg baráti kapcsolatot teremtett. A jelenlevők a hajnali órákig 
együtt voltak, és szerbek, magyarok, bunyevácok együtt ünne
pelték a bájos „szerb csalogányt” .

A művésznő színész szülőktől származott. Édesapja Dimitrije 
Kolarović, édesanyja, Ljubica kitűnő színésznő volt. Szülei az 
újvidéki színháznál működtek. Zorka 1864. április 1-én Újvi
déken született, de már tizennégy éves korában gyakorlatos tagja 
lett a belgrádi színháznak, ahol később ismeretséget, majd házas
ságot kötött Milán Todosić banktisztviselővel, de hamarosan 
özvegy lett.

Az első világháborúig a Belgrádi Nemzeti Színház prima
donnája volt. Eleinte mint szubrett lépett fel, majd az évek múlása 
során áttért a komolyabb énekes szerepekre, s mint ilyen aratott 
sikereket. így kapta a „szerb csalogány” megtisztelő nevet. 
Megjelenése, szépsége, elbűvölő, tüzes temperamentumú, kel
lemes beszédű színésznő volt, akit nemcsak Szerbia fővárosának 
közönsége, de Horvátország és a mai Vajdaság színházlátogatói 
is szerettek, ezért sűrűn kapott meghívást vendégfellépésre.

De szépen felfelé ívelő pályája megtört. Az első világháború 
kezdetén — talán a belgrádi ágyúzások hatása alatt — az idegbaj 
jelei jelentkeztek nála. Nagy nyomorban tengette életét. Pár 
dinár kegydíjat kapott ugyan a várostól, de az még kenyérre sem 
volt elég. A baj egyre súlyosabbá vált, úgyhogy az elmebaj tünetei 
jelentkeztek. Egy kis mellékutcai ház padláslépcsői alatt egy 
kamrában lakott, s ha tiszta pillanatai voltak, eljárt a piacra, ahol 
akadtak, akik felismerték régi kedvencüket, megsajnálták a kopott, 
ősz hajú nőt, kosarába élelmet vagy pár dinárt tettek. így tengette
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életét huszonkét éven át, amíg 1936. december 30-án be nem 
következett a vég.

Temetésén, 31-én, csupán néhány ember volt jelen, és ő, 
aki egykor Belgrád kedvence, üdvöskéje, „csalogánya” volt, 
szegényes, festetlen koporsóban került örök nyugvóhelyére . . .

Mikor az utolsó lapát földet is rádobták koporsójára, egy 
arra járó gyerek megkérdezte a munkásokat, kit temettek. A 
temetőcsősz egykedvűen rántotta meg a vállát és így felelt:

— Valami színésznő volt . . .
Szomorú sors . . . színészsors . . .
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BÁNDI RÓZSI
(1876—1965)

Szabadkán született, a Zentai út egyik mellékutcájában, 1876. 
augusztus 26-án. Édesapja kisiparos, akinek a kis Róza volt egyet
len gyermeke. A szép kék szemű, szőke kislány csodájára járt az 
egész rokonság. Bájos arcocskája mosolyra derített mindenkit. 
Már az iskolában feltűnt kellemes hangjával. Családi neve Bleszics 
volt, és csak később, amikor színésznő lett, vette fel a Bándi mű
vésznevet. Aki csak hallotta énekelni, el volt regadtatva, és min
denki azt ajánlotta a szülőknek: taníttassák és adják színi pályára.

A szabadkai zeneiskola énektanára is felismerte tehetségét és 
ő is azt állította, hogy neves énekesnő válhat belőle.

A maradi gondolkodású szülők csak nagy nehezen egyeztek 
bele, hogy egyetlen leányukból színésznő, énekesnő legyen. 
Azt szerették volna, ha egy jól kereső iparos oldalán találja meg 
boldogságát, mellettük marad és öreg napjaikra segítségükre lesz.

De a fiatal lány addig könyörgött, a tanár úr is addig beszélt 
a szülőknek, míg megkapta beleegyezésüket, hogy a színészi 
pályára lépjen. És 1894 tavaszán — akkor még virágvasárnap 
kezdődtek a színészi szerződések — felutazott Pestre és a színész
egyesületben jelentkezett felvételi vizsgára.

A felvételi napján nemcsak a bizottság, hanem a jelenlevő 
néhány vidéki igazgató is meghallgatta a csinos, kellemes hangú 
leányt. Az igazgatók közül Balogh Árpád ajánlott neki előnyös 
szerződést. Családi nevét megváltoztatva, Bándi Rózsi néven 
Szarvason lépett először színpadra. Innen indult el a színészet 
rögös útján és hamarosan a vidék egyik legismertebb, legkereset
tebb énekesnője lett.

Első fellépése 1894. május végén Zeller operettjében, a 
Madarászban volt, amely sikert hozott számára, majd utána a 
Magdolna című népszínmű női főszerepét játszotta, ezt követte 
Kövessy Albert és Tombor Mihály zenés vígjátéka, a Primadonna. 
De a iVaraban, Follinusz népszínművében is nagy szeretettel 
fogadták.

A társulat váltogatta állomáshelyeit, és Bándi, ahol csak 
fellépett, mindenütt meghódította a közönséget. Aranyszőke 
hajkoronája, érdekes arcéle, tengerkék szeme, karcsú alakja, 
egész külseje elárulta hivatását. Olyan színésznő volt, aki igye
kezett mindig finom lenni, aki sohasem volt stílustalan. Hang
jának volt valami meleg zöngéje, amely megragadta a hallgatókat.

131



De ebben a hangban, ha kellett, ott bujkált a huncutkás jókedv, 
kacagás, szelídség is. Minden fellépéskor azt az alakot élte, 
amelyet alakítania kellett.

Az említett darabok után sorra következtek az újabbak. 
Hamarosan Lisbethet alakította a Ripp van Vinklében, utána a 
Szép Heléna, majd a Nebáncsvirág címszerepében lépett fel.

A nagyobb vidéki társulatok igazgatói igyekeztek megszerezni 
primadonnának, és Bándi Rózsi is arra törekedett, hogy bejárja 
az országot, tehetségének hírnevet szerezzen és hangjával meg
nyerje a nagyvárosok közönségét. Később több mint 150 alkalom
mal énekelte Millöcker Koldusdiákjában Bronislav szerepét, 
mert ebben az időben nagy divatban voltak az úgynevezett nad
rágszerepek. Több operettben (János vitéz, Gül baba) volt olyan 
férfiszerep, amelyet mindig nők játszottak. Ezután következett a 
János vitézben a Királykisasszony szerepe, majd sorra következtek 
a Gül baba és a Párizsi élet főszerepei és még számtalan nagyope
rett, amelyeknek énekpartijai megkívánták a szép koloratúr hangot.

Sok sikert aratott. A siker neki is — mint minden színésznek
— örömet jelentett, mert érezte, hogy művészi fáradozását a 
közönség megérti, ha az énekszámok után felhangzó tapsviharral 
hálálja meg.

Nagyvárad, Veszprém, Munkács, Ungvár, Miskolc, Debrecen 
közönsége valóban meg is értette és szívesen is hallgatta Bándi 
Rózsi énekét.

De ha van tragikum az életben, úgy az övében volt. Huszon
négy évi működés után, 1918-ban, az ungvári színház egyik 
operettelőadásán magas emelvényről kellett lejönnie énekelve, a 
színpad előterébe. A lépcsők nem voltak pontosan odaillesztve, 
megingott alatta az emelvény és Bándi Rózsi nagyot sikoltva 
elterült a színpadon.

A függönyt sietve leengedték, orvost hívtak, az megállapí
totta, hogy a művésznőnek kificamodott a bokája. Bándi Rózsi 
azonban kijelentette, hogy végigénekli a szerepet. Befáslizott 
lábbal, botra támaszkodva sántikált a színpadon, de hősiesen 
kitartott. Ezután kórházba szállították, s ott a röntgenvizsgálat 
kimutatta, hogy a két bokacsont közé hús szorult. Bándi Rózsi 
örökre sánta maradt, nem folytathatta pályáját.

Nyugdíjaztatta magát és hazajött szülővárosába, itt éldegélt 
a háború után majdnem semmivé vált, elértéktelenedett nyugdíjá
ból. Szerencsére tisztviselő fia segítette és megmentette az éh
haláltól.

A második világháború után fia családjával Nagykanizsára 
költözött, s ott 1965. május 7-én elhunyt.
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DEÁK KORNÉL
(1886— 1935)

Jómódú kikindai család gyermeke volt, akit vágya a színpad 
világa felé vonzott. Nagy nehezen sikerült édesapját meggyőznie 
szándékáról, mert az nem hitt abban, hogy a színészkedésből 
meg lehet élni. Ő jól jövedelmező foglalkozást óhajtott minden 
fia számára, akik közül egy már jogász volt, másik pedig könyve
lőként dolgozott egy nagy vállalatnál. De végül is beadta a dere
kát, Kornél pedig örömmel utazott fel Budapestre, hogy beirat
kozzék a színészegyesület iskolájába. Fel is vették, ő pedig szor
galmasan látogatta az előadásokat, a színházakat, sokat olvasott, 
képezte magát, és sikerrel fejezte be tanulmányát.

A vizsga után Krémer Sándor szabadkai színigazgató tár
sulatához szerződött mint buffo. Az alacsony, kövér, fiatal színész 
már puszta megjelenésével is derültséget váltott ki a nézőtéren. 
Az 1910— 11. idényben számtalan szerepben láthatta a közönség. 
Először Farkas Imre hangulatos daljátékában, az Iglói diákokban 
mint Odrobina Janó kocsmáros aratott sikert. Ezt a Balkáni 
hercegnő című operettben Max Haim szerepe követte. Utána 
alakította Musztafát a Fatinicza című operettben, az Eleven 
ördögben Grevint, az Obsitosban, Kálmán Imre operettjében 
pedig Tihamért játszotta. Közvetlenségével és szívből jövő 
humorával meghódította a nézőket.

Alig múlt el néhány hét és Deák Kornél kedvence lett a 
közönségnek. Az igazgató ezt — miután jó üzleti érzéke volt — 
igyekezett ki is használni azzal, hogy sokat játszatta. Egymás 
után kapta a jó komikus szerepeket. Bármennyire különböztek is 
egymástól, a fiatal színész mindig megtalálta a helyes hangot és 
jó alakítást nyújtott.

Sokoldalú, használható színész volt. Ha ehhez hozzátesszük, 
hogy a Bilincsek Knochenjét árnyalatokkal teli drámai erővel 
tudta eljátszani, akkor körülbelül előttünk áll ennek a tehetséges 
színésznek az egyénisége.

Játékában sohasem volt túlzás, mindig diszkréten fogta fel 
és alakította szerepét. Bátran állíthatjuk, hogy a legkitűnőbb 
komikusok közül való. Szereptudása is példamutató volt; szor
galma is szép jövő előtt álló színészt sejtetett. Minden egyes 
fellépésén újabb ötletekkel szolgált a nézőtérnek, olyanokkal, 
amelyek a karzathoz éppoly közel álltak, mint a páholyok közön
ségéhez.
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Ez volt hivatottságának legjobb próbaköve.
Az első világháború megszakította szépen induló karriérjét. 

Bevonult katonának, de testi fogyatékosságai miatt hátországi 
szolgálatra osztották be.

A háború után, 1920-tól önálló esteket tartott. Ezekkel 
bejárta az egész Vajdaságot, Bánát, Baranya, sőt Muraköz ma
gyarlakta helységeit. Egyedül lépett fel. Műsora változatos volt. 
Különösen kiemelkedett a Felvételi vizsga a színésziskolában 
című jelenet. Ebben a jelenetben, amelyet maga írt, vagy nyolc 
különböző alakot, más-más egyéniséget személyesített meg. Az 
átváltozás művészete volt az, amit nyújtott.

