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ELŐSZÓ HELYETT

Most, hogy nekikezdtem valaminek, ami a jelen pillanatban 
szinte lehetetlennek és kivihetetlennek látszik, az az érzés motosz
kál bennem, lapít valahol a tudatalattiban, ravaszul és alattomosan, 
hogy nem fog sikerülni. Nem sikerül, mint ahogyan a gyerekeknek 
sem sikerül mindig hibátlanul összerakni, kirakni a kirakósdit.

Itt-ott hiányzik majd valami, valaminek nem találom a helyét, 
valamire nem ismerek rá, nem tudom, nem értem, hová való egy 
picinyke kép, hogy az igazi kép teljes legyen, valami üresen marad 
majd a tablón, egy részlet örökre elvész, és az űr kíméletlenül meg
marad.

Valahogy úgy áll előttem annak a rajzolata, amelyen most dol
gozom, mintha én magam is kirakósdit játszanék és igyekszem éle
tem kis mozaiklapjait összeállítani úgy, hogy egy teljes képet, egy 
teljes egészet kapjak, vagy -  ha úgy tetszik -  adjak magamról.

Hosszú idő áll mögöttem, és rengeteg a helyére kívánkozó mo
zaiklap. Az emlékek diribdarabkái. Némelyik élesen kirajzolt, hatá
rozott vonalakkal megformált, némelyik azonban valamiféle kiis
merhetetlen és megfejthetetlen homályba burkolódzik, elbújik a 
feledés fala mögé, vagy -  akárhogy nézem is -  nem illik bele a 
képbe.

Úgy érzem, még egyszer annyi idő kellene, hogy emlékeimben 
felkutassak mindent, amit arra érdemesnek találok, mint amennyit 
eddig éltem. Sokat és szorgalmasan kellene kutatnom énem rejte- 
keiben minden kis mozaikdarab után, amit arra érdemesnek talá
lok, nehogy adósa maradjak annak, aki ezeket a sorokat olvassa.

Szeretnék mindent megírni! Megírni őszintén, szégyenérzet nél
kül, hamis örömök, önámítás és nagyképű hazugságok nélkül, meg
írni, hogyan történt minden, ami velem történt, születésemtől kezd
ve a mai napig.
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ÉLETEM MOZAIKLAPJAI

KÉT EMBER TALÁLKOZÁSA

A világnak ama széles és hosszú, véres és vészterhes, embereket 
és emberi sorsokat meghatározó és őrlő országútján, amely Anka
rától Gdanskig és Dobrudzsától Bécsig terjed, nem csak a „döntő 
fontosságú” és a „nagy horderejű” események a jellemzők.

Néha és néhol kisebb és szerényebb, a történelem számára telje
sen közömbös, lényegtelen, csip-csup esetek is történnek és történ
tek.

Két ember találkozása olyan egymásra találás, amilyen minden 
történelem és történelmi esemény fölé emel két embert, hogy egy 
harmadiknak adjanak életet.

Anyai ágon nagyanyámmal kezdődik a bolyongás az engem élet
re hívó és meghatározó -  hogy olyan legyek, amilyen majd leszek -  
találkozásig. Gyéresből (Ghiusiu, Románia) indult el Apátfalván 
(Magyarország) és Zágrábon (Horvátország) át (ahol Kóra nővé
rem született), s a Trianon előtti Szabadkán ért véget, ahol végre 
megszülettem.

Apai ágon egy öreg ácsmester, apám nagyapja, a dédapám, Pillér 
József indítja a sort valahonnan, a Magyarországon túli, sváb lakta 
északról, akinek magyar nyelvtudása csupán ennyiből állt: „A kutya 
teremtette, csillagos, istenséges napjádat”, ha már nagyon dühös 
volt valamelyik inasára.

így verődtünk össze 1912-ben Szabadkán, és itt történt, innen 
folytatódik mindaz, ami történt és folytatódott.

(A Pillér név időközben a Magyar Királyi Belügyminisztérium 
117861/1891 számú rendelete alapján Patakira változott, mert moz
donyvezető nagyapám, az ács fia, csak ezzel a feltétellel dolgozha
tott tovább a MÁV-nál. Csendes magyarosítás.)

Apám azután már mint Pataki szerzett gépészmérnöki diplomát 
a budapesti kir. József Műegyetemen, 1899-ben.
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A VILÁGHÁBORÚ KELLŐS KÖZEPÉN

Az első világháború kellős közepén, 1916. július 13-án jutott 
eszembe világra jönni. Jellemző rám: a hetedik hónap tizenharmadik 
napján. (Nem tudom, péntek volt-e, mert ezzel teljes lett volna a kép.)

Számomra két olyan szám, mellyel még talán sorsjegyen sem 
mertem volna próbálkozni. Bár nem vagyok babonás, mégis nagyon 
tisztelem mindkettő legendásan rossz hírét.

Öt kiló és húsz deka voltam! Biztosan nagyon ordítottam, mert 
Kóra nővérem állítólag kijelentette, hogy ha nem tüntetik el innen ezt 
a békát (!?), megnyomja a fejét, mármint az enyémet, ott, ahol puha. 
(Lehet, hogy meg is nyomta.) Mondhatom, szép kis fogadtatás!

Később sokat szekírozott azzal, hogy olyan sok volt rajtam a zsír (!), 
hogy a tenyér élével kellett levakarni rólam. Arra senki sem gon
dolt, hogy egy gondos és előrelátó csecsemővel van dolguk, aki
-  háború lévén -  gondoskodik magának tartalékról.

Kóra ellen, úgy újszülötten, bosszút forraltam, de szándékomat 
soha nem valósítottam meg.

A RACSMÁNY-TELEPEN

A Katona (ma Sonja Marinković) utca 27-ből, ahol születtem, 
valahová a Racsmány-telepre költöztünk. Ezzel kezdetét vette csa
ládunk bolyongása a város területén: a Goldner-ház a Jugović test
vérek utcájában, a Kujundžić-l^z a palicsi úton, azután a Broz, a 
Sučić és a Posta utca, végül pedig a Wachott-ház a Gorica utcában.

Családunk tagjainak különben is a vérében volt a költözködés, én 
azonban csak később értettem meg, hogy ez nem a változatosság imá
datának volt a jellemzője, hanem a vagyoni, helyesebben az anyagi 
helyzetünknek a fokmérője. Ahogyan romlott, úgy gyorsult a költöz
ködések tempója, különösen azután, hogy apámat nyugdíjazták. Ezek 
a kis helyi vándorlások számomra mindig érdekesek voltak és olyan 
élményeket nyújtottak, melyek még ma is élnek bennem.

A Racsmány-telep három-négy éves koromban egy elég nagy 
kiterjedésű, náddal sűrűn benőtt és békákkal teli mocsár volt a 
város szélén, valahol a mai Tesla-telep környékén vagy helyén. Ott 
vertem ki egy kődarabbal egy ártatlan béka szemét, amivel otthon el
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is dicsekedtem, mire anyám megmagyarázta, hogy a béka most sír, 
mert fáj neki. Megsirattam én is a békát, mert eszembe jutott, 
hogyan törölgette egyik lábával a sérült szemét. Azóta szeretem és 
sajnálom a tehetetlen, kiszolgáltatott és sérült állatokat. Soha 
élőlényt nem bántottam, még a legyet sem kínoztam, mielőtt agyon
csaptam, ahogyan azt a gyerekek szokták: egyenként kiszedegetni a 
lábait, hogy tovább tartson szadista szórakozásuk.

Ott a Racsmány-telepen csalódtam először a nőkben és tanul
tam meg (a fenét tanultam meg!), hogy nőnek soha nem szabad 
hinni, legalábbis nem feltétlenül. Kóra és egy Juliska nevű, hozzánk 
szegődött lány vette el a hitemet. Sétáltatás közben -  a sétáltatás 
csak ürügy volt -  megígérték, hogy összehoznak engem egy manó
val, akitől, ha jó leszek, kockacukrot kapok. Nekem kellett elöl 
mennem, ők mögöttem jöttek, és egy-egy cukrot pottyantottak el. 
Ilyenkor nagy lármát csaptak és kiáltoztak, hogy álljak meg, mert a 
manó elégedettségét fejezte ki magaviseletem miatt, és „pottyantott 
egyet”. Otthon, csodák csodája, anyám nem hitt a fantasztikus ese
mény valószerűségében, és mivel az éléskamrában hiány mutatko
zott a cukorállományban, rendesen elpáholt és „büdös kis tolvajá
nak titulált. A „hölgyek” simán megúszták a dolgot és csak nevettek. 
Nagy csalódás volt ez számomra, de jó iskola! Levonva a tanulságot, 
később már edzetten és harcra készen vettem fel a kapcsolatokat a 
nőkkel és így megedzve -  újra csalódtam. De törlesztettem is.

A GOLDNER-HAZBAN

A Racsmány-telepi lakhelyet elhagyva a Jugović testvérek utca 
20. szám alatti Goldner-házba költöztünk.

A nevezetes Goldner Jégszekrénygyár már izgalmasabb esemé
nyek színhelye volt.

Számomra a gyár mint gyár volt rendkívül izgalmas.
A sok sürgő-forgó, kalapáló, csillagokat szórva hegesztő mun

kás, a munkások egyszerű, de határozott magatartása, vaskos humo
ra ragadott meg és ismertetett meg másmilyen emberekkel, mások
kal, mint amilyenekkel addig találkoztam. Ebédjét a déli dudaszóra 
mindenki ott fogyasztotta el, ahol megszokta: a földön, vaskupacon 
vagy deszkarakáson. A verebek seregestől csaptak le a morzsákra és
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más apró hulladékra. A munkások ezt megunván úgy határoztak, 
hogy véget vetnek ennek az inváziónak. Egyikük fogott egy verebet, 
melynek a fejére egy előre elkészített és remekbe szabott piros kis 
sapkát ragasztottak csirizzel, és útjára bocsátották. A többi veréb 
pillanatok alatt szétröppent, és amíg a vörös sapkás jelen volt, a 
munkások nyugodtan falatoztak és etették kis barátjukat. Meg is 
hízott.

A nyálam csörgött, ahogy elnéztem a falatozó embereket, olyan 
jóízűen emelték a falatokat bicskát tartó kezükkel szájukhoz, hogy 
én is automatikusan kitátottam az enyémet és ettem velük gondo
latban. Feledhetetlen, hogy milyen jókat viccelődtek egymással és 
egymás rovására, milyen csodálatosan tudtak káromkodni, hosszan 
és jó hangosan, milyen tömör és zengzetes, kirobbanó volt a neveté
sük egy-egy jól sikerült ugratásra. Szerettem közöttük téblábolni, 
barátkoztam velük, szerettem volna, ha befogadnak a társaságukba, 
és kitüntetésnek véltem, ha néha-néha megkínáltak valamivel. 
Ilyenkor otthon, ebéd közben az anyám aggódva állapította meg: 
„Ennek a gyereknek valami baja van! Nézzétek, milyen étvágyta
lan.” Ilyenkor nagyon szomorú képet vágtam és ettem valamicskét, 
majd utána hamarosan kilopakodtam az udvarra.

Csodás világ volt ott. Beletartozott például a mindig jéghideg 
vizet adó kerekes kút, ahonnan egy kemény téli délelőtt, valami 
megmagyarázhatatlan dölyfösséggel kergettem el a szomszéd Návai 
szabó gyerekét -  egyébként elemi iskolai társamat -, aki az egyik 
fogától feldagadt és felkötött arccal nem akart a körülbelül egy 
kilométerre lévő Kakas iskola előtti kútra menni vízért. Én kerget
tem el, én, aki a házigazdák (Ede, Béla, Mihály) és gyerekeik (Tibor, 
Géza, Imre, Annuska, Vilma?, Edit és akinek az igazi nevét ma már 
nem is tudom, akit akkor is csak Cipulkának becéztem, és akibe 
talán szerelmes is voltam) iránti érzelmeim révén szinte a családhoz 
tartozónak éreztem magam, mert ilyen kapitalista közegben és esetle
ges nyiladozó tőkés hajlamokkal csak nem engedhettem meg egy Ná
vai szabó fiának, hogy a mi vizünket hordja el.

Kikergettem a házból.
Sírva ment ki az utcára, olyan szerencsétlenül a felkötött arcá

val, hogy mikor eltűnt a hóesésben, én, a nagy tőkésinas bőgve 
mentem be a konyhába anyámhoz és tettem panaszt -  magam ellen!

Rossz kapitalista lettem volna.
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Disznóvágáskor (apám akkor még nem volt nyugdíjas!), bár a 
Goldnerék igazhitű emberek voltak, és ilyen szellemben nevelték 
gyerekeiket is, a fiúk közül az egyik mindig lelógott (ők az eme
leten laktak) hozzánk a konyhába, hogy Irma nénétől, anyámtól 
kikunyeráljon egy-egy kis darab frissen sült kolbászt vagy te
pertőt.

És az ég -  csodák csodája -  nem szakadt le.

A „TÖRTÉNELMI SZŐLŐ”

Cipulka is „bűnbe esett”, mikor egy szép nyári délelőtt kivittem 
magammal unokabátyámékhoz, a gubógyári utcákon túli, a pesti 
vágányok mellett fekvő szőlőbe, ahol keresztanyámtól nagyon finom 
mákos metéltet kaptunk ebédre. Délután pedig, mikor kézen fogva 
és andalogva hazasétáltunk, anyámtól én kemény verést, Cipulka 
pedig hideg-rideg szidást kapott, és azon nyomban át is vitték az 
épülettel szemben lévő házban székelő imaházba valamelyik „szent 
emberhez”. Azt hiszem, alaposan „megdorgálták” -  a vallás előírá
sai szerint.