Később, 1924 után, amikor a szabadkai Népkör intenzíveb
ben kezdett dolgozni, sűrűbben tartottak színielőadásokat, az 
ott működő hivatásos színészek közé állt ő is, és tehetségével 
emelte az előadások színvonalát.

Humora mindig készen állt valami tréfa elkövetésére.
A színészek körében a múltban szokás volt az ugratás. 

Ezek a szellemesen kigondolt és végrehajtott tréfák — sajnos — 
lassan kihaltak a színházak világában. Legalábbis nálunk. Deák 
szívesen vett részt ezekben a tréfákban akár mint szervező, 
akár mint szenvedő alany.

Egy alkalommal, egy népköri próba szünetében táviratot 
kézbesítettek neki. A távirat egy közeli helységből jött, ahol 
néhány nappal előbb vendégszerepeit. A táviratban csak ez állt:

M é g  m i n d i g  n e m  t e m e t t é k  el

Amikor a szöveget Deák elolvasta, kényszeredetten felkaca
gott, pedig alapjában véve dühös volt, amit az is bizonyított, hogy 
a táviratra azonnal választ is írt, amelyet egy fiúval elküldött a 
postára. A válasz nem kevésbbé volt rejtélyes:

A k a s s z á t o k  f e l  m a g a t o k a t

Ennek a táviratváltásnak — mint kiderült — ez volt az előz
ménye : Mint már említettük, Deák egyike volt a legszellemesebb 
ugratóknak. Boldog volt, ha valakit megtréfálhatott, felültethetett, 
de igen érzékeny, ha őt ugratták. Ugyanis azt állította, hogy őt 
nem lehet beugratni és becsapni, de ha ez mégis megesett, nagyon 
szégyellte magát és roppant dühös volt.

Abban a vidéki helységben, ahonan a távirat érkezett, Deák 
néhány nappal előbb a helybeli műkedvelőkkel üldögélt a nagy
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vendéglő ivójában. Csendesen beszélgettek, amikor berontott 
a művelődési egyesület előadásainak rendezője, akit Deák néhány
szor már beugratott, és aki már néhányszor megpróbálta beugratni 
őt, de sosem sikerült.

Berontott, letörölte homlokáról a verejtéket és nagyokat 
fújva helyet foglalt az asztalnál.

— Borzasztó, borzasztó — lihegte —, a hatóság eljárása 
felháborító. Három nap óta fekszik szegény nagynéném és nem 
akarják eltemetni!

— Hallatlan! — kiáltott fel Deák magánkívül. — És miért 
nem?

— Mert nem halt meg! — ordított a helybeli rendező 
diadalittasan, hogy egyszer az életben sikerült őt is beugratni.

A színészhumor mindig él, fagyban, kánikulában, operettben 
és tragédiákban egyaránt. Deák sem hagyta magát . . .

Néhány nappal később súlyos csomagot kézbesített a posta 
a vidéki művelődési ház rendezőjének, aki már-már örült a nehéz, 
tehát valószínűleg értékes ajándéknak, amikor a papírok közül 
jókora nagy tégla tűnt elő, mellette ott volt Deák levele: „Ez a kő 
esett le a szívemről, mikor megtudtam, hogy nagynénje még 
mindig él. Üdvözli Deák Kornél.”

Ez az állandóan humorban élés sok mindenen átsegítette. 
Ezért tudta könnyebben, mulatságosabban venni a pályával járó 
nehézségeket, semmit sem venni komolyan és megteremteni azt, 
amit régebben — sőt sok helyen ma is — bohém szóval jelöltek. 
Ennek a tréfálkozásnak, ugratásnak volt mindenkori nagymestere. 
Az ilyen események a civil életben sokszor durvának, gorombának 
látszanak, de a színészek világában mindez könnyedebbé, komoly
talanabbá,légiesebbé válik és senki sem haragszik meg érte. 
Mindenki csak arra vár, mikor adhatja vissza az ugratást. Ilyen 
hangulatban a színész a legtöbb esetben elfelejti a képzelt mellő
zöttséget, ami egy új szerepben feloldódhat, mert a rossz hangulat
nak élét veheti a tréfa, egy-két vicces mondat vagy az ugratás.

Deák Kornél végigjárta a szakma lépcsőfokait. Első szerződési 
helyén, Erdélyben vállalta az ügyelést, a lámpatisztítást, a kellé- 
kezést és az epizódszerepek pár szavas mondatait, ezeket a villa
násokhoz hasonló szövegeket. De így ért komoly színésszé és 
jutott később a komikus főszerepekhez. Pályakezdésén — mint 
látjuk — a színészet romantikus hőskora fedezhető fel. És szülei 
előtt sem lett „kitagadott fiú” , mert édesapja, mikor már fia sike
reket ért el, belenyugodott, hogy nem lett hivatalnok, vagy más 
polgári foglalkozású egyén. Évek során át igazi komédiás volt,
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akinek humora mindig szívből fakadt és bárhol is jelent meg, 
bármilyen szerepet játszott, betöltötte a teret.

Sajnos szervezetét súlyos, romboló betegség támadta meg* 
rövid ideig betegeskedett, majd 1935. január 30-án örökre lehunyta 
szemét. Temetésén magyar kartársain kívül megjelentek az akkor 
itt vendégeskedő újvidéki szerb színház művészei is, akik közül 
Milán Aj váz búcsúzott el a kedves embertől, a kitűnő komikustól.

Halálával a jugoszláviai magyar színjátszás sokat vesztett.
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HOLDYJUCI
(1899— 1929)

Nádasy József szabadkai társulata nyári állomásán, Makón 
tartott előadásokat 1917 augusztusában, amikor a színházi iro
dában megjelent egy magas, csinos, kellemes hangú lány és Cathry 
Ferenc titkárt kérte, hogy jelentse be őt az igazgatónál, mivel 
színésznő szeretne lenni. Ugyanis — folytatta — azt hallotta, 
hogy Nádasy nagy támogatója a fiataloknak.

Nádasy fogadta. Amikor kérését előadta, az igazgató küldön
cöt küldött Hajsinek Rezső karmesterért és Heltai Húgó rende
zőért. Kérte, jöjjenek mielőbb a színházba meghallgatni egy 
leányt, akinek állítása szerint szép koloratúr hangja van. Nem 
telt el fél óra sem, amikor a felvételi megkezdődött.

Először a színésznőjelölt bediktálta személyi adatait: Holdy 
Júlia, született Nagyváradon 1899. március 5-én, tisztviselőnő, 
négy polgárit végzett. Édesapja is tisztviselő volt, de az első 
világháborúban Galíciában elesett. Édesanyja szülésznő, aki 
nagyon ellenezte, hogy leánya színészi pályára lépjen. Juci a 
karmester kíséretével néhány dalt énekelt, és bebizonyosodott, 
hogy csakugyan kellemes hangja van. A szokásos skálázás is 
bizonyította, hogy hallása tökéletes, énekszövegei érthetőek. 
Beszéde is tiszta, bár Bihar megyei kiejtésű.

És Holdy Juci boldogan írta alá a szerződést, amely őt 1917. 
augusztus 15-től kezdve a szabadkai színház tagjai közé sorolta.

Már másnap kézbesítették számára a Varázskeringő c. ope
rettből Franci szerepét, sőt a Három a kislány Médi és a Mágnás 
Miska Rolla szerepe is őrá várt. Kiderült, hogy igen tehetséges, 
aki nemcsak hangjával, hanem játékával is mindig kiválik a többiek 
közül. Nagy sikerei voltak később a Legénybúcsú bán (Stella), 
az Elvált asszonyban (Gonda), a Ripp van Vinklében (Lisbeth) és 
az akkor műsoron levő más operettekben is. Nyúlánk, mozgékony 
alakja mellett szép hangja, bájos egyénisége, ábrázolóképessége 
tette játékát vonzóvá. Operettszerepeiben mindig igényesebb 
játékstílust igyekezett évényesíteni. Kiváló alakítást nyújtott a 
Lili címszerepében, valamint a Cigánybáró bán mint Saffi. Játé
kának nesteri szabatossága, meleg hangja, tánckészsége, kecses
sége mindig kibontakozott a fejlődés során.

A természet megáldotta mindazzal, ami segítette, hogy 
érvényesüljön a színészi pályán. Karcsú, királynői termete haj
lékony volt, arca kellemes, kétoldalt kedves kis gödröcskék tették
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bájosabbá. És mégsem a szépsége, a megjelenése ragadta meg a 
nézőket, hanem a tehetsége, a játéka és a zenekultúrája.

A színházat a háború borzalmaiba belefáradt és feledni 
óhajtó közönség erősen támogatta. Holdy Juci pedig fellépéseivel 
sokban elősegítette a szórakozást, a kikapcsolódást, a búfelejtést.

Szerződése lejárta után Faragó Ödön kassai színigazgatóhoz 
szerződött. Itt a Gróf Rinaldo c. operett női főszerepében, majd 
a Búcsúkeringő ben ért el osztatlan sikert. A kassai újságok még a 
fontos háborús hírek mellett is helyet szorítottak a művészi telje
sítményét értékelő kritikáknak.

Ezután a Denevér című Strauss-operett Rosalindájaként 
lépett fel, és a sajtó elismerő hangon írt kiváló képességeiről. 
Különösen hangját, elegáns megjelenését és játékát emelték ki. 
Offenbach-, Planquette-, Millöcker- és Strauss-operettek prima
donnaszerepeit mesterien tudta játszani.

Kassán ismerkedett meg Fischer Sándor fiatal karmesterrel, 
házasságra lépettt vele, de hamarosan elváltak. Ezután Holdy 
Juci egy erdélyi színtársulathoz szerződött, hogy közelebb legyen 
szülővárosához, Nagyváradhoz.

Sajnos szervezetét alattomos betegség támadta meg: gége
rákot kapott, és a magyar operett játszás nagy ígérete, borzalmas 
szenvedés után 1929. január 10-én a romániai Petrozsényben 
elhunyt.
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LAZAR TELEČKI
(1839— 1873)

Az Újvidéki Nemzeti Színház művésze a bánáti Kumane 
községben született 1839. június 23-án. Gimnáziumi tanulmányait 
először Karlócán kezdte, majd Vinkovcin folytatta és ott is érett
ségizett. Utána Budán, majd Prágában a műszaki főiskola hallga
tója volt. Ezt a tanulmányát abbahagyta és belépett dr. Svetozar 
Miletić újvidéki ügyvéd irodájába mint tisztviselő, de amikor a 
Nemzeti Színház megalakult, annak tagja lett. 1871-től kezdve 
Vukováron bírósági jegyző, kalandvágyó vére azonban nem 
hagyta nyugodni, rövid idő múlva ezt az állását is otthagyta és 
Zágrábba utazott, hogy az akkor már szép eredménnyel működő 
Horvát Nemzeti Színházban folytassa tanulmányait. 1872-ben 
ismét az újvidéki színházhoz szerződött. Sajnos, amint a társulat 
téli állomására, Újvidékre érkezett, Telečki tüdőbajban megbete
gedett és csak kéthónapi betegszabadság után tudott fellépni. 
Néhány nap múlva azonban ismét ágynak esett, amelyből többé 
nem is kelt fel. De amíg egészséges volt, egyike volt a színház 
legszorgalmasabb művészeinek, aki munkáját sohasem hanya
golta el, és játékán napról napra a fejlődés volt érezhető. Kiemel
kedő szerepei közül meg kell említeni a Maksim Crnojevic című 
tragédia címszerepét, Shakespeare A velencei kalmárjának Shy- 
lockját, Prissberg—Nuss társszerzők Párizsi szegények című 
színművében Plantroz alakítását, de kitűnő volt Szigeti József 
A vén bakancsos és fia , a huszár című népszínművének Apa 
szerepében is.