A „történelmi szőlő” nagy szerepet játszott további életemben. 
Ez a szőlő a nagy családi „vagyon” felosztásakor jutott nagyapám és 
nagyanyám birtokába. Velük lakott nagynéném és annak férje, dr. 
K. A., valamint a három gyerek: Karcsi, Bandi és Sári. Az osztozko
dásnál apámé, Károlyéhett a kitaníttatás és a gépészmérnöki okle
vél. Apám öccse, Oszkár, már a másvilágról szemlélte a földi bonyo
dalmakat, mivel nagyon fiatalon meghalt. Szép, magas ember volt. 
Ez volt a sorsa legidősebb unokabátyámnak, Karcsinak is, aki mint 
vasúti pályamunkás halt meg, szintén nagyon fiatalon. Igaz, ő még 
élvezte, élvezhette egy kicsit a szőlő szépségeit és otthonosságát, de 
nem sokáig. Sári volt a legkitartóbb: 78 évig maradt közöttünk. 
Egyszer volt életében szerelmes, de nagyon és reménytelenül, az
után lassan vénkisasszonnyá vált, s csak a nővéremmel barátkozott. 
Nagyon fiús természet volt: szeretett fára mászni, verekedni, apja 
vadászpuskájával leszedni a háztetőkről a Karcsi bátyja galambá- 
szatát veszélyeztető kóbor macskákat. Nagyanyám kövér, nagytör
vényű asszony volt. Nagyapám -  aki a Szabadka-Budapest-Szabad- 
ka vonalon közlekedő gyorsvonatot vezette -  munka után felka
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paszkodott az akkor induló zombori vagy bajai szerelvényre a kollé
gája mellé, s amikor az a szőlőnél lassított, lelépett a mozdonyról, és 
kis fakofferével a kezében, a szőlőkön keresztül hazaballagott. Első 
kötelessége volt az udvaron pucérra vetkőzni (persze nyáron) és a 
reggel kikészített dézsában, a nap által felmelegített vízben tetőtől 
talpig lemosakodni. Utána felvette a kikészített hófehér inget és 
gatyát. Csak ezután ülhetett le a tornác lépcsőjére meginni odaké
szített fél liter borát és szívhatta el vékony szivarját. (Egyszer mi, 
gyerekek is megszívtuk a lépcsőn felejtett és még parázsló szivarvéget. 
Olyan „jólesett” a zöld barack után, hogy boldogságunkban úgy 
hánytunk, mint a lakodalmas kutyák.)

A szőlő szép, nagy porta volt. A ház mögötti veteményes, a 
baromfiudvar, a kukoricás és a krumpliföld sok lehetőséget kínált 
mindenféle szórakozásra. Nagy gödröt ástunk, és a szőlő többi ré
széből isten tudja honnan odakerült csontokat összegyűjtve, a gö
dörben egy elég csinos és jól sikerült emberi csontvázat állítottunk 
össze és nagy titkolódzva megmutattuk a szomszédos kofaasszony
nak, a Vörös Mari nénének, aki ott helyben elájult.

Minket azután a kapott veréstől kerülgetett az ájulás.
A testvéreknek juttatott ház és diploma ürügyén sok vita volt 

apám és a húga közt, amivel mi gyerekek nem sokat törődtünk, 
fütyültünk a felnőttek torzsalkodására, vidáman és gondtalanul 
építgettük a magunk kis világát.

LISZT HELYETT RUM

Időközben Annus néném férje, Bandi bácsi, a halállal kart karba 
öltve szépen kisétált a Bajai úti temetőbe. Erős, hatalmas ember 
volt dr. K. A., versenyek győztes atlétája, kinek a mellkasán mi, 
gyerekek sokszor felsorakoztunk és próbáltuk lábunk ujjával a mel
lén csüngő, csörömpölő érmeket megfogni. Városi tisztviselőként 
vonult be katonának, elment „háborúzni”, orosz hadifogságba esett, 
ahonnan szabadulva egy szibériai farkaskutyát és sok-sok spiritusz
kockát hozott haza magával. Ezeket a kockákat a lágerban használ
ták a csajkák tartalmának megmelegítésére. Akkoriban nagynéné- 
mék „könyvre vásároltak”. Már nagyon fogytán volt a pénz, mivel a 
volt katona mind többet ivott. Hóvégeken volt az elszámolás. Egy
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szer csak úgy alakult a vásárlás, hogy a cukor, liszt, só, élesztő, gyufa 
közé lassan belopta magát a rum. így lett cukor, liszt, só, élesztő, 
gyufa -  rum, majd mind kevesebb cukor, liszt, só, élesztő, és mind 
több rum, rum, rum, míg egyszer csak Bagi, a boltos felmondta a 
hitelezést, de akkorra a könyv már csupa rum volt. Ekkor kerültek 
elő a katonaládából a spirituszkockák, fentről, a padlásról.

Robusztus ember volt.
Ő meg a Baier szomszéd azzal szórakoztak otthon, a ház nagy 

udvarában, hogy két kutyát, a szibériai farkast és Baier buldogját 
összeengedték, hogy verekedjenek meg. Bennünket, gyerekeket a 
frász tört ki, az asszonyok sírtak, a kutyák dühödten marták egy
mást, a két gazda pedig kötötte a fogadásokat. Csak akkor zúdítot
ták az állatokra az odakészített vizesvödrök tartalmát, mikor már 
sok volt a vér. Keresztanyám sírva kesergett, de hasztalanul, mert 
nem bírt azzal az emberrel, aki a legnagyobb nyári zivatarban, lett 
légyen az felhőszakadás vagy jégverés, meztelenül állt ki az udvar 
közepére perlekedni az Istennel, mellét verve ordítani a felhőktől 
terhes, haragos ég felé: „Hol van az az Isten? Ha van, akkor idevág
jon! Szibériában sem találkoztam vele, most sincs sehol...!”

Mire meghalt, elúszott a vagyon és a nagynéném -  már csak két 
gyerekkel, mert a legidősebb is elhunyt -  beköltözött a városba, 
albérletbe. Az anyagiakat unokabátyám teremtette elő, aki a Polgá
ri Kaszinóban pincéreskedett, majd később magánúton leérettségi
zett és a szabadkai Hitelbank tisztviselőjeként gondoskodott a csa
ládról, anyjáról, nővéréről.

Azután lassan szétszéledtek a halálba torkolló utakon, és most 
már csak mint felidézett emlékek integetnek felém e sorok közül.

ŐRÜLTEK HÁZA

Nos, ebbe és az ilyen szőlőbe vezettem ki Cipulkát, de akkor az 
a szőlő még kedves, izgalmas, meleg homokú és hús árnyakat nyújtó 
valami volt. A bomlás nehéz levegője csak később borzolta szét 
gyermekkorom szép élményeit.

Cipulka „elrablása” nem is volt akkora baj, mint az, amikor egy 
kora tavaszi, ragyogó reggelen birodalmunkban, a hátsó udvarban, a 
jó illatú deszkarakások között őrültek házát (micsoda ötlet!) ját-
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szőttünk. Mivel volt egy puskám, amelyet a Jézuskától kaptam, s 
amely nagyot durranva lőtte ki a parafa dugót, én voltam az „intéz
mény” őre. Szegény Goldner Tibi -  a forgatókönyv szerint -  szökni 
akart és mint főőrült szembeszállt az ezt megakadályozni akaró 
őrrel, tátott szájjal ordítva rohant felém, én pedig -  mit tehettem 
mást? -  fegyvert rántottam és nyelven lőttem őt. Látva, hogy véresen 
komolyra fordult a játék, eltűntem a deszkák labirintusában, ahon
nan csak reggel bújtam elő Tibi anyjának és az én anyámnak a 
rimánkodására.

A jóindulat valahogy szépen elsimította az esemény verte hullá
mokat, és én hálából, ugyanazoknak a deszkáknak a rejtekében 
megtanítottam Cipulkát arra, hogyan kell homokba pisilni, s az így 
nyert nagyszerű anyagból pogácsákat készíteni. Remekül szórakoz
tunk. Csak azt a verést ne kaptam volna, ami ezután következett, 
mivel Cipulka otthon eldicsekedett a közösen alapított pékség sike
res munkájával.

AZ ATOMKORSZAK „ELŐFUTÁRJAI”

Nem mondhatom tehát, hogy „jó kisfiú” voltam. Bennem meg
volt a jóakarat a javulásra. Ezt én minden este egy kis levélben, 
amelyet anyám párnája alá csempésztem, meg is ígértem: „Holnap
tól kezdve jó leszek!”

Nagyjából minden maradt a régiben.
Legjobban a hátsó, nagy udvarokban szerettünk játszani, mert ott 

föld alatti karbidrobbantást lehetett végrehajtani (az atomkorszak 
előfutárai lehettünk!), pajázni (ki ismeri még ezt az ügyességet igénylő 
játékot?), gyönyörködni a tizenkét hízó etetésében, melyeket apám 
valakivel közösen hizlalt és melyeket a munkások közül valaki meg
mérgezett, sárkányt eregetni és fülsiketítő üvöltéssel indiánosdit ját
szani. De mégis az öntöde volt a legizgalmasabb, ahol a vas és a réz 
csillogó, hófehér felhőben gőzölgő erecskén keresztül csörgött a for
mába és alakult át csappá és kilinccsé a készülő jégszekrények részére.

Egy délután hatalmas robbanás rázta meg az udvarokat. A laka
tosműhely repült a levegőbe és vágta ki az udvarra Radvánszki 
mestert, aki szorgalmától és buzgóságától hajtva bejött rendkívüli 
munkára egy srapnelgránát időzítő rézgyűrűjét leszerelni.
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Nem sikerült.
Nagyanyám lepedőkkel és törülközőkkel rohant a helyszínre, de 

megbotlott egy csomagoló acélszalag szétbomlott kötegében, hasra 
vágódott és levágta az orrát. A mentők mindkettőjüket a kórházba 
szállították, ahonnan azonban csak nagyanyám jött vissza felvarrt 
orral, Radvánszki -  sajnos -  nem. Nagyanyám orrán a forradás 
egész életére megmaradt spárgányi vastagságban. Sokszor láttam 
nagyanyámat még sokkal később is elmerengve simogatni a forra
dást. Ki tudja, hol jár az elmúlt időkben?

A TITOKZATOS PADLÓNYÍLÁS

Mi, gyerekek, ha összejöttünk, mikor a szüléink nem voltak 
otthon, lehettünk hatan-heten, beleszámítva a szomszéd Cvetković 
gyerekeket is, rendszerint ipiapacsot játszottunk a szobákban. Egy 
alkalommal az ágy alá bújtam, és vártam a kedvező alkalmat, hogy 
kiugorjak ipiapacsolni. Amíg várakoztam, számolni kezdtem a pad
lódeszkákat és észrevettem, hogy a sarokban kb. egy négyzetméter
nyi nagyságban keresztezik egymást. Valamilyen ajtófélére gyana
kodtam és ezt izgatottan közöltem a többiekkel. Szabaddá tettük a 
terepet és valóban egy deszkafedőt emeltünk ki a padlóból.

Alatta pókhálók sűrűje és sötétség.
Mi kellett még nekünk?!
Zseblámpánk nem lévén, gyufát gyújtogattunk és világítottunk 

bele a nagy sötétségbe. Nem sok sikerrel, mert a gyufaszálak szipor
kázva hunytak ki a sűrű pókhálószövetben.

Megfogadtuk, hogy kellő felszereléssel és létrával ennek utána
járunk, lemászunk a fekete űrbe.

Szerencsére elfelejtettük a „nagy titkot”, de miután már elköl
töztünk a házból, szárnyra kelt a kósza hír, hogy az általunk elha
gyott lakás renoválásakor, a padló alatt, két nagy szobányi terjede
lemben (háló és ebédlő) egy teljes arzenál lapult. Hogy a ház gazdái 
közül ki vásárolta fel az ide-oda és ki-be vonuló seregek hadikészle
tét, nem tudni, mindenesetre nagy nyersanyagtartalék volt, főleg 
rézből. Mi viszont nyugodtan éltünk, ettünk és aludtunk egy va- 
gonnyi lőszer tetején!
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SZÉGYENTELJES BUKÁS

Első színházi tevékenységem is kb. ezekre az időkre esik.
Részben a mesebeli szőlőben, részben otthon próbálkoztam a 

színházi művészet rejtelmeibe hatolni, mondhatom nehezen meg
emészthető tapasztalatokkal és nem sok sikerrel.

A szőlőben, ahol Cipulkát láttam vendégül mákos tésztára, uno
kabátyámmal elhatároztuk, hogy színházat nyitunk, színdarabokat 
írunk és eljátsszuk őket a szomszédos Vicái napszámos három gye
rekének. A dolognak valahogy híre ment, és a bemutatóra szép 
számban gyűltek össze a környező házak gyerekei. Voltak vagy ha- 
tan-heten.

Szóval telt ház!
A krepp-papírral feldíszített „színpad” előtt széthúztuk a „füg

gönyt”, Annus néném két kikunyerált ágytakaróját, és kezdetét vet
te az előadás. Az általunk kreált szövegnek, érezhetően és látható
an, nem volt sikere. A hangulat egyre fagyosabb lett, és a bukás a 
levegőben lógott. Mi ketten visszavonultunk tanácskozni.

Kis idő múlva kuncogást, majd egyre erősödő nevetést hallot
tunk a „nézőtér” felől. Kíváncsian lopakodtunk oda és láttuk, hogy 
az egyik Vicái gyerek produkálja magát: egy, a kulisszákról letépett 
darab zöld krepp-papír volt a kezében, mely ide-oda vándorolt: hol 
az ujjai között volt, hol az orrán, az arcán. Nem tudtuk megfejteni, 
hogy csinálja. Azután felhívott egy „nézőt”, felmutatott egy tojást és 
megkérdezte a „partnerét”, hogy milyen színű a tojás.

-  Fehér! -  hangzott a büszke felelet.
-  Igen? Nem zöld?
-  Nem! -  volt a határozott válasz.
A játékba bekapcsolódott a közönség is, csak úgy zengett a 

„színház”.
-  Szóval fehér?
-  I^en!
-  Es most? -  kérdezte, és egy villámgyors mozdulattal széttörte 

a tojást a partner fején. -  Most is fehér?
A nézők visítottak a gyönyörtől és egymást lökdösve nyerítették:
-  Sááááárga!
Mi ketten, a „színháziak” szégyenkezve és semmit sem értve 

vonultunk vissza és szedtük szét a színpadot, bukásunk színterét.
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Ez a gyerekkori színházi élményem, már mint egyetemi tanár
nak, az újvidéki Színművészeti Akadémia színjátszói tanszékén 
egyik előadásom tárgyát képezte, mikor a színpadi játék őszintesé
géről és a rögtönzés művészetéről beszélgettünk.

A MEGFAGYOTT GYERMEK

És még egy színházi élmény ezekből az időkből.
Karácsony táján nagy sikerrel vetítették a szabadkai Lifka mozi

ban a Megfagyott gyermek című filmet, melyben egy árva gyermekről 
van szó, aki télen, sűrű hóesésben megy ki anyja sírjához és ott a 
zord, téli hóesésben megfagy. (Sláger lett a dal, mely a filmet és a 
gyermek sorsát kísérte: „Egy árva gyermek andalog, szívét bú tölti 
el, édesanyja künn a sírban s többé fel nem kell.,, így valahogy.) A 
gyermek amolyan Jackie Coogan-típus: fülig érő micisapka, ron
gyos kiskabát, nagy sál, óriási bakancsok, a zongorista pedig szí
vet tépőn énekli a dalt. És a kisfiú kiér a sírhoz, ráborul sírva a 
sírra, és a zongorista csak énekli a dalt, csak énekli, csak énekli, 
közben hull a hó, egyre jobban hull a hó, hull, míg teljesen be 
nem takarja a gyermeket, a dal szól, szomorún szól, a közönség 
zokog és FINE!