Telečkit — mint bármely nemzet múlt századbeli nagy 
színészét — a hivatás vonzotta a világot jelentő deszkákra. Vándo
rolt, nélkülözött, nyomorgott. Örült a lelkesedésnek, a tapsnak, 
de annál fájóbb volt neki a lenézés, a gúny, az otromba és megvető 
„komédiás” jelző.

Az elsők között volt, akik beléptek az újonnan alakult újvidéki 
színház tagjai sorába, bár maradhatott volna otthon, jómódú 
szülei házában is, ahol biztosabb és gondtalanabb élete lett volna. 
De miután iskoláit elvégezte — igyekezett szülei kívánságát telje
síteni —, a polgári pályán is megpróbálkozott, ám költői lelke és 
művészet iránti szeretete a szerb színészet jeles művészei közé 
emelte.

És csakhamar felülmúlta kortársait, mert vérbeli színész 
volt, aki a legkülönbözőbb szerepekben egyaránt kitűnő alakí
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tásokat nyújtott. Szerepeit aprólékosan dolgozta ki, mindig jól 
átgondoltan fogta föl, és játékán sohasem érződött az erőltetett- 
ség, a tettetés, a mesterkéltség legkisebb jele sem. Ezért volt 
játéka mindig hű és egyöntetű. Mindezekhez járult a nemes ízlés, 
amely sohasem engedte túlzásba ragadtatni. Nem utánzott, nem 
másolt egyetlen művészt sem, még ha a művelt nyugatiakról 
volt is szó. Ezt az is bizonyítja, hogy amikor 1868-ban a színház 
vezetősége tanulmányútra Bécsbe küldte, ahol a Burgtheaterben 
a nagy Josef Lewinsky ragadtatta el művészetével a közönséget, 
Telečki öltözőjében felkereste a művészt és arra kérte, fogadja 
el tanítványának. Lewinsky meghallgatta és ezt mondta: „Ön 
tehetséges ember. Maradjon meg önmaga tehetségének, képes
ségének csiszolása mellett, mert ellenkező esetben »másolóvá« 
válik, de ilyenekre nincs szükség. Sajnos ezekből a kelleténél 
több is van.” És ő megfogadta a tanácsot.

Ellenben itthon többen igyekeztek utánozni őt mind a dik- 
cióban, mind a mozgásban, de mindegyiküknél érezhető volt, hogy 
játékuk üres, nincs benne Telečki sajátos játékelemeket egybe
olvasztó tehetsége.

Miután Bécsből hazatért, a színház vezetősége megtette 
rendezővé, hogy külföldi tapasztalatait értékesíthesse. Keze alatt 
nem egy fiatal színész vált kitűnő színművésszé. Most már szín
házi elfoglaltsága mellett irodalommal — főleg színpadi iroda
lommal — is kezdett foglalkozni. Ekkor írta A z ügyes szolgáló 
című vígjátékot, valamint a Smederevo utolsó zsarnoknője című 
történelmi tragédiát. Fordított is. Többek között lefordította 
Moliére Képzelt beteg és Scapin furfangjai című vígjátékait. 
Sok színpadi művet ültetett át szerb nyelvre és ezekkel is igyeke
zett érdekesebbé, színesebbé és gazdagabbá tenni a színház 
játékrendjét.

Szakértő, ügyes rendező volt, aki a színház jelmez- és díszlet
tárát jól ismerte és azokat a korhoz hűen használta fel. Ismernie 
kellett a kort, a stílusokat, mert szegény volt a színház és a drá
mák legtöbbször semmi vagy csak jelképes kiállításban kerültek 
színre.

Szeretett vitatkozni. Egy alkalommal ellentétbe került Milka 
Markoviétyal, aki szangvinikus és uralkodni vágyó volt. Bár 
kitűnő színésznő volt, nehezen lehetett vele kijönni. A viszony 
emiatt megromlott közöttük, olyannyira, hogy Telečki lemondott 
a rendezésről. Ám a színház vezetősége ebbe nem nyugodott 
bele, hanem bizottságot alakított, amely igyekezett a két haragost 
kibékíteni.
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Betegsége alatt, ha kissé jobban érezte magát, színpadra 
vágyott. így volt ez 1873. január végén is, amikor újra fellépett 
és a közönség nagy ünneplésben részesítette. De a betegség 
erősebb volt színészi ambíciójánál. Újra ágynak dőlt, és 1873. 
április 28-án, Fehértemplomban, ahol akkor a színház vendég
szerepeit, elhunyt. Holttestét a színház előcsarnokában ravataloz
ták fel, és előtte elvonult a város apraja-nagyja, hogy lerója kegye
letét a kedvelt művész holtteste előtt. A koporsót a város iparosai 
felváltva vitték ki vállukon a temetőbe. Sírjánál Aleksandar 
Šandić tanár tartott megindító gyászbeszédet.

A legszebb férfikorban halt meg. És bizonyos, ha az alat
tomos betegség nem támadja meg, a legnagyobb szerb művészek 
közé küzdi fel magát.
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SZOHNER OLGA
(1876— ?)

A múlt század második felében, amikor az Országos Szí
nészegyesület iskolája megkezdte működését, megkezdődhetett a 
szakszerű színészképzés. Ugyanebben az időben már az aka
démián is folyt tanítás, és a magyar színészet egyre több, tanul
tabb, jónevű művésszel gazdagodott. A kilencvenes években már 
az is észrevehető volt, hogy a magyar színészet felismerte szuny- 
nyadó erejét. A városok színházakat építettek, és sorra alakultak a 
színpártoló egyesületek, amelyek komolyan vették hivatásukat, 
felügyeletet gyakoroltak és anyagi támogatást is nyújtottak. Ha 
egy társulat hiányosan volt szervezve, követelték a kiegészítést. 
Már a kilencvenes évek közepe táján, főleg amikor megnyitották 
a Vígszínházát, megkezdődött a valóság feltárásának művészi 
szándéka, amely nemcsak a magyar drámaírásban, ennek követ
keztében nemcsak a színpadokon vetődött fel, hanem a lírában 
is. Szükség volt erre, mert az igazi irodalom sorvadni kezdett, 
a színházak műsorpolitikájában egyre inkább uralkodóvá vált
— ahogy Hevesi Sándor írja könyvében — a rutin és a sablon, 
a konvenció és gondolattalanság. Ebből a válságból ki kellett 
evickélniük a színházaknak. Az addig működő színházak csak a 
könnyebb szórakozási igényeket tudták kielégíteni. Ezt a hiányt, 
tehát a művelt polgári értelmiség színházi igényeit kívánta 
pótolni előbb a Vígszínház, majd a századforduló után néhány 
évvel megalakult Thália Társaság. Ehhez persze tanult színé
szekre, az új szellemet, a haladás követelményeit felismerő szín
játszókra, rendezőkre volt szükség.

A vidéki színházak igazgatói is arra törekedtek, hogy jó 
erőket szerződtessenek. Akár drámai, akár énekesi szakról volt 
szó, tanultabb tagokra volt szükség.

Az akkori szabadkai igazgató, Halmay Imre is erre töreke
dett. Ekkor szerződtette a színiakadémiát végzett fiatal színésznőt, 
Szohner Olgát, aki 1876. december 27-én Budapesten született 
és 1895-ben végezte el az akadémiát.

A művésznő a színház nyári állomásán, Magyarkanizsán 
jelentkezett, és ott kapta első szerepét a Gyurkovics lányok című 
Herczeg Ferenc-műben, amelyben Mici szerepét alakította ked
vesen és bájosan. A fiatal színésznőnek sikere volt, és amikor a 
társulat téli állomására, Szabadkára érkezett, itt már a sajtó is 
meleg hangon emlékezett meg egyes alakításáról. A szép színész
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nőért főleg a férfiak rajongtak, egyre-másra kapta a csokrokat, 
ami igen jólesett a kék szemű naivának, aki fellépésről fellépésre 
fejlődött. A Szabadkai Hírlap 1895. november 3-i számában a 
Becstelenek előadásáról szóló kritikájában ezeket írta róla: „A jól 
pergő előadás jólesett a szemnek is, ahol egymás mellett láttuk 
Hahnel Arankát és Szohner Olgát. Az utóbbiról el kell ismernünk, 
hogy tehetsége szép reményekre jogosítja. Meglátszik rajta a 
múzsa csókja.”

Néhány nap múlva ugyancsak ez az újság így írt: „Szohner 
Olga üdeséget önt szerepeibe, alakítása számottevő, sok benne a 
kellem és otthonosan mozog a színpadon.”

Letelt az első év, de Szohner Olga itt maradt Szabadkán, 
ahol a közönség nagyon megszerette. A következő évben, amikor 
a Bácskai Ellenőr a színészekről jellemrajzokat közölt, Szohner 
Olgáról ezeket írta: „Kedves jelenség a színpadon, akinek szerep
köre az ártatlan bakfis lánykák, a pajkos, csevegő, pajzán fiatalok 
ábrázolása. Ebben a szerepkörben élénk temperamentuma, iz- 
gékony, eleven kedélye olyan egészséges és rokonszenves alakot 
produkál, hogy műértő közönségünket meglepi. A művésznőről 
elmondhatjuk, hogy már az első fellépésén magára vonta a fi
gyelmet és magát kedvenccé tette.”

A fiatalok, főleg a diákok rajongtak érte és ideáljuknak válasz
tották. A gimnazisták Szohner-egyletet alakítottak, amelynek 
feladata volt Olga fellépésén testületileg kivonulni, és minden 
jelenését tapsviharral kísérni. Ezek a rajongó fiatalok mindezt 
önzetlenül tették, megelégedtek a bájos arcocskából feléjük áradó 
mosollyal, bár az érettebb férfiak között is sok titkos imádója 
volt.

Az idény folyamán főszerepet kapott a Három Kázmér 
című bohózatban, a Sárga csikó c. népszínműbem, valamint 
Herczeg Ferenc Honthy háza és A dolovai nábob lánya című 
darabjaiban. A társulat befejezte szabadkai idényét és innen 
Nagybecskerekre távozott, Szohner Olga pedig kétévi működés 
után már nem tért vissza többé, hanem szerződést kötött Somogyi 
Kálmán pécsi igazgatóval. Ott is hamarosan megbecsült és kedves 
tagja lett a színháznak, ahol nemcsak régi szerepeiben lépett fel, 
hanem újabb darabokban is. Innen 1900-ban az újonnan épített 
és akkor megnyíló nagyváradi színházhoz szerződött, ahol a 
közönség egy már érettebb művésznő játékában gyönyörköd
hetett. A budapesti Vígszínházban 1902. április 12-én Herczeg 
Ferenc a Gyurkovics lányok című művében mint Mici vendég
szerepeit, 1903-ban az Egér című francia vígjátékban szintén itt
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lépett fel. Marthát alakította. Nagy sikere volt Gárdonyi Géza 
Annuska című bájos életképében is.

A színpadon felhasznált minden élményt, amelyben pályája 
során része volt. Az évek múlása csak gazdagította tapasztalatait. 
Ekkortájt kezdte megmutatni valódi egyéniségét, és még ellentétes 
szerepkörű feladataiban is önmagát adta, de mindig a művészet 
erejével és hitével.

Nagyváradról Krecsányi Ignác buda-temesvári társulatához 
ment, majd az ott eltöltött 1904. idény után Balla Kálmán miskolci 
igazgatónál működött 1910-ig. Ebben az évben újra fellépett a 
Vígszínházban, ahol Molnár Ferenc Ördög című művében Jolán 
szerepét játszotta. Miskolci szerződése lejárta után Almásy Endre 
szegedi igazgató társulatának lett a tagja.

1914-ben férjhez ment és visszavonult a színpadtól.

144



DALNOKI BÉNI
(1838— 1914)

Szabadkán született 1838. május 3-án. Egyszerű kispolgári 
család gyermeke volt, aki már ifjúkorában úgy érezte, hogy 
tehetsége van a színészi pályához. Szeretett énekelni, a ezért 
hangszeren is magtanult játszani. Mindez nem elégítette ki 
vágyait, annak ellenére, hogy szorgalmasan eljárt a Teréz-templom 
kórusába énekelni.

Jó hallása volt, szépen csengő hangját kitartó szorgalommal 
művelte. A zenekultúra iránt érzett őszinte szeretetének indítására 
elhatározta magát, hogy Szabadkán énekkart alakít. Egészen 
fiatalon kezdeményezte ezt, és olyan lelkesen dolgozott, hogy 
együttese aránylag rövid idő alatt igényes kidolgozásban adta 
elő a vokális zeneirodalom alkotásait. Az énekkar szereplése 
visszhangot keltett, olyannyira, hogy a városban megforduló 
szakemberek figyelmét is magára vonta, s erről a fiatal karnagy 
is tudomást szerzett.

1857-ban, amikor Havi és Szabó társigazgatók színiegyüttese 
Szabadkára jött előadásokat tartani, Dalnoki jelentkezett náluk, 
és arra kérte őket, hallgassák meg. Az igazgatóknak megtetszett 
a fiatalember énekhangja, és szerződtették három évre. Három 
év letelte után színpadi teljesítményének visszhangja támadt: 
Budapestre hívták és a Nemzeti Színház operarészlegéhez szerződ
tették. Az opera színpadán a Martha című daljátékban mint 
Lyonéi debütált. A bemutatkozás sikerrel járt, de a becsvágyó 
fiatal művészt az nem elégítette ki. Egy év múlva felbontotta 
szerződését és Bécsbe utazott, hogy hangát szakszerűen tovább 
képeztesse.

Tanulmánya után visszatért hazájába és a kolozsvári színház 
igazgatójától, Follinusz Jánostól kapott igen előnyös szerződést. 
Úgy érezte, hogy a vidék legjelentősebb színházában nagyobb 
alkalom nyílik számára, hogy színpadi gyakorlatot szerezzen. 
Három évig volt a kolozsvári színház tagja, majd 1866-ban az 
aradi színházhoz szerződött, s ott 1870-ig maradt. Innen Deb
recenbe, Nagyváradra, majd Kassára ment.

Dalnoki főleg hőstenor szerepekben lépett fel 22 éven át a 
vidéki társulatoknál. Üdén csengő tenorja mindenütt visszhangot 
keltett a zeneértő közönség körében.

1880-ban ismét leszerződött a pesti Nemzeti Színház opera
részlegéhez és Erkel Hunyadi László című operájának cím
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szerepében nagyszerű képességeivel egyszerre kiemelkedett. Utána 
minden fellépése sikert hozott számára. A kritikusok elismerően 
nyilatkoztak hangjáról, zenei felkészültségéről és kiváló stílus
érzékéről. Rövid működése után a művészegyüttes egyik leg
erősebb alakja lett.

Főbb szerepei voltak: Parsifal, Hunyadi László, Lohengrin, 
A bűvös vadászban Max, A nürnbergi mester dalnokokban Walter 
Storzing, a Pillangókisasszonyban Pinkerton, a Hoffmann meséi
ben Hoffmann, és az operairodalom számos jelentősebb művének 
főszerepei.

Több ízben felkereste szülővárosát, Szabadkát, ahol a szín
házlátogató közönség mindig szeretettel fogadta. Nagy élvezettel 
hallgatták művészién kidolgozott áriáit, és élvezték színészi 
játékát. Vendégjátékai során fellépett a Faust címszerepében, a 
Figaró házasságában Almaviva grófjának alakját formálta meg, 
valamint a Martha című daljátékban Lyonéi szerepében nyújtott 
művészi élményt a szabadkai közönségnek. Zengő hangja, pontos 
muzikalitása, zenei felkészültsége és kiváló stílusérzéke minden 
alakításának kivételes értéket kölcsönzött. Rövid pár esztendei 
szereplése után az ismert operaénekesek között említették, s 
később a már újonnan felépült Operaház egyik kiemelkedő 
énekese lett.

Dalnoki Béni művészetét nemcsak hazájában, hanem kül
földön is nagyra értékelték, és a színházi kritikusok mindig el
ismerő hangon írtak művészi teljesítményeiről.

A budapesti Operaháznál töltött évek múlásával lassan áttért 
az operabuffo szerepekre, mert kitűnő érzéke volt a humor iránt. 
Komikus figurái egy cseppet se voltak mesterkéltek, mert adott
ságai voltak arra, hogy maradéktalanul érvényesítse az üde, 
őszinte humort.

Dalnoki Bénit mindenki szerette, mert az elért nagy sikerek 
ellenére is megmaradt szerény embernek; jó kartársnak bizonyult, 
mindig és mindenkihez volt egy-egy kedves szava, sőt a fiatal 
kerénekeseket is szeretettel karolta fel, és mindig szívesen társal
gón velük.

Keményveretű lelkialkat volt. A színpad iránti nagy szeretete 
és tisztelete életútján mindig jelen való volt, s így szolgálta ötven 
esztendőn át a színművészétet.

Budapesten halt meg 1914. szeptember 4-én.
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JEFTA DUŠANOVIĆ 
(1861— 1917)

A boszniai Stari Majdan községben született kispolgári 
család gyermekeként. Családi neve eredetileg Došljenović, amely 
helyett — amikor színészi pályára lépett — a jobban megjegyez
hető Dušanović nevet vette fel. Elemi iskoláit szülőhelyén végezte 
el, majd a kereskedelmi pályára adták szülei, és amikor felszaba
dult, mint fiatal kereskedősegéd egy Sanski Most-i üzletben 
dolgozott. Múltak az évek és a legénnyé fejlődött Jeftának be 
kellett volna vonulnia az osztrák hadseregbe, de ő átszökött 
Szerbiába és ott Fótija Iličić vándor színésztruppjánál kezdte 
színi pályáját. A jó alakú, kellemes organumú fiatalemberre 
Miloš Cvetić szerző Nemanja című tragédiájában Radosav szere
pét osztotta az igazgató, amelyet sikerrel játszott el. Ezután 
Ibsen Nóra című színművében Günther szerepe következett.

Néhány évi itteni működés után egy másik, a Petar Čirić 
vezette társulathoz szerződött. Itt a Kr alj évié Marko és az arab 
című népi tragédiában a címszerepet alakította. De nagy sikere 
volt a Cigányban, Szigligeti Ede népszínművében, amelyben a 
Földesurat játszotta, aki a cigányfiúban felismeri a tehetséget és 
vállalja taníttatását. Ezt a darabot Szigeti József A vén bakancsos 
és fia , a huszár c. népszínműve követte, amelyben az Őrmester 
alakításával bizonyította tehetségének sokoldalúságát, majd Jovan 
Đorđević és Antonije Hadžić társszerzők Kraljevió Marko kardja 
következett és most is mint Marko királyfi ragadtatta el a közön
séget.

Mikor édesapja elhunyt, örökségéből társulatot szervezett és 
azzal járta be Szerbia kisvárosait, helységeit. így lett úgynevezett 
daltársulati igazgató, vagyis egy vándortrupp vezetője. Az akkori 
vándorszínészek sorsa kétségbeejtően szegényes volt. Olyan eset 
is előfordult, hogy a helybeli „nagykorcsma” ivóját csak úgy 
kapták meg, hogy kizárólag nappal tarthattak előadást, mert a 
„nagyérdemű közönség” csak nappal óhajtott megjelenni, éjjel 
nem akart kimaradni, mivel kora reggel kellett felkelni. Ott, 
a kocsma ivójában boros- és söröshordókra épített színpadról 
hirdették a kultúrát.

De a bevétel nagyon kevés volt, az adósság egyre nőtt, 
annyira, hogy akár a Drinát is elrekeszthették volna vele. Viszont 
„a mozduláshoz”, más városba való utazáshoz, vagyis ahhoz, 
hogy éjszaka, mikor mindenki alszik, észrevétlenül kereket oldja
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nak, illetve, ahogy a színészek mondták, „hogy áttegyék szék
helyüket” egy másik községbe, ahhoz bizony pénzre lett volna 
szükségük. Szorongatott helyzetükben nem egyszer ahhoz a 
módszerhez fordultak, hogy a főváros, vagy más közel eső város 
színházának valamelyik jeles tagját kérték meg, lépjen fel és 
ezzel legyen segítségükre. És ha ekkor a kisbíró kidobolta, hogy 
egy művész teszi a községben tiszteletét, nagyobb volt a bevétel 
és könnyebben tudtak mozdulni. A másik helységben ugyanez 
a sors várt rájuk.

Ezeket a vándorlással járó kellemetlenségeket unta meg a 
jobb élethez szokott fiatalember, abbahagyta az igazgatást, és 
1891-ben az újvidéki Szerb Nemzeti Színházhoz írt alá szerződést. 
Űj környezet, új közönség, ez izgatta fantáziáját, és nagy lelkesedés
sel feküdt bele a színészi hivatás kiművelésébe. Örült, hogy 
rendezettebb körülmények között élhet, más kartársak, más 
közönség előtt mutathatja meg tehetségét, tudását, új szerepekkel 
gazdagíthatja műsorát.

A Hamletban a dán királyfi atyjának szellemét, Mária, az 
ezred lányában Truillen őrmestert, Ernest Bichert Egy lépés 
hátra című négyfelvonásos színművében Rathgreber fürdő
orvost alakította. Az egyre fejlődő és mind nagyobb gyakorlatot 
szerző, sokat tanuló színész számára nagy jelentőségű volt, 
amikor az igazgatóság Gogol A revizor című művében Oszip 
szerepét bízta rá, amelyet következetes figyelemmel igyekezett 
megvalósítani és a szerző által elképzelt alakot bemutatni.

A színpadot, a közönséget és a magánéletet összekötő ked
vesség és közvetlenség jellemezte Dusanovićot, akit ma, a múlt 
távolábol nehéz megfelelően megidézni. Fontos tudni róla: a 
sok, egymással homlokegyenest ellenkező alakokban nem a 
virtuózok mesterségbeli biztonsága alapozta meg sikereit, hanem 
az eredeti átélés, képzelet és mindaz, ami a valóban tehetséges, 
igazi színészt a mesterembertől megkülönbözteti.

Volt egy nagy, parádés szerepe: Erkmann és Schatrian három- 
felvonásos színműve, a Lengyel zsidó, amelynek címszerepében 
nemcsak érdekeset és megnyerőt adott, hanem bizonyságát adta 
annak, hogy komoly elmélyüléssel kereste egy-egy nagy szerepnél 
azt, amivel teljesebbé és eredetibbé teheti ábrázolását.

A múlt század kilencvenes éveinek elején nősült meg és 
felesége, Ljubica 1896-ban fiúval, Miloraddal ajándékozta meg, 
aki később a Belgrádi Nemzeti Színház tagja volt évtizedeken át, 
míg 1906-ban született második fiuk, Stanoje az újvidéki színház 
jeles tagjaként működött és jelenleg nyugdíjasként él a tartományi 
székvárosban. Két fiával és feleségével, két unokájával és azok
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feleségével egész dinasztiát alapított, mert a fiatalok jelenleg is 
működnek az ország különböző helyein.

Az 1914. színházi idény végén kitört az első világháború, 
amelynek előrevetett árnyéka is már nagy nyugtalanságot keltett 
nemcsak a közönség soraiban, hanem a színészek körében is. 
A szerbiai harctér irányításában résztvevő osztrák—magyar had
sereg főhadiszállása Újvidékre költözött. A hadsereg főprancsnok- 
ságának rendeletére az ott élő szerb színészeket internáló táborok
ba szállították. Miután a társulat nagy része már elhagyta az 
országot és Szerbiába ment, Újvidéken csak néhány családos 
színész maradt, köztük a kétgyermekes Dušanović család is. 
Őket a többiekkel együtt internálták. A sok idegeskedéssel, 
megaláztatással járó internálás aláásta az idősödő Dušanović 
egészségét. Bár az internálást 1917 elején megszüntették, a haza
tért Dušanović — gyógyíthatatlan betegsége miatt — 1917 
őszén egy lelket nyomasztó napon öngyilkosságot követett el.