A családban valamelyik bölcsnek eszébe jutott, hogy én ezt el- 
játszhatnám és elénekelhetném.

A szín: karácsonyfa, égő gyertyák, Kóra nővérem a zongoránál, a 
család a fa körül, az ablakon át lehet látni a kinti valódi hóesést, 
tehát minden feltétel adott egy sikeres számhoz.

A színjátszás valamelyik szeszélyes istene, talán éppen Dionü- 
szosz azonban másként akarta, s ezért, mikor a „művész” meglátta 
anyját a közönség között, otthagyott csapot-papot, művészetet és 
sikert, és zokogva hozzárohant, az ölébe borult zokogva, miközben 
ezt kiáltotta: „Anyuuu!

Ez is akadémiai témává változott, tudatosítva a lényeget, hogy a 
színésznek semmi köze a közönséghez, és bár nincsen színház kö
zönség nélkül, és végeredményben a színész mégiscsak a közönség
nek játszik, mégsem tarthat fenn kapcsolatot vele, csakis közvetve, 
a szövegen keresztül.
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TÉLI ÖRÖMÖK

Karácsonyaink egyébként is szépek, békések és boldogok voltak. 
Abban az időben a karácsonyra szinte rendszeresen megérkezett a 
hó. Nem akármilyen, minőség nélküli porhó, hanem nehéz, méltó
ságteljes hótakaró. Vele a csend, a puha csend, ami megülte és 
hatalmában tartotta a vidéket. Ilyenkor vitt bennünket, az egész 
családot apám szánkózni.

A szánkók, a kétlovas, gumikerekű fiákerekből átvedlett, meleg 
takarókkal megpakolt szánkók ott parkoltak a ferencesek templo
ma előtti Szent Flórián téren a park körül, melyet akkor még nem a 
Nagyáruház és a Szabadegyetem, hanem csak csendesen pislogó, 
fáradt, öreg házak vettek körül. Innen hozatott velem apám egy 
fogatot, hogy kimenjünk a szőlőbe rokoni látogatásra. Ez leginkább 
karácsonykor történt. Az úton, a városközponton túl már csak a 
lovak nyakába szerelt csengők ütemes csilingelése hallatszott, mely
be itt-ott zene, igazi zene, egy-egy nagybőgő ritmikus dörmögése 
szűrődött az utat szegélyező házak egyikéből-másikából, ahol kará
csonyi disznóvágás vagy már disznótor volt.

„IGYUNK EGYET, BÁCSIKÁM!”

Apám, aki vidám ember volt és szeretett szórakozni, nagyon 
szépen énekelt és kísérte magát gitáron. Ha kedve tartotta és a 
hangulat úgy hozta, maga komponálta meg a dalokat, melyek meg
feleltek a pillanatnyi, bor diktálta kívánalmaknak.

Egyszer az egyik „cimbora” kitett az asztalra egy gyufaskatulyát, 
melyre rá volt nyomtatva a doboz tartalma, minősége és egyéb 
adata, és feladta apámnak a kérdést: tudna-e erre valamit „kompo
nálni?” És már indult is a szöveg, nem halhatatlannak mutatkozó 
műremek, de egy fogadás megnyerésére elegendő volt:

Szekkerhetz,
Stenditszkor,
parafine made o f foszfor, 
tenda-enda moklacplam, 
igyunk egyet, bácsikám!
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(Ez utóbbi sor volt a lényeg!)
Kórus:

Igyunk hát, 
rajta hát, 
ürítsük ki, 
az angyalát, 
a barátság poharát!

És újra a dal és befejezésül a második kórusszám:

Trade mark,
Swiss marke, 
foszfor fifti meg egy fél, 
kérettelek, nem jöttél...

És utána: Da Capo al Fine!

Hát nem valami tanulságos és egetverő szöveg, a gyufára csak a 
paraffin és a foszfor szók utaltak, de jó volt és főleg ok volt az ivásra.

Voltak az öregnek huncutabb kompozíciói is, melyekkel anyám 
anyját, az anyósát szerette bosszantani:

Nem hitted el, babám, 
hogy vasutas vagyok! 
majd elhiszed, babám, 
ha tolatni fogok 
Piros lámpa előttem, 
mégis a tilosba mentem, 
nyomja a fejemet a búbánat!

(Próza: Nyomja, vagy nem nyomja ?)
Kórus: Nem nyomja fejemet a búbánat!

A megbánás vagy dacosság az alkohol szintjéhez mérten!
És így néha hajnalig. Egyébként nagyon büszke vagyok az apám

ra, mint az első vajdasági blabla-zene szerzőjére és szövegírójára. 
Anyám, akit imádtam, és aki az akkori kor szépasszonya volt, a 
kezeit tördelte és csak sóhajtozott: „Károly! Károly!” Senki sem 
hallgatott rá, még én sem, aki -  miután akkoriban csellózni tanul
tam -  a basszus kíséretet pengettem a nemes muzsikához.
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Apám imádta a társaságot és a vendégeket. Erre jellemző eset 
történt 1925-ben. Emlékezetes dátum, mert ebben az évben volt 
Szabadkán az első „világkiállítás” a palicsi úti huszárkaszárnyában 
és mert a tömeget egy hatalmas nyári felhőszakadás zavarta szét. 
Akkora volt a mennyekből lezúduló áldás után keletkező ár, hogy a 
vasúti aluljáró alatt -  amely akkor két fordított U betűből állt: egy 
keskenyebből a gyalogosok és egy szélesebből a járműforgalom szá
mára -  hatalmas és erős sodrású folyam zúdult a város felé a Kert
város felől, úgyhogy az áradaton keresztül „halállal dacoló” izmos, 
markos legények hordták át ölükben a kényeskedő és sikongató 
dámákat egyenként egy dinárért.

A hatalmas felhőszakadás bőven ontotta magából a diónyi jég
záport, amely megült az udvarunkban is, melyből apám lapáttal 
szedett össze egy vájdlingra valót, és hűtötte le benne a bort az esti 
baráti összejövetelhez.

Az est csak abban különbözött az előbbiektől, hogy a szórakoz
tató dalok között szerepelt egy -  a kiállítás alkalmával született -  
sláger is, amely így hangzott:

Robes, Modes,
Modes crepdesines, 
cipőpaszta fines, 
kvaaargli, 
hálósipka,
Bárczy-féle szipka, 
melyből szí a Rypka, 
szósz!
Szósz, na mit szósz, 
sláger kombiné, 
mire vágyik 
s mit szeretne 
Spiccer Kóbiné...

És újra elölről.
Vidám hangulatú délutánok és esték voltak ezek a találkozások. 

Anyám, néha, mikor már a kívánatosnál sokkal emelkedettebb lett 
a hangulat, hirtelen megjelent a szobában és kipenderített az udvar

„VILÁGKIÁLLÍTÁS” SZABADKÁN
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ra, hogy ne tátsam a számat -  ahogy mondta -  a „sok megveszeke
dett vén szamár között”.

Azután elcsendesedtek ezek a találkozások, elcsendesedtek a 
dalok is, a gitár is elhallgatott, a mindennapi élet komolyabb nóták
ra tanította a társaságot, amely aztán teljesen szétszéledt a szóródó 
évekkel együtt.

A LEGSZEBB KARÁCSONYOM

A legszebb karácsonyunk és karácsonyom, amely mélyen az em
lékezetembe vésődött, egy csodálatos történet volt.

Akkor este az „angyalka” már megtette kötelességét, elhelyezte 
a karácsonyfát a szoba egyik sarkában az ajándékokkal együtt, meg
kaptam az imádott Aller Képes Családi Lapját, benne Csengő és 
Bengő, a két vidám cimbora kalandjaival és utazási naplójával, a 
gondolkodásra késztető képekkel, Dick és Fred kapitányok viszon
tagságaival és egy -  kartonra ragasztható -  nagy oldallal, melyből 
aztán heteken át és a többi lapot is összegyűjtve egy nagyszerű 
szaxofont (szólt is!) vagy egy komplett emeletes családi házat, há
romszobás, előszoba-fürdőszobás és konyhás építészeti remeket le
hetett kivágni, melybe -  a külső falak leemelése után -  be lehetett 
tekinteni. Ilyen volt a kővár is ólomkatonákkal, melyek közül a 
gránátost még mint kisiskolás is nagyon szerettem.

Az említett csodás esten a család már elhelyezkedett az ünnepi 
asztal körül. Egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy valaki 
megkopogtatja az ajtót. El nem tudtuk képzelni, ki lehet. A betle- 
hemesek már megtiszteltek bennünket és elcsórták, amit el lehetett 
csórni, a rokonokat nem vártuk. Senkit sem vártunk.

Ajtót nyitottunk.
Egy nagyon szép, egyszerűen öltözött, fekete hajú asszony állt az 

ajtóban, haját behintette a porhó, karjaiban egy nagykendőbe bu- 
gyolált csecsemőt tartott. Évának hívták. Enni kért és szállást éjsza
kára. (A férje kergette ki a házból.) Befogadtuk. Tavaszig nálunk 
maradt, mert beleilleszkedett a család életébe, mindig mosolygott 
és boldognak látszott, kicsinyével együtt.

Mikor kitavaszodott, elszállt, mint a madár a fiókájával, vala
merre, ahol a szeretettől melegebbek a tájak.
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TALÁLKOZÁSOM PETRIK PALIVAL

Szándékosan hagytam utoljára egyik nagyon kedves és még jóval 
később is folytatódó ismeretségemet, barátságomat, emlékeim egyik 
kedves mozaikdarabját abból a házból, találkozásomat Petrik Palival, 
a festőművésszel és a szabadkai színház későbbi díszlettervezőjével.

Paliék háza a Goldner-ház hátsó udvarával volt határos és így 
át-átjártunk egymáshoz játszani. Pali nem szeretett robbantgatni és 
lövöldözni, inkább csendesen szemlélte, mit csinál a többi gyerek. A 
két portát egy léckerítés választotta el. Hozzá volt építve -  az ő 
oldalukon -  egy disznóól, melyet egy dús lombozatú bokor borított 
be. Szép, élénkpiros bogyók nőttek az ágain, melyekből egyet- 
egyet egy kis, egyenes ágacskára tűztünk; az volt a cigarettánk. 
Ültünk a disznóól tetején a lombsátor alatt, elmélázva cigarettáz
tunk, és furcsa álmokkal szórakoztattuk egymást. Pali a színek vilá
gáról mesélt, én nagy, kitalált történetekről. Egyszer együtt lestük, 
a félelemtől borzongva, hogyan száguld végig az ő Fűzfás utcájukon 
egy űzött veszett kutya. „Fekete-fehér volt”, regisztrálta Pali. „Hab
zott a szája és a szemei rémesek voltak”, volt az én megállapításom. 
De abban mindketten megegyeztünk, hogy jó dolog a veszett kutyák 
elől biztos helyre menekülni.

Palival a sors végigvezetett bennünket három elemin, azután 
szétváltak útjaink, és jóval később már csak a Népszínházban talál
koztunk, ő mint festőművész, én mint színész.

Lassan megkomolyodott a világ velem és körülöttem, a gyer
mekkor vidám világában egyszer csak megjelent a komor iskola.

ISMERKEDÉS AZ ISKOLÁVAL

Itt ülök, valahol a semmiben, egy homályos helyiségben, mely
nek falai valahol a végtelenben illeszkednek össze valamivé, amiben 
egyáltalán nem érzem magamat.

Valami hiányzik a kirakósdiból, nem lehet lényeges, mégis bán
tó, mert nem teljes a kép.

Valahol valami elkallódott, elveszett, elhomályosult, és most 
úgy érzem magam, mint aki gyertyavilág mellett keresi a valóság 
körvonalait.
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Emlékezetem megállt egy ponton, nem hajlandó együttműködni 
velem, valamit rejteget, melynek nyomára most már -  érzem -  soha 
nem fogok rábukkanni. A kirakósdi hiányos marad.

Körüllengenek emlékek, melyeknek semmi kapcsolatuk nincs a 
múlt valóságával, és a jövőnek sem jelentenek semmit.

Nem tudom, mi történt velem azokban az években, melyek az 
„elemi iskolát” jelentették.

Csupa madár, szárnyas elnevezésű iskolába jártam, mint Ga
lamb vagy Kakas, melyek egyáltalán nem hatottak alakuló jelle
memre, hogy valami hasonlóságot teremtettek volna bennem. Név
hez való hasonlóságot.

Az maradtam, aki voltam.
Amire lényegesen és határozottan vissza tudok emlékezni, az a 

Kakas iskola udvarának az utcára néző vasrácsa volt, azé az utcáé 
(Jugovié utca), ahol laktunk, és ahol gyermekkoromat élve álmod
tam. Úgy éreztem, hogy elszakítottak valamitől, hogy valami olyan 
következik, ami „kötelező” és tolakodón kellemetlen, meg kell ta
nulni és tudni kell, hogy kétszer kettő az mindig négy, és még sok 
mindent, amit más talált ki és szedett rendszerbe. Tudomásul kel
lett vennem, hogy az egész élet csupa szabály, rendelet és törvény, 
melyet meg kell tanulnom és el kell fogadnom.

Idegen és ellenséges volt számomra ez a világ.
Nem szerettem!

y
FÉLTÉKENY VOLTAM A -  NŐVÉREMRE

Amire világosan emlékszem, az az ismerkedés volt az iskolával, 
ahova a nővérem vezetett el. (Vezetett? Vitt! Cipelt és cibált el, 
mert tiltakoztam, mint a csikó a kötőfék ellen.) Az első sorban 
ültettek le, Kóra az ajtó mellett támasztotta a falat, és dühös tehe
tetlenséggel tűrte, hogy szeretett öccse úgy bőg, mint a csecstől 
elválasztott borjú.

Bőgtem, mert féltékeny voltam.
Féltékeny, mert úgy éreztem, hogy most örökre elveszítem ked

ves és felettem mindig aggódva őrködő játszótársamat, aki -  íme -  
felnőttként mehet tovább a maga útján.

Nagyon szerettem!
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Még felnőttként is még sokszor fordultam hozzá tanácsért, vagy 
ő segített minden kérelem nélkül, ha úgy érezte, hogy bajban va- 
gyök.

Később sokszor találkoztunk, már mint komoly felnőttek. Ő a 
zongora mellől szólt hozzám a dobogóról, én a színpadi fények 
világából integettem neki. Sokszor léptünk fel együtt (már mint 
ismert művészek), egyebek között a Népkör színpadán egy-egy ren
dezvényen.

Pályafutását Lányi Ernő növendékeként kezdte Szabadkán, 
majd Pesten Hanák Árpád és Szenn Irén tanítványaként folytatta. 
Zongoraművészi pályafutását koncertekkel és pedagógiai munká
val folytatta és mint a szabadkai zeneiskola igazgatója fejezte be. 
Közben lemondott egy világturnéra, valamint rendszeres pedagó
giai munkásságra szóló brazil meghívást.

Itthon maradt, s most Hollandiában él, gyermekeivel és unokáival.
Sokat volt velem és mellettem az életben, még akkor is, mikor 

nem csak nekem, de neki is nagyon nehéz volt az élet, mikor mind
két család nehezen bírta a megpróbáltatásokat.

Tőle akartak engem elszakítani!
Pedig ott volt a barátom, az otthoni játszótársam, Petrik Pali, 

mégis bezárkóztam a magam vesztes és dacos világába.

PÁTER VAZUL

Valószínű azonban, hogy valamit mégis tanultam, valamit ha
ladtam a tudományok világában, mert két év után, Palival együtt, 
átkerültem a „Kakas”-ba, de semmi említésre méltót nem vittem át 
magammal az új közegbe.

A „Kakasából is csak páter Vazul maradt meg emlékezetemben, 
a hatalmas, nagy erejű barát, akit reverendájába csimpaszkodva 
kísértünk végig az akkori tejpiacon és aki -  mikor már megunta a 
sok „csérogást” maga körül -  szeretettel csapott szét köztünk a 
cingulusával. Ebből, a harmadik elemiből, két emlékem maradt 
meg: a kakaó kaláccsal és az első gyónás. A páter Vazul nyitotta 
„szegénykonyhából” a kisiskolásoknak is jutott, így jutott nekem is, 
és bár nem voltam rászorulva, ettem, mert jobban esett, mint az 
otthoni.
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Ki érti ezt?
Az első gyónástól rettenetesen be voltam gyulladva. Valakinek, 

egy ismeretlennek feltárni féltve őrzött titkaimat, a „bűnös titko
kat”, nem volt számomra teljesen közömbös. Amiről senki sem 
tudott rajtam kívül, azt elmondani valakinek, aki azt majd tovább 
adja egy szigorú és büntetésre mindig kész, láthatatlan és titokzatos 
valakinek, majd remegve várni a büntetést, hát... meggondolandó 
valami!

Aztán kiderült, hogy semmi borzalmas sem történik.
Térden állva elmondtam a penitenciát, elmormoltam magam

ban, és boldogan jöttem ki a templomból, a „jól megúsztam” kelle
mes érzetével.

FOGHÚZÁS SPEDITŐRKOCSIN

Sokat kellett gyónnom, mert sok volt a bűnre csábító alkalom.
Akkoriban a városháza mögötti téren volt a tejpiac, ahová Bom- 

bola Pali nevű kebelbarátommal kijártunk „reggelizni”. Egy nagy 
zsemlét kettévágtunk, a belét kivájtuk és megettük, a megmaradt 
kemény héjú „bögrével” odamentünk a legjóságosabbnak látszó te
jeskofa elé és kértük, hogy mérjen nekünk zsemle-poharunkba egy- 
egy deci tejfelt. Mikor megkaptuk, belekóstoltunk és mondván, 
hogy savanyú, visszaöntöttük és iszkiri ki merre látott. A kofa sok 
mindent kiabált utánunk és mi kárörvendve nevettünk, gondolván: 
na, ennek is lesz gyónnivalója.

A vásárokat, melyek a mostani Pekótól egészen a nagytemplo
mig voltak elhelyezve a járda szegélyen sorakozó sátrakkal, rend
szeresen látogattuk és amit lehetett, főleg cukorkát, megfújtunk. Én 
az általam rudas cukornak nevezett hosszú, sokszínű cukrot szeret
tem legjobban, mert csücsörített szájban forgatva szép hegyesre 
lehetett szopogatni.

A volt csirkepiacon, a Népkör előtt voltak a céllövöldesátrak, a 
hinták és a körhinták, ahol 10 (!) körbeforgatás után mi is felülhet
tünk egy „rundóra” Ez egyszerűen munkaerő-kizsákmányolás volt, 
de megérte. Hát még a „fogorvost” megbámulni, aki egy speditőrko
csira léptette fel a „pácienst” és ott, mindenki szeme láttára benyúlt 
a panaszos szájába és a kitapogatott, fájós fogat puszta kézzel egy
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pillanat alatt kirántotta és diadalmasan felmutatta! A delikvens 
pálinkát kapott öblögetni, de meg is ihatta. És jöhetett a következő.

Volt látnivaló bőségesen!
Aztán a Pali, de nem a Petrik, hanem a Bombola, aki csendes és 

elmélázó természet volt, megkérdezte, hogy a lopott cukrokat meg- 
gyónjuk-e. Nagy tanácskozás kezdődött, melynek végén azt a hatá
rozatot hoztuk, hogy az apró, csip-csup dolgokat is meggyónjuk, és 
a gyónás befejezését jelentő és kötelező „Kérem, többre nem em
lékszem” szöveg után hirtelen, mintha akkor jutott volna az eszünk
be, jött a zseniális „kitaláció”, illetve mindent megoldó szöveg: 
„... Ja, majd elfelejtettem. Hazudtam!” Ez a gyóntató atyának egy 
újabb bűn beismerését jelentette, mi pedig a meg nem gyónt bű
nöktől mentettük fel magunkat.

Nagyon elégedettek voltunk magunkkal, de főleg a kirótt enyhe 
penitenciával.

A ZSIDÓ „MIATYÁNK”

Az első nagy és emlékezetes esemény negyedik elemista korom
ban történt.

Egy napon anyám sírva, apám kemény szigorral közölte velem, 
hogy tovább nem járhatok a már-már szeretett „Kakas”-ba, mert a 
negyedik osztályt az ún. zsidó iskolában kell folytatnom. Az esetet
-  sajnos -  kényszerhelyzetükben úgy okolták meg, hogy rossz gye
rek és gyenge tanuló vagyok, ezért penderítettek át az egyik iskolá
ból a másikba.

Az igazság az volt, hogy apám, állami tisztviselő lévén, nem 
taníttathatta fiát magyar tannyelvű iskolában. Pedig megmondhat
ták volna, így hamarább megtanulhattam volna, hogy létezik vala
mi, amit nacionalizmusnak neveznek és ami befurakodik kicsi csa
ládi életünkbe is és mindenhová, ahol nincs helye.

Nekem mindez nem okozott különösebb gondot, találkoztam 
más „kiutasítottakkal” és „megbélyegezettekkel”, nagyon gyorsan 
megbarátkoztunk, és hosszú-hosszú barátság született sokunk kö
zött.

Kádas tanár úr is remek ember volt, nem tett különbséget gyerek 
és gyerek, nemzetiség és nemzetiség és főleg nem vallás és vallás

26



között. így lassan-lassan kezdtem magam jól érezni a zsinagóga 
mögötti iskolában.

Egy értelmetlen, nagy csalódás azonban megzavarta a világról 
alkotott „véleményemet”. Kötelező volt zsidó misét is hallgatnunk, 
és én mint jó katolikus, levettem a sapkámat, amikor beléptem a 
zsinagógába. Amire egy enyhe nyakleves és magyarázat következett, 
miszerint ha Jehovát meglátogatjuk, az írás szerint ez csak feltett 
kalappal történhet.

Anyám hívő katolikus volt, és én vele jártam templomba. így 
mentünk misére egy vasárnap is, és én -  belépve a templomba -  
teljesen megfeledkeztem a fejemen lévő sapkámról. Ismét nyakle
ves és magyarázat, hogy Isten házába nem lépünk be feltett sapká
val.

Most ezt értse meg az ember!
Hosszú-hosszú időbe tellett, míg megértettem, hogyan is áll a 

dolog az istenekkel.
Sokszor eszembe jutott az apró termetű Angelika nővér, aki 

nesztelenül suhant gumitalpú és gumisarkú cipőiben a tejpiacon 
lévő zárda hűvös folyosóin, ahová én is -  valószínűleg mint óvodás -  
jártam. Halk szavú volt és mosolygó, s ha kaptam egy piros ötöst 
(mert igenis kaptam!), mindig ő adta át, megsimogatta a fejemet, 
egy csókot lehelt az arcomra, mondván: „Jól van, kis Pataki!” Ez 
nagyon jó volt nekem!

1944 őszén a nővérek eltűntek, a zárda orosz kórház lett, tele 
amputált sebesülttel, Ák udvar is, egészen a telket elhatároló áro
kig, sőt abban is, tele volt amputált, oszladozó és rothadó kezekkel 
és lábakkal és dagadt, kövérre hízott patkányokkal.

Ma a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola van az épületben, 
amelyhez az emlékek sokasága fűz.

1945-ig azonban még sok év telt el és sok minden történt.
A zsidó iskolában tanultam meg folyékonyan a zsidó „miatyán- 

kot”, amit aztán sok évvel később sikeresen kamatoztattam a risztici 
színház egyetlen darabjában, amelyben játszottam, a Madách-kom- 
mentárokban.

Azóta se szerep, se színház, se miatyánk!
Csak magamban!
És más okokból kifolyólag!
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NYELVI BUKTATÓ

A középiskola befejeztével a gimnáziumot már a villanyteleppel 
szemben lévő Kujunc^ié-házban lakva kezdtem el. (Kezdődtek a 
költözködések is!) A ház szép volt és tágas, kert is tartozott hozzá, 
cseresznye- és meggyfákkal, veteményessel, ahol remekül lehetett 
hasra fekve lesni, hogyan túrja ki a felesleges földet a vakond, 
hogyan kell gyorsan a cseresznyefára mászni, és még gyorsabban a 
földre huppanni, ha az apám vagy a nagyanyám megjelent, és pilla
natok alatt eltűnni a piszkebokrok között.

Két kebelbarátommal, a Sutus fivérekkel, Sanyival és Lacival 
nagyszerű indiánosdit játszottunk és szaporán szívtuk a békepipát, 
a cirokseprőből kivágott, ujjnyi vastag szálakat. (Az igazi cigarettá
ra a gimnázium WC-jében szoktam rá, mint hatodikos gimista.)

Az épület sarkán volt az Ádám fűszeres boltja, ahol mindenféle 
jó szagú árut lehetett kapni. Valamivel távolabb, a város felé a 
Mariska néni kis bódéja állt, ahol egy dinárért házi füstölt kolbászt 
és egy darab puha rozskenyeret vehettem. Ezt eszegettem legszíve
sebben a vacsora helyett a konyha lépcsőjén ülve, miközben elmé
lázva a kert árnyait nézegettem.

Első (és utolsó) nagy kereskedői bukásom egy nyári délután 
történt, amikor -  mivel segítettem a gyümölcsszedésben -  munka
bér címén egy kiskosárnyi cseresznyét kaptam azzal, hogy eladha
tom és a pénz az enyém lehet.

Örömmel mentem ki a szemben lévő villamosmegállóhoz, ahol 
a Szabadka és Palics, illetve a Palics és Szabadka között közlekedő 
villamosok találkoztak, és ahová a kocsivezetők, a kalauzok és az 
utasok közül néhányan mindig leszálltak a falból egy görbe csövön 
át csordogáló vízből inni. Artézi víz volt és jó hideg. Itt gondoltam 
felkínálni „árumat” valakinek, az igazán szép és keményre érett 
cseresznyéket.

Odaléptem az egyik kalauzhoz és feléje nyújtottam a kosarat 
mondván: „Bácsi, vegyen cseresznyét!” Rám nézett, belemarkolt a 
kosárba, kivett egy jó maroknyi ropogós cseresznyét, „Köszönöm, 
fiam”, mondta, és fellépett az egyik induló szerelvényre.

Ő jól értette: „vett” a cseresznyéből.
Talán akkor döbbentem rá először, hogy mennyire és milyen 

bonyolult a magyar nyelv.
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A GIMNÁZIUMI ÉVEK

Itt és ilyen mesebeli környezetben kezdődtek a gimnáziumi 
évek.

Az első boldog nap, mikor a korzón lévő Krámer-féle kereske
désben megvettük a gimnazistasapkát.

Nagyon szép és elegáns, sötétkék sapka volt fénylő, kemény 
silddel, és a sapkán elöl, a simli fölött egy ezüststráf felvarrva: Első 
gimnazista. (A sapkát -  bár szigorúan tilos volt -  nagyszerűen félre 
lehetett vágni, ami huncut és hódító jelleget adott viselőjének.)

Négy osztályig négy ezüststráf, az ötödiktől kezdve négy arany.
Büszke voltam magamra, a gimnazistára, és igyekeztem úgy is 

viselkedni.
Gimnáziumi emlékeim első virágait hadd nyújtsam át tanáraim

nak, akik -  az előírt nyolc év helyett -  kilenc évig tágították az 
agyamat, mivel a VII-ben -  önfejűségem miatt -  osztályismétlésre 
buktam.

Emlékeim áldják most Petényi, Penavin, Richter, Csajkás, 
Scháffer tanár urakat, a kedves és mindig a diákok pártján álló 
osztályfőnökünket, Mici nénit, Weiner Irénkét, az osztályba japán 
gésaként betipegő, francia nyelvet tanító, filigrán tanárnőt, akibe az 
egész osztály szerelmes volt, de Markovié, Bulatovié és Berbeé tanár 
urakat is, akik a szerb nyelv értékeit és szépségeit, a matematika 
rejtelmeit és Afrika sejtelmes világát igyekeztek velünk megismer
tetni. '

Petényi tanár úr, ha olyan volt a kedve (és sokszor volt olyan!), 
rövid kis Gárdonyi- vagy Mikszáth-írásokat olvastatott fel velem, de 
Göre Gábor úr volt a kedvence. Az osztállyal együtt derült a neve
zett bíró úr, valamint Durbints sógor és Kátsa cigány kalandjain, és 
én büszkén álltam a középső padsor előtt, mint a mű tolmácsolója. 
Petényi tanár úrnak állandó és szeretett felolvasója voltam, kíván
ságára a kísérettségin csak egyetlen verset kellett elszavalnom, 
Petőfitől az Egy gondolat bánt engemet címűt. El is szavaltam a 
vizsgabizottság előtt, és ezzel már le is „kísérettségiztem”.