Az újvidéki Almási temetőben helyezék örök nyugalomra.
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OLASZ KLÁRI
(1882—)

Egy bájos fiatal budapesti leány, aki 1882. október 19-én 
született, iskoláit is szülővárosában végezte, a kereskedelmiben 
tett érettségi után, 1901-ben felvételre jelentkezett a Színművészeti 
Akadémiára. A csinos, szépen beszélő, jól szavaló leányt meghall
gatták és a vizsgabizottságban helyet foglaló Náday Bélának és 
Újházi Edének, a Nemzeti Színház neves művészeinek a véle
ménye alapján felvették a növendékek közé.

Olasz Klári komolyan tanult. A naiva szerepkörre készült. 
Miután 1903-ban befejezte tanulmányait, Réthy Pál színházi 
ügynök összehozta a jelenlevő szabadkai igazgatóval, Pesti Ihász 
Lajossal, aki kétéves szerződést ajánlott fel neki. A kezdő színész
nő örömmel írta alá a szerződést, és pár nap múlva jelentkezett 
Magyarkanizsán, ahol a színház nyári idényét tartotta.

Első szerepe Herczeg Ferenc vígjátékában, a Gyurkovics 
lányok bán Ella volt, majd pár nap múlva Tóth Ede népszínmű
vében, A falu rosszá bán Boriska következett. A Tisza menti 
csendes kisváros közönsége meleg szeretettel karolta fel a kis 
naivát és a családok szíves vendégükké fogadták a szerény, jó
modorú színésznőt.

A rövid ideig tartó kanizsai idény után a társulat hajón 
tette meg az utat Szolnokig, majd — néhány előadás után — 
Szarvasra távozott. Ezeken a helyeken további szerepeket kapott, 
így a Daniseffek című irodalmi remekmű női főszerepét, valamint 
Herczeg Ferenc A dolovai nábob lánya című darab női szerepét, 
amelyben élethűséggel, keresetlen egyszerűséggel, póz nélküli 
játékkal, álpátosztól mentesen oldotta meg feladatát. A Szolnok 
és Vidéke kritikusa szerint „természetesen játszott, alakításánál 
érezhető volt: a színpadnak az életet kell tükröznie. A közönség 
sokszor tapsolta ki lámpák elé” .

Október elején a színtársulat Szabadkán kezdte meg elő
adásit, ahol már nagyobb lehetőség nyílt az értékesebb műsor 
bemutatására. így hamarosan Brieux A vörös talár című szín
művének színlapján jelent meg a neve. A darab bemutatóját 
követő napon, november 3-án a Szabadkai Ellenőr a következőket 
írta róla: „Ha kilép a színpadra, csupa élet, vidámság és báj ez 
a kedves és tehetséges művésznő, aki minden szerepében szubtilis, 
kifinomodott művészi lélekről tesz tanúságot. Játéka mentes 
minden túlzástól, egész szívét, lelkét beleviszi a játékba . . .”
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És hamarosan nagy öröm érte: az igazgatóság neki osztotta 
ki Shakespeare tragédiájának, a Romeo és Júliának Júlia szerepét. 
Sőt már megjelentek a falragaszok is, amelyek hirdették, hogy a 
darabban mint vendég fellép Mihályfy Károly, a Nemzeti 
Színház művésze. Lehet-e nagyobb boldogság egy pályakezdő, 
ambiciózus színésznő számára, mint ezt a nagyon finom, de 
nehéz szerepet eljátszani? De még nagyobb volt a boldogsága, 
hogy ehhez olyan partnert kap, mint a budapesti befutott művész. 
Érthető volt az izgalom, mely elfogta, és érthető volt a nagy 
lelkesedéssel való készülődés a bemutatóra. Minden idejét a 
szereppel való foglalkozás, annak tanulmányozása foglalta le. 
És a fellépés a legnagyobb mértékben sikerült, Mihályfy is nagy 
megelégedéssel nyilatkozott partnernőjéről, akinek a közönség 
előtt nyílt színen csókolt kezet, megköszönve a törekvését. Több 
mint húsz alkalommal kellett kijönniük a függöny elé, mert a 
nézőtéren nem szűnt meg a taps, a bravózás.

Ez a fellépés meghozta az iránta való nagyobb bizalmat is. 
Sorra kapta a szerepeket, az egyre nehezebb feladatokat. Szín
játszó regisztere mindinkább kiszélesedett és egyforma művészi 
hatással érvényesült mind a könnyű vígjátéki figurák életre kelté
sében, mind az időszerű társadalmi színművek női főszerepeiben, 
azok hiteles ábrázolásában. Erős színészi ösztöne éles megfigye
léssel, a szerepek gondos tanulmányozásával párosult. Játékában, 
mimikájában, szövegmondásában mindig a legegyszerűbb kifejező 
eszközzel élt. Akármit is játszott, minden műfaji feladatot meg
oldott.

És következtek: a Télen című népszínmű, majd Maeterlink 
Monna Vanna című világsikert aratott művének címszerepe. 
Utána az Egyenlőségben Máryt alakította őszintén, bensőségesen.

Ennek az alakításnak híre ment, mert a színházigazgatók 
figyelemmel kísérték a más városokban működő színházak mű
sorát, hogy tudomást szerezzenek az új tehetségről. Krecsányi 
Ignác, a temesvári színház igazgatója is a sajtóból tudta meg, 
milyen sikert ért el a szabadkai színházban egy tehetséges, fiatal 
színésznő. Hamarosan városunkba utazott, megtekintette az elő
adást, és annak befejezése után szerződtetési ajánlatot tett neki. 
A művésznő nem tudta, mit tegyen. Szerette volna elfogadni a 
megtisztelő, egyébként előnyösebb feltételű ajánlatot, de a sza
badkai igazgató ragaszkodott a két évre kötött szerződéshez. 
Ki is jelentette, amennyiben elfogadja, szerződésszegés miatt a 
színészegyesületben eljárást indít ellene. így az ajánlatot, bár
mennyire csábító is volt az, nem fogadhatta el. Pesti igazgató azt
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is kijelentette, hogy Szabadkán is kap szerepeket, itt is fejlődhet 
és arathat sikereket. így tehát ittmaradt.

Közben már az idény vége közeledett. Újabb szerepet kapott 
az Éjjeli menedékhelyben, Gorkij színművében, sőt Thúry Ele
mérrel, a Vígszínház művészével együtt lépett fel a Dolovai nábob 
leánya című darabban. Szerepét itt is minden tekintetben ki
dolgozva oldotta meg és sok tapsot kapott. A színház befejezte 
idényét és innen Bajára, majd az ottani idény után Mezőhegyesre 
ment. Mezőhegyesen is sikerrel lépett fel a Durand és Durand 
című francia darabban és a Flört nagysámban.

Ember és szerep minden pályán könnyen hasonul egymáshoz, 
de a színésznél ez különösebben, hatványozottabban áll fenn. 
Olasz Klári intelligenciája, jólneveltsége, modora meghódította a 
szabadkai, de más városok úgynevezett jó társaságát, amelynek 
mindenütt szívesen látott mindennapos vendége lett. És az ő 
eszményképe, mint abban az időben sok más fiatal nőé is, a 
gazdag nagypolgár volt. így kétszeresen örült, hogy felsorolt 
előnyös értékei elismeréséül bejuthatott a város vezető köreibe. 
És ebben a rétegben nagyon jól érezte magát. Szellemi partnerei 
újságírók, jogászok, orvosok és más szellemi foglalkozásúak 
lettek.

És Ámor is beleszólt a dologba.
Ebben a körben ismerkedett meg majdani férjével, az ismert 

Vermes család egyik rokonszenves tagjával, Károllyal, a fiatal 
földbirtokossal. Hiába volt Pesti Ihász és Krecsányi színigazgatók 
kérő szava, a szerelmes fiatal művésznő, amikor Vermes Károly 
megkérte a kezét, igent mondott, és 1904. szeptember 26-án 
Budapesten házasságot kötött vele.

Férje tiltakozására kénytelen volt — fájó szívvel — lemondani 
a színművészi pályáról. Visszavonult, és a magyar színészet egy 
értékes taggal szegényebb lett. Ezután már férje kamarási birtokán 
élt, visszavonulva egyre terebélyesedő családja körébe, és minden 
idejét gyermekei nevelésének szentelte.

A sors akaratából még mindig jó erőben, egészségben, teljes 
szellemi frisseségben él budapesti lakásán, ahol üres óráiban 
sokszor' idézi vissza az elmúlt évtizedeket, a reflektorfénnyel 
megvilágított színpadot, a sikereket, a kedves szabadkai közön
séget és az élők sorából eltűnt kartársakat.
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ANDRIJA LUKIĆ
(1852—1914)

A vajdasági szerb színészet több nagy tehetséggel rendel
kezett. Ezek közé tartozott Andrija Lukié is, aki 1852. február 
22-én Versecen született. Tizenhárom éves korában, 1865-ben 
Aradon járt iskolába, ahol az ott élő szerb lakosság meghívására 
az újvidéki Szerb Nemzeti Színház színészei előadásokat tartot
tak. Egy tragédia előadásában nagyobb számú statisztériára volt 
szükség, és ezek között ott volt Lukié is. Ekkor ismerte és szerette 
meg a színházat. Öt év múlva, 1870-ben színpadra is lépett 
Óbecsén Lazar Filipović utazó truppjánál. Első fellépése alkal
mával Victor Hugó Tudor Mária című színművében a börtönőrt 
játszotta. Két évvel később belépett az újvidéki színház tagjai 
sorába és Milán Jovanović történelmi színművében, a Démonok bán 
mutatkozott be. Később is, egész pályája során, mindig kivételes 
egyéniségeket alakított. Leginkább akkor érezte jól magát, akkor 
volt elemében, ha az a szerep, amelybe bele kellett élnie magát, 
a benne élő ellentétes végletek kiélésére adott számára lehető
séget.

Kiválóan alakította az agyafúrtakat, a ravasz embereket, a 
félkegyelműeket, de nagyszerű volt az idős, magatehetetlen 
személyek megformálásában, sőt a méltóságteljes alakok szerepé
ben is. Kitűnően játszotta a féltékeny, a gyáva, a lelkiismeret- 
furdalásban gyötrődő embereket. Az ilyen szerepekben szinte 
utolérhetetlen volt.

A régi kritikákat átlapozva azt is megtudhatjuk, hogy színészi 
képessége bámulatos volt, hogy a drámai helyzetekből a vidámab
bakba könnyen át tudott alakulni.

Színészi működése során — a szabadkai vendégszereplések 
idején — számtalaszor fellépett városunkban is, ahol a közönség 
mindenkor szívesen fogadta és meleg ünneplésben részesítette.

A D ióban, Jankó Veselinović népszínművében Marinkót, 
az Á l Demeter cár c. tragédiában Borisz Godunovot, Jose Eche- 
garay A nagy Galeotto c. művében Don Manuelt, Szigeti József 
népszínművében, A vén bakancos és fia , a huszárban pedig Lacit 
alakította. Kiváló volt Szigligeti népszínművében, a Cigány 
címszerepében is, amelyet először huszonegy éves korában, 
1873-ban játszott, de egész színészi működése alatt egyik legjobb 
szerepének tartott a korabeli kritika.
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Művészi pályafutása lassan haladt fölfelé. Sokáig tartott, 
amíg megszerezte a kellő színpadi gyakorlatot, amíg leszokott a 
fiatal, heves mozdulatokról, ámíg meg nem szokta a szépen, 
tisztán tagolt beszédmódot. Több mint tíz év kellett ahhoz, hogy 
egyénisége kialakuljon. De amikor kialakult, igyekezett hű ma
radni önmagához, jót nyújtani a közönség számára, segíteni a 
színházat színvonala emelkedésében.