Richter tanár úrnál lényeges volt, hogy a felelő diáknak „perrreg- 
jen a nyelve”. így esett meg, hogy kedves barátom, Fodor Gyurka 
(aki kövér volt és alacsony, én meg hosszú és sovány, s ezért nagy 
sikerrel alakítottuk az osztálynak Zorót és Hurut), Reviczky Gyula
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Pán halála című versének tartalmát úgy mondta el, hogy -  „a hajó 
fenekén duhaj társaság dőzsöl” helyett -  „duhaj társaság dörzsöl”. 
Szóval pergette a nyelvét, amin az osztály jót mulatott. A felelet 
azonban jeles volt.

1944 őszén Richter tanár úr Szegedre menekült és ott mint 
újságárus tengette életét.

Penavin tanár úr a történelmet tanította. Előadásai mindig iz
galmasak voltak és mindvégig lekötötték figyelmünket. Bár nagyon 
komoly és szűkszavú ember volt, mindannyian szerettük. Tisztelve 
szerettük. Olyan izgalmasan adott elő, mint amilyen izgalmas volt 
az az esemény, melyről beszélt.

Csajkás tanár úr, a jóságos, nagy bajszú, szelíd ember a matema
tikát próbálta megkedveltetni velünk több-kevesebb sikerrel. Én a 
számtan iránt semmilyen vonzódást nem éreztem, sőt -  amikor 
apám „kezelésbe” vett -  kimondottan ellenszenvet éreztem eme 
nemes és most már a világűrt ostromló tudomány iránt. Apám, 
akinek a szakmájához hozzátartozott a matematika, öklével verte 
orrom előtt az asztalt, hogy aszongya: „Sinus alfa plusz cosinus alfa 
egyenlő tangens alfa! Érted? „Értem”, feleltem, de halvány fogal
mam sem volt, miről van szó. Nem is szerettem.

Csajkás tanár úr óráin olyan voltam, mint egy angyal. Karba tett 
kézzel és tágra nyílt, nagy, figyelő (vagy annak látszó) szemmel 
ültem az első padban, taktikáztam, mert a tanár úr rendszerint a 
helytelenkedőket és rendetlenkedőket hívta ki a táblához felelni. 
Megúsztam egy hármassal.

Scháffer tanár úr, aki a latint tanította és aki a Zeusz becenevet 
kapta az osztálytól, kegyetlenül szigorú volt azzal, aki helytelenke- 
dett. Ilyennek megsimogatta a fejét és a legváratlanabb pillanatban 
elkapta a haját, a füle mellett, közben szelíden és nyájasan mondta: 
„Ülj le, fiacskám, csak szépen ülj le”, s közben emelte a hajánál 
fogva. Mit lehet ilyenkor tenni? Akár szót fogatsz, akár nem -  fájt. 
De rövidesen megérkezett a mindent feloldó pofon, melyet egy nagy 
gyűrű tett nyomatékosabbá, melyen egy jókora turbános fej volt 
kifaragva, melyet a művelet előtt a tenyere felé fordított be, hogy 
inkább koppanjon a fejünkön az, aminek csattannia kellett volna. 
Ilyenkor úgy rémlett, hogy rövidre nyírt sűrű, mereven ágaskodó, 
tüskeszerű hajából szikrák pattannak ki.
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Mici néni, az áldott lelkű osztályfőnöknő, aki nagyon szeretett 
minket és mi is szerettük őt, a lelkét adta volna az osztályért, ha arra 
szükség lett volna.

OSZTÁLYISMÉTLÉS

Mikor Bulatović tanár úr földrajzból pótvizsgára buktatott, 
majdnem sírva könyörgött, hogy válaszoljak a feltett kérdésekre. 
Tudtam volna válaszolni, de bitang dac volt bennem, amit jogosnak 
is éreztem. Egy nyári napon ugyanis az osztály kirándulásra ment a 
Fruška gorára, leróni tiszteletünket Branko Radičević sírja előtt.

Tikkasztó meleg volt.
Már készülődtünk indulni Karlóca felé, mikor egy fogatos sze

kér haladt el mellettünk. Megkérdeztem a bakon ülő parasztot, 
hogy bevinne-e engem és kebelbarátomat, Fodor Gyurkát, aki kö
vér volt és nagy cseppekben csurgóit róla a verejték. Bevinne-e 
bennünket a városba? „Ugorjatok fel!”, hangzott a válasz. Felugrot
tunk és visszaintegetve a „fáradt, büszke hadra”, elindultunk Karló
ca felé. Bulatović tanár úr észrevette a fegyelemsértést és szabályta
lanságot, utánunk eredt, és többször is megálljt parancsolt. A pa
raszt, megértve a tréfát, a mókás helyzetet, a lovak közé csapott, és 
mi pillanatok alatt elhagytuk a porfelhőbe utánunk rikoltozó föld- 
rajztanárt.

Amit Karlócán kaptunk, az a miénk volt.
Nekem, mint az eset értelmi szerzőjének, a tanár úr még egy 

pótvizsgát is a nyakamba akasztott. Ezen a pótvizsgán némultam el 
és tagadtam meg a feleleteket.

így a hetedikben osztályismétlésre buktam, de megnyugtattam 
magamat: oly szép volt a hetedikes tananyag, hogy azt érdemes még 
egyszer végighallgatni.

A társakat, akik utolértek, már mind ismertem, mind barátaim 
voltak, nem volt hát nehéz beilleszkedni az új környezetbe.

Egy valamit azonban nagyon sajnáltam.
Szétszéledt kis önképzőkörömet. Ez a kis csoport minden vasár

nap délután összejött Gál Gabi barátomnál, ahol mindenki felol
vasta egyheti szellemi termékét, versét, rövid élménybeszámolóját, 
papírra vetett, szépnek hitt gondolatait.
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Gál nénitől mindig kaptunk uzsonnára kakaót és kalácsot, úgy
hogy testileg-lelkileg elégedettek és boldogok voltunk.

Sokkal később azután, jó tíz év múlva, amikor a csendőrök 
begyűjtötték a zsidókat, Gálékat is elvitték, habár az anya katolikus 
volt. Gabi, aki a legkevésbé volt bármiért is felelős, valahol egy 
gyűjtő táborban fejezte be fiatal életét.

Feloszlott a kis önképzőkör, elszakadtam a nyolcadikosoktól, mert 
nem volt többé kedvem írogatni és mesélni.

KOLOMP A HITTANÓRÁN

A hetedikben a hittanórák voltak a legmulatságosabbak.
A hittan mindig a hatodik óra volt szombaton.
Két pap-tanárral: Gajdos és Zvekán tisztelendő urakkal ismer

kedtünk meg. Az óra előtti szünetben a Sibaliénál, a kenyérgyár 
kihelyezett üzletében, amely igen közel volt a gimnáziumhoz (tudta 
a tulajdonos, hol kell üzletet nyitni!), vettünk meleg zsíros lepényt 
és azzal jóllakva vártuk a szent igéket.

Az első padokban ültek az „ügyeletesek”, akik figyeltek és felel
tek, a hátsó padokban kártyáztak. Egyszer Gajdos tisztelendő úr 
„lecsapott” a kártyásokra, felszólította Csonka Ferit -  aki cukrász 
lett és nagyon fiatalon meghalt -, sorolja fel a hét szentséget. Feri 
éppen a kapott lapot gusztálta, így a kérdés váratlanul érte és csak 
dadogott. Szekunda, ez ugyan nem sok vizet zavart, mert hittanból 
nem lehetett pótvizsgára bukni. Egyáltalán nem lehetett megbukni. 
Feri leült, és csak úgy a fogai között fejtette ki a véleményét az 
esetről: „Az anyja hét szentségit, nem elég, hogy nem tudom, hány 
szentség van, még tropa is vagyok!”

De azért szerettük Gajdos tisztelendő urat.
Zvekán tisztelendőn azonban bosszút álltunk.
Azt mesélték róla, hogy hittérítő volt Afrikában. No -  határoz

tuk el ezt kihasználjuk, és mivel szereti a gyerekeket pofozni, 
bosszút állunk.

Az első padsor végén, a sarokban álló kályhába egy kolompot 
szereltünk, melyre madzagot kötöttünk, és a harmadik padsor 
első padjában ülő fiú lábához kötöztük. Az adott és a legváratla
nabb pillanatban megszólalt a kolomp. Mivel ez kísértetiesen
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megismétlődött és a tettes nem jelentkezett, a tisztelendő úr el
kezdte sorra pofozni az első padsorban ülőket. A legizgalmasabb az 
volt, hogy mikor a pofon puffant, megszólalt a kolomp. Mi váltig 
erősítgettük, hogy ez egy afrikai szellem műve, a páter azonban nem 
hitt nekünk: egy kolomp -  egy pofon, egy kolomp -  egy pofon. A 
végén természetesen előkerült a kolomp a kályhából, de a madzag 
nem, mert azt az „ügyeletes” még idejében elvágta, a „tettes” pedig 
magához húzva összegombolyította és zsebre vágta. Mivel nem volt 
tettes, a tisztelendő úr az ajtóban állva, pofonokat osztogatva ürí
tette ki az osztályt a gyerekektől.

Nem sokáig tanított. 1934-ben hirtelen megváltozott körülöt
tünk a világ.

„HALÁLOS” DIÁKSZERELMEK

Marseille-ben megölték I. Sándor királyt.
Megjelentek a feliratok: „Ne govori jankapustanskim jezikom!” 

(Ne beszélj jankapusztai nyelven!)
Mi, magyarok egyszerre egy nemkívánatos és gyűlölt nép gyere

kei lettünk. A szerb és a magyar tagozatosok között hirtelen kitört 
az ellenségeskedés, a közös tantermek padjain bevésve találtuk a 
nekünk küldött és „minket illető” üzeneteket. A tanítási váltás 
idejét (fél kettőig tartott a szerbek tanítása, mi kettőkor kezdtünk) 
verekedésre használtuk kfc azok is kölcsönösen ütötték egymást, 
akik tegnap még jó barátságban voltak. A vak sovinizmus közénk 
fészkelte magát, és mi értetlenül és döbbenten álltunk a gyűlölet 
undok mocskában.

Szerencsére az életnek vannak értelmesebb eseményei is, mint a 
gyűlölködés. Például a szerelem. Az osztály két lányba volt „halálo
san szerelmes”. A villamoson, mely akkor az állomás és a Rudics 
utca között is közlekedett, mindig abba a kocsiba tolakodtunk be, 
amelyikben L. Terka utazott, ment az iskolába vagy haza. Egyszer 
aztán -  hárman! -  vettünk magunknak annyi bátorságot, hogy tisz
tes távolságból egészen hazáig kísérjük. Ő bement a házba, mi kint 
maradtunk az utcán, és megbűvölve bámultuk a házat, amely elnyel
te Terkát.

Azt sem tudtuk, hogy mire várunk.
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Kis idő múlva megjelent Terka bátyja, egy komoly, felnőtt, 
majdnem kész férfi, és szépen megmagyarázta nekünk, hogy van a 
zsebében egy pakli pofon, amit szívesen szétosztogat közöttünk.

Megértettük.
Maradt azonban tovább is a bámulás, a plátói szerelem.
G. Pannival kapcsolatban -  aki nagyon szép, fekete hajú lány 

volt -  komolyabb események zajlottak le. Neki nem volt bátyja, de 
volt egy komoly udvarlója. Elhatároztuk, hogy kiütjük a nyeregből, 
annál is inkább, mert Biacsi barátunk szerelmes volt Panniba,

„Felfegyverkezve” homokkal tömött harisnyákkal, valamint a 
Flórián téren összeszedett téglákkal, meglestük, mikor megy haza 
Panni az udvar lója kíséretében, és megszálltuk az utcai nagykapu 
környékét.

Vártuk a „betolakodót”, aki Pannitől búcsúzkodott a kapualj 
nosztalgikus sötétjében.

Akkor következett be a drámai fordulat. Egyszerűen ránk sza
kadt az ég. A kétbejáratú utcaközben valaki vagy valakik leverték az 
utcai lámpákat, és a sötétben elkezdődött a leszámolás két banda 
között. Az egyik az Erdei (sétaerdei) Mátyásé volt, a másik szá
munkra ismeretlen. Mindkét banda, közösen, először tőlünk tisztí
totta meg a terepet, hogy aztán ők nyugodtan verekedhessenek, és 
csak azután estek egymásnak. A parázs verekedésnek a rendőrök 
vetettek véget. Mi akkor már és ismét a Szent Flórián téren voltunk, 
és egy kerekes kútnál mosogattuk a sebeinket és a fiákeres standon 
összeszedett lóhúgyos tégláktól bűzlő kezeinket.

Egyébként szorgalmasan tanultunk és még szorgalmasabban 
drukkoltunk a gyorsan közelgő érettségi vizsgák miatt.

És azok is elérkeztek.
Jelesre érettségiztem.
Büszke szomorúsággal énekeltük a Gaudeamust, és érthetetlen 

okokból kalapot tettünk a fejünkre, sétapálcát vettünk a kezünkbe, 
és az utcán cigarettára gyújtottunk, amire különben a gimnázium 
WC-jében szoktunk rá.

Azután dönteni kellett: hová és merre?
Apám és anyám az orvosi mellett voltak, nekem is tetszett ez 

a hivatás, és ahogy egyik versemben {Mi ketten) írtam, így gondol
kodtam:
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Aztán az egyetem tárta kapuit.
Fényes álomvilág
ígérte csodáit:
a Nagy Hivatást,
melyben mélyen
ember lehet az ember,
melyben az orvos
az ORVOS
és nem gazember
vagy iparos,
keresethajszoló szakmabetyár. 
De kár,
hogy nem lett belőle semmi...

AZ EGYETEMEN

Ez az első „nagy tétele” életemnek, melyről komoly számadást 
kellene végeznem magamban és magammal: miért nem sikerült? 
Miért nem lettem orvos, aki mindenkor, minden pillanatban készen 
áll arra, hogy rohanjon segíteni oda, ahova segíteni hívják. Nem 
olyan valaki, aki a segítségét feltételekhez köti, hanem mindig tettre 
készen álló, gondot és fájdalmat elhárító jó barát.

A falu volt az álmom.
A falusi orvos, aki ak)ftr gyalog, akár kerékpáron járja betegeit, 

aki ismeri őket mint embereket is, és ő maga sem titkolja a szerete- 
tet, amit irántuk érez.