Színésszé érlelődésének későbbi időszakában Schiller drámá
jában, a Haramiák bán mint Moór Károly nyújtott kiváló alakí
tást, utána arra törekedett, hogy minél meggyőzőbben játssza el 
Hamlet Claudius királyát. Nagysága abban volt, hogy színesen 
és töretlenül tudta magát megalkuvás nélkül adni.

Több mint két évtizedes működés után annyira képezte 
magát, hogy a színház vezetősége 1895-től rendezői feladatokkal 
is megbízta. Bár figyelme a legkisebb részletekre is kiterjedt, 
sohasem ragaszkodott mereven elgondolásához. Készséggel en
gedett a színészeknek, sőt az igazán hozzáértő színházi szakember 
lelkesedésével gyönyörködött játékukban, ha az valóban művészi 
színvonalon mozgott. Csak a művészietlen és tartalmatlan szöveg- 
mondást nem tűrte. Mindent megtett annak érdekében, hogy 
az összjáték művészi legyen, s nem nyugodott, míg a színészből 
ki nem hozott mindent. Ezért emelkedtek a szerb társulatok 
előadásai sokszor a magyar társulat színvonala fölé, ezért voltak 
az előadások mindig kidolgozottak és magukkal ragadok.

Ebben az időben honosodott meg Oroszországban a Szta- 
niszlavszkij-módszer, amelynek sok híve volt a haladó felfogású 
színházi emberek között. Lukié is ráeszmélt arra, hogy a szín
padi naturalizmus — amelyet induláskor maga is követett — 
szélsőségekbe téved, ha összecseréli a művészetet a valósággal, 
a játékot az élettel, az igazságot a hamis illúzióval. Igyekezett 
tehát a színészekből művészeket nevelni és megtanítani őket 
arra, hogyan fejezhetik ki őszintén érzéseiket.

Sokat foglalkozott a színészet elméletével is. Rájött arra, 
hogy a huszadik század közönsége egyre inkább az emberábrázolás 
meggyőző és hiánytalan voltát kívánja.

A társulat fiatal színészei lelkesen fogadták mesterük tanítá
sát, a színház vezetői pedig megbecsülték rendezőjük munkáját.

A művész 1898. július 4-én tartotta működésének huszonöt 
éves évfordulóját, amely nagy közönséget vonzott és valóban 
ünnepi külsőségek között folyt le.

Sajnos betegsége arra kényszerítette, hogy 1914 elején 
nyugdíjaztatását kérje. Nyugdíját azonban csak nagyon rövid 
ideig élvezhette, mert már március 11-én Versecen elhunyt.
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GERLAKI HERMIN
(1881— ?)

A szabadkai színház már nem egy nagyszerű művészt nevelt 
fel. A vidéki, sőt fővárosi színházak legjobb erőinek nagy része 
itt bontogatta szárnyait, különösen akkor, amikor még kevés 
állandó színház működött. Hogy csak hármat említsünk közülük: 
Blaha Lujza, Hegyi Aranka, Lábass Juci. Ez a színpad úgyszólván 
lépcső volt a művészet, a siker felé. Századunk elején az operett
színjátszás egyik nagy tehetségű művésznője Gerlaki Hermin 
volt, aki Endrődön született 1881. június 20-án, és akinek első 
szerződése Pesti Ihász Lajos szabadkai színigazgatóhoz szólt. 
A színésziskola befejeztével innen indult el a siker útján. És 
innen hódította el a nagyváradi színház. A művésznő egyike 
volt a kor legjelesebb vidéki szubrettjeinek, de az akkori társulat 
legkomolyabb és legfelkészültebb tagjainak is, aki nem hódolt a 
beteg bohémfogásoknak, hanem folyton tanult és ezáltal haladt 
a színművészet magasabb szintje felé.

A Vígszínház színészképző iskolájának 1897-ben lett a 
növendéke. Tanárai igen tehetségesnek tartották és főleg operett
szakra képezték. Az iskola befejeztével Nagykőrösön kezdte 
pályáját a szabadkai színház akkor ott idéző társulatánál. Alig 
lépett színpadra, máris komoly, nagy feladatokat kapott. Vala
mennyit sikerrel oldotta meg. Amikor a társulat bejött téli állo
mására, Szabadkára, a műértő közönség hamarosan megszerette, 
kegyeibe fogadta a bájos fiatal művésznőt. A Szabadkai Hírlap 
1900. október 17-i számában így írt róla: „A színházi esték szép 
sikerei napról napra egyre erősebben győznek meg mindany- 
nyiunkat, hogy Pesti Ihász társulata megfelel a hozzáfűzött 
reményeknek és várakozásoknak . . . Olyan erők gyönyörködtetnek 
kifogástalan játékukkal, akik méltán megérdemlik a művésznői 
vagy művészi nevet . . . ” És a cikkiró első helyen említi Gerlaki 
Hermin, az új táncos primadonna nevét.

A kezdő színésznőt nem segítette útján sem protekció, 
sem jóbarát, sem reklám — egy magányos leány jött a maga 
becsvágyával, akaraterejével, tanulnivágyásával és bizodalmával. 
Némelyek sokat vártak tőle, viszont akadtak rosszmájúak — 
mint ahogy az már a kulisszák világában szokás —, akik kétel
kedtek tehetségében, de ezek csalódtak, mert már az első fellépése 
után, amely Szabados Béla A bolond című operettjében volt,
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láthatták, hogy nem egy szürke, köznapi színésznő, aki jogtalanul 
lép színpadra és vár sikereket.

Az első sikerek után a Tavaszban és a Drótostót című Lehár- 
operettben tűnt ki. Ezeket a darabokat A baba, a Talmi hercegnő, 
az Orfeusz az alvilágban akkor divatos és énektudást kívánó 
darabok követték. Ezekhez nemcsak tehetség, hanem hang és 
kitűnő tánctudás is kellett. És a szép hangú színésznőnek minden 
fellépését elismeréssel fogadták.

A művésznő előkelő, finom eszközökkel érdemelte ki magá
nak az általános, osztatlan népszerűséget. Mindenkor bájos, 
szabados és — ha kellett — frivol volt, de csak annyira, amennyire 
azt a szerepe megkívánta.

Kétévi itteni működés után elfogadta a nagyváradi szín- 
igazgató előnyös ajánlatát. Ott még nagyobb sikereket aratott. 
De ő maga is egyre nagyobb gyakorlatot, rutint szerzett, művé
szete érettebbé vált. Váradon a Bob hercegben mutatkozott be, 
amelynek nehéz énekpartiját könnyedséggel és kitűnő iskolázott
sággal énekelte. De nemcsak ezt a szerepet, hanem a többi, 
egyéniségéhez illő, művészi követelményeket igénylő szerepet is.

A változatos műsoron szereplő darabok közül meg kell 
említeni a Varázskeringő Franciját, a Szókimondó asszonyság 
Katáját, a Suhanc és a János vitéz címszerepét, amelyet abban 
az időben mindenütt a primadonnák játszottak. Ebben az énekes 
játékban az Egy rózsaszál szebben beszél . . . kezdetű dalt kevesen 
tudták szívhez szólóbban énekelni, mint ő.

„. . . A művésznő a vidék egyik legkedvesebb — mondhatni 
legismertebb — primadonnája, akit minden alkalommal ün
nepelve fogad a közönség . . . ” — írta róla a Nagyváradi Napló 
kritikusa, majd így folytatta: „Mindig értékes és kedves alakításo
kat nyújt. Eleven, tüzes temperamentumú színésznő, aki főleg 
a nagyoperettekben hódítja meg a közönséget, az ezerfejű cézárt. 
Ezt is főleg játékával, gyönyörű énekhangjával éri el. De igen 
jelentős alakításokat nyújt a népszínmű-előadásokban is, ahol 
sokoldalúságáról tesz tanúságot.”

A népszínművekben kiemelkedő alakítást nyújtott a Mária 
bátyja, a Régi szerető, az Éjjel az erdőn című darabokban. Vala
hányszor csak fellépett, a közönség mindig nagy tapsviharral 
fogadta. Valóban tehetséges és kiváló művésznő volt, akinek 
színészi adottságai minden tekintetben összhangban álltak egyé
niségével. Drámai mélység és erő is volt benne és volt benne szív, 
melegség. Pompás jellemző ereje és — ha kellett — fellobbanó
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temperamentuma is volt. És az éneken kívül remekül tudott 
beszélni és játszani.

Ha átlapozzuk a kor nagyváradi hírlapjait, azt olvashatjuk, 
hogy nevéhez sok-sok értékes siker fűződött, énekkultúrája első
sorban a sok tudást követelő szerepekben érvényesült.

Kétévi váradi működés után férjhez ment egy helybeli 
orvoshoz és visszavonult a színpadtól. Ezután már csak néhány 
jótékony célú hangverseny keretében nyújtott élvezetees estét 
a közönségnek.
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DRAGOMIR KRANČEVIĆ
(1878— 1958)

A szerb színészettel való első találkozásom 1912. május 
havában volt, amikor már megérlelődött bennem az elhatározás, 
hogy a színi pályát választom. Ha ma visszagondolok arra az estre, 
amikor először láttam a szerb színészeket játszani, elsőnek Drago- 
mir Krančević jut eszembe, annak ellenére, hogy a darab másik 
főszerepét, a falusi baktert Pero Dobrinović, a nagy jellem
komikus alakította. Tóth Ede híres népszínművét, A falu rosszát 
(Seoska lola) adták Stevan Deskašev, a pesti Operaház tagjának 
átdolgozásában. Ebben a darabban Krančević a címszerepet 
alakította.

Tóth Edének ez a műve már abban az időben maradandó 
színpadi játékká vált, mert a szerző nem műparasztokat, hanem 
igaziakat állított színpadra. Egyes társulatok ugyan idealizált, 
sziruposan megformált alakokat elevenítettek meg a színpadon, 
meg is volt a városi közönség bizonyos rétegénél a látszólagos 
sikerük, mert ezek a nézők elhitték, hogy ilyenek a parasztok, 
amilyenek a kulisszák között mozognak. De Krančević paraszt
legénye, a falu rossza más volt, mert alakítója nem elégedett meg 
a hamis ábrázolással. Az ő parasztlegénye művészileg kidolgozott 
volt, igazi hús-vér embert jelenített meg. Ahogy megállt, leült, 
járt-kelt, ahogy egyszerűen beszélt, rátartian, közvetlenül, ahogyan 
a paraszt szokott beszélni, annyira megragadott mindenkit, hogy 
felejthetetlen volt. Ma már sejtem, miért fogott akkor meg engem 
ez az alakítás: mert az igazi művészet mindig a szívig jut el és 
senki sem tudja kivonni magát hatása alól.

Ennek az alakításnak képe élénken ébredt fel bennem újra, 
amikor néhány évvel később — már mint kartárs — megismer
kedtem a kedves, kiváló művésszel, aki leghosszabb ideig volt 
tagja az újvidéki Szerb Nemzeti Színháznak.

Pancsován született 1878. december 17-én. Édesapja kiváló 
hegedűművész és zenetanár volt. Az elemi iskolát szülővárosában, 
a középiskolát Pozsonyban végezte, az ottani katonai akadémián 
is növendék volt, de hamarosan otthagyta és Karlovácon folytatta, 
itt is azonban csak egy évet töltött el. Szenvedélyesen szerette 
a zenét, az éneket, és 1901-ben átment Belgrádba, ahol Žarko 
Savié neves zene- és énektanártól vett zongora- és énekórákat. 
Ennek végeztével tagja lett a Belgrádi Nemzeti Színháznak. 
1903-ban a Gésák című operett Cunninghamm szerepében mutat
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kozott be. 1904. február 26-án az újvidéki színházzal kötött 
szerződést, s itt működött 1928-ig.