Romantikus hős? Lehet!
Akkor valóban így gondolkodtam és így éreztem. Még ma is egy 

icikét-picikét sajnálom, hogy nem így történt, hanem úgy, ahogy 
nem is álmodtam.

Színészi pályafutásom alatt ezért éreztem sokszor azt, hogy a 
színpadról kapcsolatot teremtve a nézőkkel, valami jót tettem az 
emberekkel, hogy felvidítottam őket; hogy egy kicsit közelebb ke
rültem hozzájuk; hogy feledtettem velük gondjaikat-bajaikat. Le
het, hogy ez csak önigazolás, önámítás, mégis úgy érzem, hogy 
színészként egy kicsit orvos is voltam.
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Nem vagyok, nem lettem doktor, és nincs ilyen diplomám sem. 
Úgy érzem, őszintén meg kell mondanom, hogy egy ilyen cím és 
papír birtoklásáért túl keveset dolgoztam.

Szerettem amit csináltam, és nagyon izgalmas volt akár elméle
tileg, akár gyakorlatban betekintést nyerni valamibe, amit úgy hív
nak, hogy ember.

Hát akkor mit csináltam? -  kérdem most magamtól.
Felületeskedtem!
A napi kötelező elfoglaltságok, előadások és gyakorlatok mel

lett még találtam magamnak időt arra, hogy elszerződjek egy diák- 
dzsesszzenekarba dobosnak (?!). Önbizalmamat (vagy hiúságo
mat?) növelte, hogy a stipendium mellett zsebpénzt is teremtettem 
magamnak.

UTCANÉVTÁBLA MINT POLITIKAI BAROMÉTER

Zágrábban kezdtem az egyetemet és ott is „fejeztem be”!
A Radić, az ún. Hosszú utcában volt a Magyar Egyetemisták 

Egyesülete, ahol anyagi támogatásban részesültünk; az étkezés 
(ebéd) ingyen volt. Magyarországról érkezett a támogatás, amelyből 
én is kaptam. Nagy segítség volt a lakás és egyéb költségek fedezése 
mellett; otthonról ugyanis vajmi keveset kaptam a nyugdíjból. A 
család akkor már túl volt a vándorlások korszakán, és négy lakáscse
re után végre megállapodott a Wachott -  a mostani Goricai -  
utcában, ahonnan részben a temetőbe, részben a Rudics (a mai 
Október 10.) utca 2. szám alatti házba költözött. Erről a lakásról 
meséltem sokszor és sok helyen, talán olyan helyen is, ahol nem 
kellett volna, nevezetesen azt, hogy ez az utca Szabadka legprakti
kusabb utcája, ami a politikai helyzetről szóló információkat illeti. 
Ez az utca ugyanis valamikor Rudics báró nevét viselte és még ma is 
sokan ezen a néven ismerik Szabadkán. Az első világháború után a 
győztes hadsereg egyik ezredesének, Krupežević ezredesnek a nevét 
kapta. A második világháború végén Moszkva utca lett belőle. A 
Tájékoztató Iroda határozata után azonban átkeresztelték Milovan 
Đilas utcára. Miután Đilas kegyvesztett lett, lekerült a tábla a falról, 
és helyébe a város felszabadulásának dátuma került.
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Nekem semmi mást nem kellett tennem, ha érdekelt a politikai 
helyzet, csak kimennem az utcára és felpillantanom a sarki utcanév
táblára. Azonnal tudtam, hogyan állunk!

Azon is gondolkodtam már, nem lenne praktikusabb úgy, mint 
Amerikában: 56. utca, 14. utca, 20. utca stb. stb., de hát ilyesmi 
nálunk lehetetlen, mi sokkal dinamikusabb nép vagyunk, mozgal
masabb, nem dughatjuk el az eseményeket egyszerű számok mögé.

JÓSNŐNÉL -  ALBÉRLETBEN

Az otthonról kapott pénzt apám nyugdíjából csípték le, aki át
adta magát a nyugdíjaséletnek, zsörtölődő és marakodó lett, főleg 
az anyósával.

Anyám egyszer látogatott meg Zágrábban és hozott nekem egy 
melegebb kabátot.

Mi -  két orvostanhallgató [az egyik a ma Szegeden élő B. L. 
nyugalmazott, többszörösen kitüntetett orvosprofesszor, a másik 
én, egy állatorvostan-hallgató, K. I. (meghalt) és egy papnövendék, 
C. I. (meghalt)] -  egy jósnőnél laktunk albérletben, Marija P.-nél, 
aki „tátott szájú verebeimnek” becézett bennünket, s ha jó forgal
mat csinált, ha sok volt a páciense, akik kíváncsiak voltak a jövőjük- 
re, akkor mi is jókat vacsoráztunk és még reggelit is kaptunk.

Nagyon vallásos és hívő asszony volt. Úgy tudta magáról, hogy 
egy szép nyári reggelen maga a Szűzanya tette le két cserép viruló 
muskátli közé az egyik fiá k b a , ahol szülei éppen kinéztek. Mire a 
papnövendék megkérdezte, miért nem fényképezkedtek le. Ezért 
Marija napokig nem adott se vacsorát, se reggelit. Általában jó 
pénzért arra igyekezett rábeszélni „ügyfeleit”, hogy a Száva hídjáról 
leugorva térjenek meg Istenhez. Mi nagy figyelemmel kísértük a 
dolgokat és gyorsan döntöttünk -  ha nőről volt szó -, hogy ki fogja 
elkísérni a Száva hídjára és lebeszélni „szent cselekedetéről”.

MEDICINA HELYETT MŰSOROS ESTEK

Néha igen szép eredményeket értünk el.
Az egyesületben a minden hét péntekjén megtartott összejöve

telekre én rendeztem az előre megbeszélt és összeállított műsort.
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Szavaltam is, felolvastam valamit, szavalókórust tanítottam be, szó
val csupa olyan dolgokat csináltam, melyeknek semmi közük sem 
volt a medicinához.

Mozgalmas kulturális tevékenységet folytattam.
Ha lehetséges volt, egy-egy szavalattal színesebbé tettük a mű

sort, aminek gyakran megrovás volt a vége, felróva nekünk, hogy 
gyanús „rózsaszín elhajlás” cseng ki a műsorból. Ebben volt is némi 
igazság, pedig erre D. T. -  már végzős orvostanhallgató -  nagyon 
vigyázott és őrködött a műsor mondanivalójának tisztasága felett. 
(Később, már mint orvos, csalódva a rendszerben, öngyilkos lett.)

Szóval, zajlott az élet.
Közben udvaroltam is -  természetesen -, véletlenül egy horvát 

nemzetiségű lánynak (érdekes, hogy engem soha nem érdekelt sze
relmem nemzeti hovatartozása), aki egy kicsit sántított a jobb lábá
ra, de a kedve állandóan derűs és aranyosan kacagó volt.

Azóta Ella talán már a mennyország felhői között botladozik 
csendben és mosolyogva.

TUDÓS ELMÉK

Sok felejthetetlen élményt szereztek számunkra a drága pro
fesszorok.

Perovié, az anatómia professzora, akibe mindegyik medika sze
relmes volt, Zarnik professzor, aki nyíltan kijelentette, hogy ő bár
kinek hajlandó percek alatt bebizonyítani: nincs Isten -  ezért ki is 
prédikálták a templomban -, és aki -  bár biológus volt -  felébresz
tette bennem az érdeklődést a makro- és mikrobiológia viszonyán 
át a relatív és a végtelen fogalmai iránt, Bubanović, a kémia pro
fesszora, Durst, a szülész nőgyógyász, Saltikov, a patológus, mind
mind tudós elmék voltak. Legjobban Thaller professzort, az ún. 
népi medicina kutatóját és előadóját kedveltük. Minden szombat 
délután kötetlen módon elbeszélgetett a soknemzetiségű hallgatók
kal, arra kérve őket, meséljék el, náluk, ahol születtek és eddig 
éltek, azon a vidéken mi a szokás, mit, milyen betegséget mivel 
gyógyítanak. Ennek a tantárgynak a hallgatása nem volt kötelező, 
mégis a tanár úr -  bár szombat délután volt -  mindig telt ház előtt 
beszélt.
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Komoly emberek foglalkoztak velem, és igyekeztek belőlem or
vost, jó orvost faragni. Hogy nem sikerült, annak egyes-egyedül én 
vagyok az oka.

Keveset tanultam és kevés vizsgát tettem le. Mikor elérkeztem 
az „állam türelmének” határára, az illetékesekkel 1939 szeptembe
rében megállapodtunk abban, hogy tanulmányaimat Szarajevóban 
a tartalékos tisztek iskolájában folytatom.

Már az indulás előtti napon, este, mindent, ami szükséges és 
szükségtelen volt, becsomagoltam a szürke katonaládába.

A „kötelező” tű, cérna, gomb, cipőpaszta, kefe, olló, zsebtükör 
mellett fésűt is beletettem. Ez utóbbi nagyon jól jött, mert már az 
első napon kopaszra nyírtak mindenkit. Becsomagoltam két köny
vet is, hogy legyen majd esténként mit olvasgatnom. Ezeket „kicse
rélték” sokkal komolyabb és szórakoztatóbb témájú másik két 
könyvre; az egyik a jövendő tartalékos tisztek kötelességeiről szólt, 
a másik pedig a fegyverek alkatrészeivel és azok tisztán tartásával 
foglalkozott. Bevallom, egyiket sem olvastam el soha.

Megtanultam mindent, amit meg kellett tanulni és így szabályo
san tudtam viselkedni. Ez is valami.

Hajnalban indultam otthonról.
Megsimogattam a konyhában álló ágyamat (ott volt ugyanis a 

„fészkem”), megszeretgettem a kedves doberman kutyámat, a Lor
dot, „akit” mindenekfölött szerettem és kezemből etettem. Megette 
a főtt kukoricát is, a sárga dinnyét, de a görögöt utálattal köpte ki, 
vagy a fejét fordította el tőle. Ajtót tudott nyitni magának, ha ki 
akart menni az udvarra, vagy ha onnan akart bejönni a folyosóra, 
szófogadó volt és ragaszkodó. Nagyon szerettük egymást.

Közvetlenül indulásom előtt nyugtalan lett, ki-be szaladgált, az
tán egyszer csak nyüszíteni, majd vonítani kezdett. Lélekszakadva 
rohantam utána, de mire kiértem az udvarra, már elpusztult. Mind
két szeme azonban nyitva volt.

Ott temettem el az első udvar kertjének fal melletti, keskenyebb 
részében, egészen a fal tövében, hogy sokáig védettek legyenek földi 
maradványai.

AKATONASAG
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Azután, elég rossz hangulatban, elindultam.
Elindultunk.
A vonatban ismerkedés, barátkozás, hősködő marháskodások.
A táj, amelyen áthaladtunk, egyre idegenebb lett, megjelentek a 

hegyek, a gyors hegyi patakok, alacsony, kis házak, nagy erdők és -  
megérkeztünk.

A városon át meneteltünk rendetlen sorokban fel a város felett 
emelkedő hegyre, az ún. jajcei kaszárnyába. A városi, I. Sándor 
király nevét viselő kaszárnyába csak eskütételre mentünk le.

Berendezkedtünk.
Átvizsgáltak mindent, amit mi anyaszült meztelenül és egymá

son röhögve kísértünk végig, elfoglaltuk a kijelölt ágyakat, és a 
holnapi „program ” ismertetése után felhangzott a parancs: 
„Oszolj!”

Nem sokan aludtunk azon az éjszakán.
A reggeli ébresztő szinte riasztó megváltás volt.
Elkezdődött a rend és a nagy monotónia rendjébe való beleil- 

leszkedés, a kemény, idegeket birizgáló és kíméletlen dresszúra, 
amely belőlünk, sületlen civilekből tartalékos tiszteket volt hivatva 
faragni.

Kemény ágyak, közös, hosszú, mosakodásra szolgáló bádogvá
lyú, hideg vizet köpő csapok (hol vagy drága, kis, otthoni kony
hám?), sorakozó, reggeli, foglalkoztatás, és ez mindennap megis
métlődött.

Egyformán.
Mindig ugyanaz!
Tanulás, elmélkedés a fegyverekről és a gyilkolás módozatairól.
így készülődtünk a tartalékos tiszti rang elnyerésére.
A kantin volt az egyetlen tűrhető hely.
Ott lehetett zavartalanul beszélgetni és -  eladósodni.
Néha csurrant-cseppent némi zsebpénz otthonról, de az sem 

volt hosszú életű.
Valós meséket lehetne mesélni arról a gépezetről, amely az 

emberből katonát csinál.
Számomra minden kötelező volt, de nem volt életbe vágóan 

fontos.
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Érdekesebb volt az első, majd a többi kimenő (ha nem voltam 
büntetve), az ismerkedés a várossal, mely már az első látásra rabul 
ejtett keleties jellegével, bájával és szépségével.

A Baščaršija!
Nem egy utca, mint még nemrégen volt, hanem egy egész város

negyed, melyben könnyen el lehetett tévedni, ami nem volt tanácsos 
az egyenruha miatt. Vonzott és ámulatba ejtett ennek a városnak a 
különleges levegője. A pipázó vagy cigarettázó, egy csésze kávé 
mellett üldögélő, csendben és sejtelmesen filozofálgató emberek, a 
karcsú minaretek, minden, ami kitapinthatatlanul és szóval ki nem 
fejezhető módon ezek mögött húzódik meg. Senkivel sem kötöttem 
ismeretséget vagy barátságot. Az uniformis ezt egyszerűen lehetet
lenné tette.

És az esti „miatyánk!”
No, ez igen érdekes volt.
A Belgrádi Opera későbbi karmestere, az akkor még ugyancsak 

kezdő regruta, O. D., egy száz- (ha nem több) tagú férfikórust 
tanított be a pravoszláv „miatyánk” eléneklésére, hogy aszongya: 
„Ocsenás, izse jeszi na nebeszjeh, da szvajtitszja imje tvoje, da pri- 
det carstvije tvoje...” stb. stb. Ugyanúgy, mint a negyedik elemiben a 
zsidó miatyánk, csak ószlávul. Ezzel háromra emeltem a tudott 
miatyánkok számát különböző nyelveken. Ennek a katonakórusnak 
az volt a kötelessége, hogy este, amikor a müezzin lent, az alattunk 
elterülő városban az egyik minaret erkélyéről jajgató áhítattal imá
ra szólította a hívőket, rázendítsen a saját ocsenására, és a két 
imádság, fent a levegőben, valahol az égbolt alatt, megpróbálta 
egymás között elosztani a -  semmit!

Mondhatom, nagyon szórakoztató volt.
Nagyon szerettem a várost, olyannak, amilyen volt.
A kaszárnyarendet is kezdtem már megszokni. Ezért váratlanul 

ért a hír, olyan váratlanul, mint derült égből a villámcsapás, hogy 
holnap utazhatok Bihaćra és ott folytathatom tovább katonai karri
eremet.

Nem tudtam elképzelni, mit vétettem a hazának.
Semmit! Csak a haza nem volt hajlandó hadseregét magyar nem

zetiségű jövendőbeli tisztekre bízni.
Csomagoltam, és lassú, hosszú vonatozással ballagtam fel Bi- 

haćra.
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MEGBÉLYEGEZETTEN

Egy egészen más, egy harmadik világ fogadott.
Villany helyett petróleumlámpák, az iskola viszonylag rugalmas 

ágybetétei helyett szalmazsákok, mosakodásra -  télen, nyáron -  ott 
a kút jó hideg vízzel, a poloskák sorozatos támadása, melyek ellen 
úgy védekeztünk, hogy este, lefekvés előtt, az ágy négy lábát négy, 
vízzel telt edénybe tettük. A támadás csak folytatódott és minden 
este bekövetkezett azzal a különbséggel, hogy a vérszívó dögök 
felmásztak a szoba plafonjára és onnan potyogtak féltve őrzött 
bőrünkre.

Ebben a világban döbbentem rá a relativitás fogalmának valósá
gára. Milyen elegánsan kényelmesnek tetszett most a szarajevói 
iskola a bihaćihoz viszonyítva, és milyen messzire tűnt el igényeim 
világában az otthoni konyha pompája.

Minden viszonylagos -  vigasztaltam magam, és igyekeztem mi
nél gyorsabban beilleszkedni a valóságba.

Ez nem is volt különösen nehéz, mert rajtam kívül volt még ott 
öt-hat hasonló sorsú diák más ezredekből, kikkel hamar összebarát
koztam valami kölcsönös egymásra találás vonzalmával. Jó kis tár
saság volt: Rukavina, Dimitrijević, Kurtz, Albahari és jómagam. Mi 
voltunk a bihácsi 55. gyalogezred megbélyegezettjei és a káplárok 
céltáblái.

Aránylag jól szórakoztunk. Ebédünket a pékség mögött (ahon
nan néha-néha az ablakon keresztül kirepült egy-egy frissen sült, 
puha kenyér), egy domb tetején, a patak felett fogyasztottuk. Heve- 
részve filozofálgattunk, beszélgettünk a helyzetről, a kommuniz
musról, melynek szerintünk hamarosan el kell jönnie. Mindegyi
künket valahol mélyen a lelkűnkben ért valami sérelem. Én például 
csak „Hej, ti svábó, tamo!” (Te sváb, ott ni!) voltam, de a többiek is 
kaptak, nyomdafestéket nem tűrő szavak kíséretében egy-egy dí
szítő jelzőt, akár a mamájukra, akár a vallásukra vagy nemzeti hova
tartozásukra vonatkozóan. Ezért -  közös elhatározással -  az egész 
kaszárnyarendszerrel szembeni bosszúból 1940-1941 telén, a ka
szárnya udvarának a kellős közepén a méteres hóba közösen belevi
zeltünk négy betűt: S. S. S. R. És kit vontak felelősségre? Természe
tesen minket, diákokat, mert mi írástudók voltunk.
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Életemben nagy nyomot hagytak a Bihaćon töltött évek. Mi, 
férfiak, egyébként is hajlamosak vagyunk arra, hogy katonaéle
tünkről köteteket meséljünk, de számomra valóban élmény volt, 
amit akkor, azokban az időkben éltem át. Katonai szolgálatom 
javát, mint volt orvostanhallgató, az ezred ambulanciáján töltöttem 
le, ezenkívül tagja voltam (mint bőgős) az altiszti pengetős zenekar
nak, mint „festőművész” pedig egy ünnepélyes alkalomra egy éjsza
ka alatt száraz falfestékkel felfestettem Bihać panorámáját minare- 
testől a tiszti étkezde falára.

Nagyon jól sikerült, és mindenki nagyon elégedett volt, kivéve 
engem, akinek a falfesték -  mivel pemzlim nem volt -  teljesen 
lemarta a bőrt a tenyeremről és az ujjaimról. Három hétig járkál
tam bebugyolált kézzel, mint egy pólyás csecsemővel. A diákkol
légák meg is kérdezték tőlem, mikor szültem és melyik káplár az 
apja.

Hiába, egy művészi alkotás megteremtéséért nagyon meg kell 
szenvedni. De sikerült!

Ilyen vidáman zajlott az életünk.
Mi, kiközösítettek, például megtanultuk és tökéletesen begya

koroltuk, hogy a „Vállra!” vezényszóra hogyan kell a puskát nem a 
jobb, hanem a bal vállra dobni, a bennünket akasztófán lógva látni 
óhajtó káplár rémületére, aki sehogyan sem tudott rajtunk eliga
zodni, mert megzavarta a látvány, és fejfájásra hivatkozva, két hét 
betegszabadságot kért és kapott tőlem, amit az ambulancián töltött 
le. Volt egy katona, aki tífesőbb került Bihaćra és aki minden alka
lommal ZSAP-pal köszöntött bennünket. Csak később világosított 
fel: ez a három betű azt jelenti, hogy „Živeo Ante Pavelić!” (Éljen 
Ante Pavelić!)

Jellemző az akkori Jugoszláv Hadseregre. Ki gondolta volna, de 
nemsokára megértettük, miután kitört a háború.

Meleg, kis barátságos gyülekezőhelyünk volt a kaszárnya mellet
ti Žegar faluban a Micika kocsmája. Teltkarcsú, bájosan mosolygós 
asszonyság volt, aki -  mikor kihozta a megrendelt italt -  nem mu
lasztotta el egyikünk-másikunk fejét-arcát megsimogatni.

Én akkor már egy Radojka nevezetű szerb lányhoz vonzód
tam. Rövid ismeretség volt, andalgó sétákkal a Debeljača füves 
lejtőin holdvilágban és szépen hangzó szavak halk zenei kíséreté
ben.
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És semmi testiség!
Most már magam sem értem.
Ekkora idealista barommal azóta sem találkoztam!

KITÖRT A HÁBORÚ

így történt, hogy egy vasárnap délután, 1941. április hatodikán 
hirtelen a riadó hangjai törtek be a kis kocsma hangulatos, csendes 
zsongásába, kemény, kíméletlen, rézből fújt hangok, mire -  ahá- 
nyan voltunk -  percek alatt már a kaszárnyában kapkodtunk holmi
jaink és fegyvereink után, és az ezred fél óra alatt, teljes harci 
készültségben, menetkészen állt.

Kimasíroztunk az állomásra, vagonokba raktak bennünket, 
megjelent Radojka is egy hosszú-hosszú levéllel a kezében, melyet 
bőgve adott át nekem, a vonat lassan elindult velünk valamerre. 
Olvasva a levelet, könnyek szöktek a szemembe, és ezalatt Bihać 
lassan eltűnt a messzeségben.

Még egyszer volt azonban alkalmam Bihaćon lennem.
Már az Stara Pazova melletti Golubinci nevű faluban táboroz

tunk, mikor az ezredparancsnok magához rendelt és tudatta velem, 
hogy a tisztikar úgy döntött, engem küldenek vissza Bihaćra az 
ezred zsoldjáért. (Fejenként havi tíz dinárt kaptunk.) Menetlevél, 
futártáska, oldalfegyver és irány Bihać! Úgy éreztem, mintha haza
indultam volna. Csak egy órát tartózkodhattam ott, azonnal kikísér
tek az állomásra és máris indulhattam Golubincibe. Az út Vinkov- 
cinál ágazott el Belgrád (tehát Karlóca) felé. Várva a csatlakozást, 
egyszer csak befutott a Szabadkáról érkező vonat, melyről egy riadt 
embertömeg, pánikba esett csordához hasonló áradat zúdult, tódult 
ki verekedve az állomás előtti térre. Mindenféle értelmetlennek 
látszó holmit cipeltek, bölcsőt, kanárit kalitkában, ágyneműt, egy 
asszony csecsemőt az egyik, bilit a másik kezében, káromkodás, 
zűrzavar, lökdösődés, ordítozás, melyből lassan-lassan kihámoz
tam, hogy nyakig benne vagyunk a háborúban. Egy-két repülő hú
zott el felettünk, hörögve és mélyrepülésben, mire mindenki a föld
re vagy a másikra vetette magát. Én egy mély árokba ugrottam, 
melybe kábelokat készültek lefektetni. Itt, a gödörben döntöttem
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el, hogy nem Belgrádnak, hanem Szabadkának veszem az utam. 
Még egyszer találkozni akarok az enyéimmel.

így is történt.
Szabadkára érkezve jelentkeztem az állomásparancsnokságon, 

ahol közölték velem, hogy az utolsó szerelvény kora délután indul 
Belgrád felé. Le ne késsem, mert...

Hazaérve nagy sírás-rívás fogadott, öröm és tanácstalanság. A 
szomszédból átjött a drága Mérey néni, Zoli barátom és iskolatár
sam édesanyja, aki sírva könyörgött, hogy ne menjek sehová, men
jek hozzájuk, ők úgy elbújtatnak egy pincében, hogy soha senki nem 
talál meg. Különben is napok, vagy talán csak órák kérdése és 
bejönnek a magyarok!

Büszkén köszöntem meg és utasítottam el a gondoskodást, 
mondván, hogy én, aki futár (!) vagyok, és súlyos pénzeket viszek a 
táskámban az ezredemnek, ezt nem tehetem meg és -  megyek.

Mint ahogy ilyenkor lenni szokott, búcsú, sírás, integetés, az 
állomáson az utolsó pillanatban kapaszkodtam fel a szerelvényre, 
de csak a lépcsőkre juthattam fel a „telt ház” miatt. Derékszíjammal 
a lépcső korlátjához szíjaztam magam és remekül utaztam.

Stara Pazova, onnan gyalog Golubinci, és estefelé jelentkezem 
az ezredparancsnoknál, aki úgy néz rám, mintha kísértetet látna, és 
csak ennyit mond: „To ne mogu verovati!” (Visszajöttél? Ezt nem 
hittem volna!) Az ambulancián egy hordágyon fekvőhelyet készítte
tett nekem. Alighogy lehajtottam a fejem, már kelhettem is fel, s 
folytathattam az utamat Belgfádba.

Átvonulva az egyik, még épségben álló hídon, látjuk, hogy Belg- 
rádot sűrű füstfelhő takarja, égnek a házak, minden csupa korom és 
tragikusan fekete. A városba be se masírozunk, hanem irány Sme- 
derevo. Valahol egy kis erdei faluban éjszakázunk, ahol csetnikek 
jelennek meg és átveszik tőlünk fegyverzetünk nagyobbik részét. 
Hajnalban megyünk tovább. Három-négy káplár és néhány katona a 
déli pihenő alatt magukhoz hívnak és közlik velem, úgy határoztak, 
hogy a következő éjszakai pihenő alatt végeznek a tisztekkel, kapok 
egy iránytűt meg térképet, valamint az ezred megmaradt pénzéből 
valamennyit, azután -  mivel diák vagyok -  majd én vezetem őket 
tovább, haza, Szerbiába.

Semmi mást, jobbat én magam sem tudtam volna kiagyalni ma
gamnak.
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A délutáni menetelés alkalmával egyszer csak halljuk hátulról: 
„Odbij levő!”, ami azt jelenti, hogy szíveskedjünk az út bal oldalára 
húzódni és tegyük szabaddá a jobboldalt.

Úgy is tettünk, és csak bámultunk a mellettünk elrobogó moto
rosok után, melyeken zord, kemény arcú és tekintetű, gépfegyveres 
német katonák ültek, és akik a menetoszlop elejére érve „Megálljt!” 
parancsoltak és cinikus szívélyességgel szóltak a lődörgő, fáradt 
hadhoz: „Zurück, nach Pelgrad!” (Vissza Belgrádba!) így: P-vel, 
ami nekik is, nekünk is egyértelműen Belgrádot jelentett.

Megfordultunk, és ezzel számunkra be is fejeződött a háború.

NÉMET HADIFOGSÁGBAN

Belgrád felé menetelve elnéztem a Duna partján meztelenre 
vetkőzött német katonákat, ahogy hangoskodva, egymást locsolva 
és csapkodva vízzel, szappannal mosakodnak, és akik az első ve
zényszóra pillanatok alatt már felöltözve ugrottak tankjaikba és 
dübörögtek el valamerre.

Csak néztem őket és láttam magamat meg a velem csoszogókat. 
Ez az összehasonlítás nagyon furcsa érzéseket keltett bennem.

Belgrádban, a királyi gárda lebombázott laktanyájában helyez
tek el és hagytak magunkra minket. Belődörögtünk a tiszti lakások
ba, ahol a váratlan bombázás miatt támadt pánik ijesztő nyomait 
láttuk. Szétdúlt, elhagyott ágyak, melyekből riadt emberek ugráltak 
ki, nyitott szekrények, melyekből a legszükségesebb holmikat kap
kodták elő, női fehérneműk és egyenruhák tarka tragikus vására. A 
mieink vittek magukkal mindent, amit el lehetett vinni és el lehetett 
dugni a köpeny alá.

Én is loptam.
Egy tubus Kalodont fogkrémet és negyed kiló mogyorót.
Egyik bajtársam tetőtől talpig átöltözött vörös-kék gárdista 

egyenruhába, lábára szép, sárga bagariacsizmát húzott, de a sors úgy 
akarta, hogy Temesváron derékig süppedjen bele egy megtelt és 
csak lazán betemetett latrinába.

Döglött lovakat ásattak el velünk, de enni-inni nem adtak semmit.
Aztán megindult a menet Belgrádon át a Duna-part felé, az út 

szélén ácsorgó, imádkozó és káromkodó polgárok sorfala között a
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Dunán túli Pancsovára. Egy nagy udvarban ért véget az utunk. Az 
udvart körülvevő falak tetején gépfegyveres őrök álltak hirtelen 
összetákolt tornyokban. A hely egyre szűkebbnek bizonyult, mert 
mind többen és többen érkeztek, és egybezsúfolva már úgy tapad
tunk egymáshoz, mint a szerelmespárok. És ebbe a tömegbe a tor
nyokból elkezdték dobálni közénk a fűrészporban tartósított és 
még jóval a háború előtt megsütött kenyereket. Támadt is olyan 
zűrzavar, hogy a tömeg úgy hullámzott, mint a hőbörgő tenger, attól 
függően, merre pottyant a kenyér.