Első fellépése az akkor Zomborban vendégszereplő társulat
nál Offenbach Eljegyzés lámpafénynél című operettjében volt. 
Erről a helyi sajtó így emlékezett meg: „Kitűnt Dragomir Kran- 
čević hajlékony és lágy tenorjával.” Az innen Eszékre látogató 
színház ott mutatta be Franz Suppé Szép Galathea c. operettjét. 
Az előadásról a Die Drau című helyi német újság a legnagyobb 
elismerés hangján számolt be. Majd sorra következtek: Smetana 
Eladott menyasszony, Lehár Luxemburg grófja, Tomié Trenk 
báró, Leó Fali Elvált asszony és Dollár hercegnő című operettjei, 
amelyeknek férfi főszerepeiben lépett fel.

Az első világháború alatt mint osztrák—magyar állampolgár 
Temesvárra vonult be, s itt teljesített a háború végéig szolgálatot. 
A világháború befejezése után, 1918 november végétől újra a 
Szerb Nemzeti Színházban működött, de csak 1928. március 
31-ig, majd az újvidék—eszéki társulat megalakulása után ennek 
volt tagja. 1933. augusztus 1-től 1936. december végéig a zágrábi 
Horvát Nemzeti Színháznak volt énekes színésze, innen 1937. 
január 1-től a Duna bánsági Színházhoz szerződött, s 1941. 
április 6-ig tartozott a társulathoz. Ez a színház a megszállás 
alatt részben Požarevacon, részben Kovinban tartott előadásokat, 
majd 1942-től a felszabadulásig Duna menti Színház néven 
Pancsován játszott. A felszabadulás után, 1945. februártól az 
Újvidéki Népszínház tagja lett, ahol nyugdíjaztatásáig 1948. 
augusztus 7-ig dolgozott.

Nemcsak kitűnő énekes és színész, de képzett, sokoldalú 
rendező is volt, aki az újból működni kezdő színház operatársu
latában az operetteken kívül számos operát is színpadra állított, 
sőt azok között néhánynak főszerepét is játszotta. így ő volt a 
Toscábán Cavaradossi, A z eladott menyasszonyban Jenik, a Három 
a kislányban Schubert, a Nebáncsvirágban Champlatreux had
nagy, a Denevérben Eisenstein. Igen szorgalmas és lelkiismeretes 
művész volt.

A fiatal színészek rajongtak érte, mert közvetlen, barátságos 
ember volt, a legjobb kartárs, aki szívesen elbeszélgetett a fiatalok
kal akár a színházi klubban, akár valamelyik vendéglőben. Akár
mit mondott, akármit mesélt, elragadtatva hallgatták, és egész 
héten az volt a téma, amit Drago bácsi mesélt. Az örökké vidám, 
kedélyes természetű ember kifogyhatatlan volt a régi történetek 
mesélésében. Még néha-néha énekelt is a kartársaknak, egyszál 
hegedűvel kísérve magát.
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Sokat dolgozott, de még azután is vállalt munkát, amikor
1948-ban nyugdíjba ment. Naponta bejárt a színházba és segéd
kezett. Igyekezett a színházi ügykezelési munka minden csínját- 
bínját megismertetni azokkal a fiatalokkal, akik akkor kezdtek a 
színházban dolgozni. Munkáját, amely nemcsak fellépésből és 
rendezésből állt, nem tudta volna oly lelkiismeretesen végezni, 
ha nem lett volna mellette hűséges élettársa, felesége, Ruža, 
aki — mint Krančević állította — nemcsak feleség, hanem nél
külözhetetlen munkatárs is volt.

Krančević megértette, mit köszönhet ennek a kedves terem
tésnek, akiben minden megvolt, amire csak egy művésznek 
szüksége lehet. Nagy műveltségű, tehetséges színésznő volt, 
akire érdemes volt hallgatni minden művészi feladat előtt és 
után.

Kevés olyan kellemes, érző szívű ember fordul meg a szín
padi világban, mint amilyen Krančević volt, akiben minden 
kartárs ott érezte az emberi jóságot és szeretetet.
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KÁLLAI LUJZA
(1873—?)

A szabadkai színház énekesnője 1873. december 25-én 
Budapesten született. Miután elvégezte a polgári iskolát, ének
és zongoratanulással töltötte minden idejét. Énektanárja az 
akkori idők egyik legjobb szakembere, Selley Gyula volt, a színészi 
játékot viszont a Nemzeti Színház művésznőjétől, Rákosi Sziditől 
sajátította el.

Első szerződését 1892 tavaszán Csóka Sándorral, a szabadkai 
színház igazgatójával kötötte. A színház akkor Nagykőrösön 
játszott, amely egyik nyári állomása volt. Itt első szerepe a Ne- 
báncsvirágban Flavigny Denise volt. A kisváros közönsége meleg 
szeretettel köszöntötte a tüzes szemű, koromfekete hajú, kreol 
arcú színésznőt, aki nemcsak remekül énekelt, hanem kitűnően 
táncolt is. Nagy sikere volt a Madarászban, valamint a Postás 
Milka c. operettben, amelynek címszerepét alakította. A Szabad
kai Közlöny 1892. március 1-én megjelent számában ezeket 
írta róla: „A színház koloratúr primadonnája, és éppen ezért 
emeljük ki mai szereplését, mert ma szubrettszerepben bril
lírozott. Sokoldalúságát már ezzel is bizonyította, és annyi 
bizonyos, hogy olyan énekesnőt kaptunk vele, aki minden téren 
egyáltalán felülmúlhatatlant tud produkálni. Félő, hogy hamaro
san elveszítjük, s neve majd fővárosi színlapon jelenik meg.”

A corneville-i harangok Serpolettjének eljátszása után ugyan
csak a Szabadkai Közlönyben a P-k B-a szignóval jelentkező 
kritikus így vélekedett: „A művésznő ma annyi bájjal és termé
szetességgel interpretálta a főszerepet, oly művészi játékot nyúj
tott, s dalaival annyira megkapta a közönséget, hogy szűnni nem 
akaró taps jutalmazta minden énekszámát. Oly mély érzéssel, 
oly gyönyörű hanggal és annyi elevenséggel játszott, hogy a 
közönség alig tudta fékezni temperamentumát. Vége nem szakadt 
a tapsnak és újrázásnak . . .”

El kell ismerni — mint ahogy a korabeli sajtó is elismerte —, 
hogy Kállai Lujza ritka tehetség volt, aki hangját mind a magas, 
mind a mély regiszterekben megfelelően tudta modulálni. Ritkán 
akadt vidéken olyan énekesnő, aki hozzá hasonló énektudással 
rendelkezett.

Sikeres fellépései után a közönség meleg szeretettel fogadta 
kegyeibe a szép, kellemes megjelenésű énekesnőt.
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Az első évi szerződés lejárta után a szegedi színházhoz 
szerződött, és ott a Suhanc című operett címszerepében, úgy
nevezett nadrágszerepben mutatkozott be. Itt is megérdemelt 
sikerei voltak. Fellépéseit tetszéssel fogadták. A legnagyobb 
sikerét talán a Lili című Hervé-operett címszerepében aratta, 
s hamarosan kedvence lett a közönségnek. A San Toy, a Szép 
Ilonka, a Szultán című operettekben is emlékezetes alakításokat 
nyújtott.

Szegedről Pécsre került, amelynek művelt és zeneileg képzett 
közönsége is megkedvelte. De híre eljutott a fővárosba is, és az 
operaház igazgatósága szerződtetési ajánlatot tett neki. Ő azonban 
inkább operettszínésznő akart maradni, és Krecsányi Ignáccal, 
a buda— temesvári igazgatóval kötött szerződést. Mindkét városban 
ünnepelt énekesnő volt. Innen a debreceni színházhoz ment. 
Közben a Bába című operett Alesiáját, a Párizsi élet Gabrielláját, 
a Diákélet Katicáját jelenítette meg a színpadon.

Több ízben meghívták a Népszínházba is vendégszerepelni. 
Először a Kurucfurfang című népszínműben lépett fel, majd 
utána a Katalin című operett címszerepét, Katalin cárnőt ala
kította.

A Kurucfurfang női főszerepében magával ragadta a pesti 
nézőket. Ha a közönség eddigi operettszerepei kapcsán nem 
fukarkodott a dicsérettel, akkor ezért a teljesítményéért méltán 
emelhetett kalapot előtte. Mert a Katalin címszerepe egészen 
más stílusú szerep volt. Ennek a zenéje fülbemászó, kellemes, a 
szöveg változatos és tartalmas volt. Éneke és játéka semmiben 
sem állt Blaha Lujzáé, Hegyi Arankáé vagy Küry Kláráé mögött.

Kállai Lujza nem akart harmadik vagy negyedik énekesnő 
lenni a Népszínházban, ezért Krecsányitól 1905-ben Kassára 
szerződött, ahol érvényesíthette művészi kvalitásait. Kivételes 
tehetséggel tudta játszani és énekelni Planquette, Millöcker, 
Offenbach és Strauss műveit. Lényében volt valami vonzó 
pikantéria és pajkosság, amely tökéletesen rokonlelkűvé tette 
szerepkörével, finom énekmódja, könnyed, szép játéka, az 
egyéniségéből áradó különös érzéki vonzás elbájolta az embereket. 
Kevés hozzá hasonló primadonna volt vidéken. A Boccaccio 
és A gerolsteini nagyhercegnő címszerepe, a Szegény Jonathán 
Mollyja és más népszerű operettek főszerepei hoztak nagy si
kereket nemcsak neki, hanem a színháznak is.

1908-ban megtartotta búcsúfellépését, mert Debrecenben 
férjhez ment. Férje ellenezte a színészetet, ezért lemondott a 
további szereplésről.

162



DRAGINJA POPOVIĆ-RUŽIĆ
(1834—1905)

Egy eldugott kis bánáti község pópájának, Luka Popoviénak 
öt lánya és két fia volt. Mind a heten a színészi pályát választ ották. 
Akadt közöttük néhány, aki semmire sem vitte, de akadtak tehet
ségesek, sőt kiváló színművészek is. Közülük az egyik legjobb, 
legtehetségesebb Draginja, aki Vranjevón született 1834. október 
2-án. Már tizenhat éves korában fellépett a bánáti Csanádon 
az ott működő műkedvelő együttesben, ahol későbbi férje, Di
mitrije Ružić is szerepelt.

Először Jovan Sterija Popović Miloš Obilić, vagy a rigómezei 
csata című tragédiájában Vukosava szerepében lépett fel. Ez a 
fellépés el is döntötte a fiatal leány sorsát, mert hamarosan tagja 
lett a Jovan Knežević által vezetett vándor színtársulatnak, 
amely nemcsak a bánáti és bácskai helységeket látogatta, hanem 
időközönként eljutott a régi Szerbiába is.

Amikor Knežević 1861-ben társulatával Újvidékre jött, 
abban az időben tartotta alakuló ülését a hivatásos Szerb Nemzeti 
Színház bizottsága. A társulat tizenegy tagja kérte felvételét, 
amelyet Jovan Đorđević igazgató örömmel teljesített. A tagok 
között volt Draginja Popović is, aki nemsokára házasságot kötött 
a fiatal, tehetséges jellemszínésszel, Dimitrije Ružićtyal, és ettől 
kezdve neve mint Draginja Ružić jelent meg a színlapokon.

A korabeli újvidéki színház műsorán szerepelt Octav Feuillet 
Egy szegény if  ú története című színműve, amelynek címszerepét 
férje, női főszerepét pedig ő alakította. Sikerrel lépett fel Seribe 
és Legouveé Asszonyháború című vígjátékában, Milán Popović 
Álom és valóság című színművében, valamint Lazar Kostić 
Maksim Crnojevié című tragédiájában. Ő játszotta Portia szerepét 
Shakespeare Velencei kalmár című tragédiájában. Egy időben 
férjével együtt elfogadta a zágrábi színház meghívását és két 
idényen át annak tagjaiként működtek. Visszavágyódtak azonban 
az újvidéki színházhoz és újra tagjai lettek.

Amikor Újvidéken K. A. Gerner német író A kedves című 
egyfelvonásosában lépett fel, a kor legnevesebb szerb kritikusa, 
Jovan Grčić ezeket írta róla: „Ez alkalommal olyan nagy sikert 
aratott, hogy valóságos tapsorkán zúgott végig a termen 
De sikerrel lépett fel Szigligeti Ede műveiben, így az Anya 
című darabban is, amelynek főszerepét alakította.
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Hamarosan nézeteltérés támadt közte és Lazar Telečki 
rendező között, amelyet a színház vezetősége csak nagy nehezen 
tudott elsimítani, mivel az összetűzés miatt Telečki benyújtotta 
lemondását. Ezt a vezetőség úgy oldotta meg, hogy Telečkit 
Bécsbe küldte, hogy a híres tragikus, Lewinsky mellett képezze 
tudását. Sikereinek számát sokban gazdagította a Donna Dianában, 
a Teli Vilmosban, A Notre Dame-i torony őrben és a Pero Segedinac 
című történeti műben nyújtott alakítása.

Azok közé a művészek közé tartozott, akik akár királynőként, 
akár bosszorkányként léptek színpadra, mindig lekötötték a 
közönség figyelmét. Ebben volt varázslatos hatásának titka. Régi 
kritikusok és fényképek arról vallanak, hogy fiatalkorában elra
gadóan szép nő volt. Ő pedig mindent elkövetett annak érdekében, 
hogy jó színésznő legyen. Szerepeiben mindig elmélyedt. A 
kötelességérzet és komolyság voltak legjellemzőbb adottságai. 
De bármennyire is törekedett korhűségre és jellemhűségre, a 
végén mindig csak azt adta, ami benne is megvolt a szerepből.

Amikor belépett a színpadra, új hangulatot hozott magával. 
Még meg sem szólalt, máris mindenki érezte, hogy történt va
lami. Az történt, hogy rendkívül tehetséges ember lépett a szín
padra.

Amikor megszólalt, mindegy volt, mit mondott. Emberi 
indulatok vihara tombolt szavaiban. Nem hangsúlyozott agyon 
semmit. Nem emelte ki a lényegeset, nem alkalmazott kierő
szakolt hangokat. Hangszerét, a hangját beállította egy bizonyos 
szentre, az anyai fájdalom vagy a királynői gőg szintjére, és 
fe gyelmezett tagoltsággal beszélt. Tudott szüneteket tartani, 
nem ijedt meg attól, mi lesz, ha elhallgat. Nem válaszolt azonnal 
a végszóra, hanem megjátszottá, hogy meggondolja a válaszadást. 
Mindig olyan volt, hogy érződött: valami történik, vagy történni 
fog!

Emlékezetes alakítást nyújtott az Adrienne Lacouvreur-ben, 
Seribe drámájában, amelynek címszerepe parádés játékra nyúj
tott alkalmat.

Nemcsak tehetségben, hanem természetben is sok hasonla
tosságot árult el a magyar színészet nagynevű tragikájával, Jászai 
Marival, aki szintén nehéz természetű volt. Mellette is nehezen 
tudtak fejlődni a fiatal színésznők. Ruziéné főleg az első években 
volt nehezen elviselhető. Erőszakos, uralkodni vágyó, aki bekép
zelte, hogy ő van hivatva a társulat ügyeit irányítani, ellenőrizni. 
Ebben az időben még túltengett benne az ambíció és attól félt, 
hogy valamelyik fiatal kolléganője jobban érvényesül, mint ő. 
Pedig a tehetséges és csinos színésznőnek erre nem volt oka. A
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közönség kedvence volt és egyik legerősebb egyénisége a társulat
nak.

1900 őszén — csaknem 38 évi működés után — megtartotta 
búcsúfellépését az újvidéki színházban. Ez alkalommal Schiller 
Stuart Máriájának címszerepét játszotta. Zsúfolt nézőtér előtt 
tartották meg az előadást, a közönség sok értékes ajándékkal 
halmozta el. A színház igazgatósága ezüstkoszorút ajándékozott 
neki, amelynek minden levelére egy-egy szerepe volt bevésve.

Férje továbbra is tagja maradt a színháznak, aki mellett 
részt vett a vidéki utazásokon, vendégjátékokon. Egy ilyen ven
dégjátékon, 1905. szeptember 6-án hunyt el Vukováron. Ott 
temették el, de 1908-ban átszállították az újvidéki Almási teme
tőbe, ahol néhány évvel később férjét is örök nyugalomra helyezték.

A művésznő neve örök időkre be van írva a szerb színészet 
történetébe.
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STANOJE J. DUŠANOVIĆ
(1906—)

A dimbes-dombos Szerémség egyik kisvárosában, Rumán 
született 1906. november 6-án. Szülei mint az újvidéki Szerb 
Nemzeti Színház tagjai a színház egyik vendégjátéka alkal
mával tartózkodtak ott. Iskoláit részben Újvidéken, részben Pan- 
csován végezte, de az újvidéki kereskedelmi iskola harmadik 
osztályának befejezése után nem tanult tovább, mert minden 
vágya az volt, hogy a színészi pályára lépjen. Ez meg is történt, 
eleinte mint gyákorlatos, ösztöndíjas működött és kisebb szere
pekben igyekezett megmutatni tehetségét. De 1925-ben már mint 
rendes tag lépett a színház kötelékébe és — kisebb megszakítá
sokkal — tagja is maradt 1962-ben történt, nyugdíjaztatásáig.

Már a pálya kezdetén felfigyeltek tehetségére; egymás után 
kapta az eleinte kisebb, később nagyobb szerepeket. Sokat ját
szott, de a legkeményebb munkát is örömmel, lelkesedéssel, a 
pálya iránti végtelen szeretettel végezte. A munka játéka és a 
játék munkája az ő esetében nemcsak szójáték volt, mert úgy 
érezte, hogy a sűrű fellépések nem gépesítő hatásúak, mint ahogy 
egyes idősebb kartársától hallotta. Ilyesmit nem vett észre és 
boldog volt, hogy már kollégái szemében is jó színésznek számít.

Első nagy sikerét Arcübasev Féltékenyég című színművének 
Szerjozsa szerepében érte el, amelyről a pancsovai közönség és a 
sajtó nagy elismeréssel nyilatkozott. A helyi újság ezeket írta 
róla: „Szerjozsa szerepében igen szimpatikus alakítást nyújtott. 
Intelligensen formálta meg a fiatal, tapasztalatlan egyetemi hall
gatót és a jelenlevők nagy tapssal jutalmazták, sőt több ízben 
hívták lámpák elé.”

Ezután Banyalukára távozott, ahol Miroslav Krleža szín
művében, a Glembay családban Leone szerepét alakította. Olyan 
sikere volt, hogy az bármelyik gyakorlott, hosszú éveken át működő 
színész számára is jelentős lett volna. De őt a siker nem szédítette 
meg, hanem továbbra is arra törekedett, hogy minél többet 
tanuljon, szerepeinek mondanivalóit kiértékelve teljesen a szerző 
elképzelése szerint vigye színpadra. Banyaluka után a Belgrádi 
Kisszínház tagjaként folytatta sikereit, majd visszaszerződött 
Újvidékre, ahol már kiforrott színészként fogadták. Változatos 
szerepek sorozata következett, amelyek közül meg kell említeni 
Voteille francia színműíró A mi papunk gazdagéknál című művét. 
Ebben a fiatal művész Pellegrine abbét alakította. Ezzel a szereppel
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mutatkozott be a szabadkai közönségnek is, amikor a színház itt 
vendégszerepeit. A Napló kritikusa ezt írta róla a lap 1936. 
február 21-i számában: „A katonapáter alakját Dusanovics Sztanoje 
rendkívül híven elevenítette meg. A közönség számtalan nyílt
színi tapssal honorálta a kütűnő játékot, de ezúttal a fiatal művész 
azt is bebizonyította, hogy mint rendező is megállja a helyét. 
Ezt a már nem egészen új, mai darabot ízléssel állította a szín
padra.” Ezután Molnár Ferenc Delila című színpadi játékában 
a Csapos szerepe következett. Az epizódszerepben semmivel sem 
maradt el a főszerepet alakítók mögött. Bármikor megjelent a 
színen és megismételte szinte közmondásossá vált szövegét: 
„Bocsánat, hogy a csapos közbeszól”, a közönség mindig nagy 
nevetésben és tapsban tört ki.

Űj környezetre, új közönség után vágyódott, ezért a szara
jevói színházzal írt alá szerződést. Itt Othellót, Shakespeare szín
művének címszerepét alakította ösztönös művészettel. Logiku
san építette fel szerepét és felkorbácsolt féltékenységén mindig 
átütött a végzetes szenvedély, amely táplálta dühét, bosszúvá
gyát, vad indulatainak vulkanikus kitöréséit, amellyel indokolta 
elvakultságának tragikus nagyságát. A sajtó a legnagyobb elis
meréssel írt alakításáról és a nagyok közé emelte. De újra 
visszatért régi sikereinek színhelyére, Újvidékre, és ott igyekezett 
bebizonyítani, hogy az elmúlt idő alatt milyen sokat fejlődött. 
Olyan színésszé vált, akire mindig számítani lehet, aki értéke 
a társulatnak. Gazdag műsorából megemlítünk néhányat: Budák 
Világítótorony c. színművében Mate, Nušić A megboldogult- 
jában Ante, Stevan Sremac Ćira pópa és Špira pápa c. bohózatá
ban Nidža, Moliére Tartuffe-jében a címszerep, Sardou A  
szókimondó asszonyság című művében Napóleon szerepe hozott 
számára sikert. Körülbelül 300 darabban lépett fel.

Színészi működésének huszonöt éves évfordulóját 1948-ban 
Újvidéken ünnepelte a Scapin furfangjai című bohózatban, amely
ben a címszerepet játszotta. Ez alkalommal művészi munkássága 
elismeréséül több kitüntetésben és pénzbeli jutalomban részesült.

Szerepeinek tanulmányozásával bebizonyította, hogy nem 
mindig érvényes az a közmundás: senki sem lehet próféta saját 
hazájában . . . Nem. Mert ő valóban a művészet prófétájaként 
volt ismert Újvidéken. Azzá tette tehetsége, amelyet el kellett 
ismerni. További működése során Ivó Vojnović Dubrovniki 
trilógia c. művében Orsat, Jovan Sterija Popović A felfuvalkodott 
című vígjátékában Jovan szerepében ért el nemes ívelésű művészi 
pályája csúcsára. Ezekben mindenkor a legjellemzőbb egyéni 
vonásul a művészi tudatosságot és lelkiismeretességet ismerhették
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meg a nézők, a kritikusok. Emberábrázolásra termett tehetségén, 
természetes színészi hivatottságán túl az alaposság, a művészi 
felkészültség, a szerepben való elmélyülés tette egésszé alakítását.

Rendezői és színészi munkája mellett színháztörténelmi mun
kával is foglalkozott. A z újvidéki Szerb Nemzeti Színház kis
lexikona című könyve 1961-ben, a színház 100 éves évfordulójára 
jelent meg. Sajtó alatt van A szerb színház nagy alakjai című 
újabb műve is.

Dušanović 1962-ben nyugdíjba vonult és otthonában emlék
iratának megírásán fáradozik. Új műve is bizonyára sok érdekes
séget fog nyújtani a színházszerető közönségnek.
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