A cirkusznak a gépfegyverek levegőbe eresztett sorozatának ka
lapáló hangja vetett véget.

Pancsován bevagoníroztak bennünket és irány Temesvár!
Az éjszakát egy sáros mezőn, Stamora Moravitán töltöttük, ahol

-  hála istennek -  előttünk lovakat tartottak, és itt-ott kukoricasze
mekre lehetett bukkanni és felszedni őket a sárból, a lógombócok 
közül. Innen, a temesváriak sorfala között egy, a város szélén álló 
téglagyárba vonultunk be, ahová több ezer embert zsúfoltak össze.

Itt mindent lehetett csinálni.
Lehetett órákig várakozni az egyetlen, alig csordogáló vízcsap 

előtt ivóvízért, vagy a latrina előtt toporogva sétálni, végre leülni a 
gerendára, és minden szeméremérzet nélkül a fenekünket mutatni 
az alig pár méternyire álldogáló és a drótsövényen át bámészkodó 
temesváriaknak.

Ünnep volt, ha egy jó merőkanálnyi levest kaptunk, melyben ká
posztafoszlányok úszkáltak wt-ott egy kis darabka lóhússal, melynek 
élő eredetije tegnap még ott botladozott törött lábbal a dróton túl.

Mindegy volt.
Hiszen rágni és nyelni lehetett valamit.
Továbbá lehetett a szép napfényes időben pókerezni is, de ezt 

nagyon óvatosan kellett csinálni, mert a játékot tetvekkel játszot
tuk, és ha a németek észreveszik az eleven lapokat, csúnyán ráfize
tünk. A lágerből élve ki nem szabadulunk. így csak titokban nyúl
tunk be az ingbe, a hónalj alá, és amit fogtunk, azt tettük ki. Három, 
hét, kettő, kinek milyen volt a szerencséje. Nyerni nem lehetett, 
mert nem volt mit nyerni.

Az időt kellett valahogy agyonütni.
Egy napon, nem tudom milyen szempont szerint, pár vagonnyi 

embert kiszelektáltak és a temesvári vasútállomásra irányítottak.
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Ott tapasztalhattam, mit jelent a régi vagonokra festett felirat: 
„Hat ló, negyven ember”. Most ugyan hat ló nélkül csapták és zárták 
ránk a vagonok ajtaját, mégis kevés volt a hely. Szolnokig meg sem 
álltunk, ahol a magyar honvédek megvendégeltek bennünket kolbá- 
szos lencsefőzelékkel és meleg, puha kenyérrel. Hiába könyörög
tem az útitársaknak, hogy csak módjával, csak keveset, mert baj 
lesz, az éhes ember nem gondolkodik, ha ételszagot érez. Ezért volt, 
aki repetáit is. Kért, hát kapott. Bevagonírozás után ezeknek a 
soraiból kerültek ki az első fostosok, és lassan-lassan jóformán az 
egész vagon kereste a „sürgősségi helyet”. Amikor már a csajkákat 
és a katonasapkákat is „elhasználták”, valami WC-félét kellett ke
resni és találni. Találtunk is. Felfedeztük, hogy a vagon egyik padló
deszkája kiemelhető a helyéből. Nagyszerű volt! Később megszüle
tett a gondolat, hogy még egy deszkát kiszedve már szökni is lehet. 
Leereszkedni, ha a vonat valahol lassít. Elsőnek -  éjszaka volt -  egy 
Tamás nevű fiú mászott le és tűnt el. Csend. Ketten mentek utána. 
Pár pillanat múlva gépfegyverkattogás és utána még nagyobb csend. 
Csak a végállomáson, ahol hosszabb időre ismét letelepedtünk, 
láttuk, hogy a szerelvény végén erős reflektorok és gépfegyverek 
vannak elhelyezve. Őrséggel.

Közben áthaladtunk Budapesten is, és a vagon rácsos ablakán át 
beláttam a szomszéd sínpáron veszteglő, majd lassan induló, Buda- 
pest-Szabadka feliratú gyorsvonat egyik fülkéjébe, ahol egy szabad
kai ismerős banktisztviselő ült és békésen cigarettázva beszélgetett 
valakivel. Ordítani szerettem volna: „Itt vagyok! Húzzanak ki innen 
valahogy!” De beláttam, hiábavaló lenne.

Az újabb, egyelőre ideiglenes pihenőn már sátortábor várt ben
nünket, illetve angol hadifoglyokat; mi csak átmenőben voltunk ott.

Gyors elhelyezkedés után -  hogy mi történt a többiekkel, azt 
nem tudom -  a mi parancsnokunk, egy kétméteres, keménykötésű 
német altiszt, azonnal megszervezett négy labdarúgócsapatot és egy 
seggreverősdit.

Melyikbe kerültem?
Az utóbbiba!
Elsőnek!!!
Akkorát húzott valaki a hátsómra, hogy azt hittem, megindulok 

fejjel előre a drótkerítésen át, mint egy rakéta.
Sejtettem, ki volt.
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A német!
Még álmomban sem mertem volna rámutatni, mert akkor a 

háború végéig püföltek volna.
Nehezen szabadultam, és egyetlen megvalósíthatatlan álmom 

egy lavór hideg víz volt. Ami nem volt!
Legszebb élményem ebből a lágerből a „kollektív kakálás” volt. 

Mindenki egy-egy kis kartondobozba. Tífuszosokat kerestek.
Kellett, nem kellett, sorban guggoltunk és ott csücsültünk, míg 

nem „produkáltunk” valamit.
Miután ez parancsszóra teljesen lehetetlen, kénytelenek voltunk 

kölcsönkérni attól, aki a parancsot teljesíteni bírta.
Az első komoly hadifogolytáborunk Eisenstadt volt, valahol a 

Fertő tó környékén, osztrák oldalon.
Egyszerű, cseppet sem komplikált élet: felkelés, sorakozó, meg- 

számláltatás, reggeliosztás, melyből a 20 dekás kenyér egész napra 
volt hivatott éhségünket megszüntetni, késő délután ebéd vacsorá
val és takarodó. Álmodozás egy vékony réteg fűrészporon, álmodo
zás az otthonról, a szabadságról. Nem a költői, lángoló, csak az 
egészen egyszerű szabadságról, melyben szabadon mozgó és cse
lekvő ember lehet az ember.

Rövidesen ismét sorakozó és a napi szokásos 20 deka kenyérrel 
és egy doboz konzerwel ellátva irány valamerre -  gyalog.

Falvakon mentünk át -  állandóan a Fertő tó környékén csava- 
rogtattak bennünket -, ahol ajrámészkodó polgárok köpködtek le, 
vagy fenyegettek bennünket, egy-egy edényben vizet nyújtottak fe
lénk, ami után kapkodva tolongtunk, de hiába, mert a kínált vízzel 
leöntöttek minket, a gyűlölt ellenség átkozott, fogoly katonáját, és 
ordítozva bizonygatták, hogy disznó fráterek, gazemberek -  Schwei- 
nehund -  vagyunk.

Akkor tapasztaltam, hogy menetelés közben is lehet aludni, leg
alábbis szundikálni. A ritmikusan csosszanó léptek zaja puhán elal
tatott.

Egy kőbánya mellett pihentünk meg, ahol az a kényszerképze
tem támadt, hogy itt most halomra fognak bennünket lőni.

Semmi sem történt.
Csak „rossz álom” volt.
További hosszas menetelés után „felragyogott” előttünk úti cé

lunk, a Kaiserstein Bruck-i Stalag-B nevezetű láger. Hatalmas bejá
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rati kapuján messziről látható és olvasható betűk hirdették az ide 
érkezőknek: „Arbeit macht frei!” (A munka szabaddá tesz!)

Bevonultunk és ott, ahol mutatták, földre tottyantunk.
Minden ruhánkat elvették, fertőtleníteni vitték, bennünket is

meretlen nemzetiségű foglyok nyírógéppel megszabadítottak min
den szőrzetünktől, egy maréknyi sárgás színű masszával be kellett 
magunkat kennünk és utána letusolnunk.

A HALÁL ELŐSZOBÁJÁBAN

A halálnak ebben az előszobájában még semmit sem hallottunk 
Mauthausenről és a hozzá hasonló lágerek fürdőiről, így csak már 
otthon, Szabadkán döbbentem rá, mitől menekültünk meg.

Mikor minden szépítésen átestünk, egyszerűen jól éreztük ma
gunkat.

Olyan pucérok voltunk, mint egy szőrtelen és jellegtelen, két 
lábon járó hernyó vagy giliszta, attól függően, hogy ki milyen kondí
cióban volt.

Ebben a lágerben is ugyanazt csináltuk, mint a többiben. Sem
mit! Csak „kultúráltabb” környezetben. Emeletes ágyakban alud
tunk és napi kétszeri, valamivel bőségesebb étkezésben részesül
tünk.

Azután ez az „álomvilág” is megszűnt, és a társaság valamivel és 
valamiért megfogyatkozva ismét útnak eredt és „átsétált” fogságá
nak utolsó táborába, Heimburgba.

Ez már egy klassz hely volt. A Duna mellett. Valahogy keveseb
bet kellett „semmit se csinálni”. Kicsit több volt -  talán -  a levegő.

Lehetett a drótkerítés -  mert az még megmaradt, az őrtornyok
kal együtt -  mellett, egészen a tövében, a fűben hason heverészni 
(ott találtam egy négylevelű lóherét, ami lepréselve még ma is meg
van), lehetett barátkozni a velünk szomszédos, közös kerítéssel 
elválasztott francia fogolytábor lakóival, akik remek fickók voltak. 
Fejüket leborotválták, csak hátul hagytak egy kis copfot, mint a 
kínaiak, cigarettát adtak nekünk (jól működött a Vöröskeresztjük), 
Golois-t ugyan, ami úgy mellbe vágott, mintha reszelőt szívtam 
volna mellre. Pedig csak cigaretta volt.
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Azután mi is mehettünk és mentünk is valamilyen földmunkára. 
Számomra ismeretlen és értelmetlen árkokat ástunk és dombokat 
emeltünk, amiért a bér két embernek egy csomag cigarettapapír és 
fél pakli dohány volt.

És szabadoknak éreztük magunkat.
Egy nap villámgyorsan elterjedt a hír, hogy magyar katonai bi

zottság érkezik, amely a magyar nemzetiségű hadifoglyok adatait 
gyűjti össze.

Nagy volt az izgalom.
A komisszió meg is érkezett, elegáns, borotvált és tisztaszagú 

tisztek, mindenkit sorra kikérdeztek: nemzetisége, anyja, apja neve, 
hol született, milyen vidéken, melyik városban él stb.

Pár nap, esetleg egy-két hét múlva ismét megérkezett talán 
ugyanaz vagy egy másik bizottság, és tudomásunkra hozta, hogy 
másnap mehetünk haza.

Nagy volt az öröm.

KINYÍLNAK A LÁGERKAPUK

A legszebb pillanatok következtek: az őrség levonult a tornyok
ból, egyszerűen eltűnt, megnyitották a kapukat, ki lehetett menni, 
de -  érdekes -  ez senkinek nem jutott eszébe, hangszerek kerültek 
elő valahonnan és felsírt a cigányzene, tüzek lobogtak, az egész 
tábor énekelt és zászlót bontott. Egy piros-fehér-zöld nem tudom, 
honnan szerzett lobogót.

Talán a németek szervezték meg mindezt. Ha igen, hát jól meg
szervezték.

A tábor hajnalig talpon volt.
Kora hajnalban egy gyors orvosi vizsgálat, rutinkérdések: „Fáj 

valamije? Tetves-e?”, amire a válasz természetesen tagadó volt.
Következett a bevagonírozás. A volt fogoly tisztek külön vago

nokat -  és nőket! -  kaptak, mi pedig azzal voltunk elfoglalva, hogy 
boldogan integettünk az egyre jobban távolodó lágernek. Búcsút!

Gyorsan fogyott vonatunk alatt az út, és -  még ma sem tudom, 
mennyi idő alatt -  hazaérkeztünk.
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Még Szabadka előtt kicsit elkeseredett a szám, mikor egy ma
gyar vasutas lődörgött be a vagonunkba és fényképeket mutogatott 
a Szabadkán lelövöldözött „csetnikekről”.

Kegyetlenül rossz hatással voltak rám a képek, a városháza bejá
rata előtt és a Zentai út árkában heverő hullák, egy heverő nő, 
közelről fényképezve, amint a halál által rákényszerített szemér
metlenséggel engedi felém tárulni megalázott nőiességét. Olyan 
rosszullét fogott el, hogy azt hittem, elhányom magam, vagy sírva 
fakadok.

Az állomás előtti téren a leszállított szabadkaiakat (a többiek 
továbbmentek Topolya felé és még tovább) gyors orvosi vizsgálat
nak akarták alávetni egyetlen kérdés feltevésével: „Van tetűjük?”

Senki meg sem mozdult. Pedig de jólesett volna hosszan vaka
rózni! Mert bizony tetvesek voltunk.

Elindultunk otthonaink felé.
Én is.
És hamarosan feltűnt a sárga falú régi ház és a barna nagykapu.

ÚJRA OTTHON

A húzós csengő már kissé megkopott, de barátságos hangjára, 
kis idő múlva a kapu másik oldalán megszólalt Margit néni reszkető 
hangja:

-K i az?
-  Nyissa csak ki -  mondtam kissé erélyesen, de barátságosan.
Nyílt a kapu, és Margit néni kerek szemekkel meredt rám:
-  Jézus Mária! -  suttogta.
-  Csak én vagyok, Margit néni, csak én egyedül.
Beléptem, és egyből letelepedtem a feljáró lépcsőjére. Margit 

néni hívására megjelent anyám és apám. Anyám sírva roskadt mel
lém, és remegő kézzel simogatta 68 kilómat, közben folyton azt 
rebegte:

-  Fiam, édes fiam, de sovány vagy!
Az öreg Pataki keményen és nagyon férfiasan tartotta magát, 

csak szeme fátyolosodott el kissé.
Mindenáron be akartak tessékelni a lakásba, de miután töredel

mesen bevallottam, hogy tetves vagyok, azonnal intézkedtek: apám
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sekély gödröt ásott, beledobáltuk minden ruhaneműmet meg a kék- 
fehér-piros csíkos katonapokrócot, a gödröt betemették, de úgy, 
hogy a holminak egy csücske összecsavarva kimaradt. Hamarosan 
megjelentek a levegő után kapkodó tetvek, s a közben már odase- 
reglett csirkék olyan lakomát csaptak, hogy öröm volt nézni.

Megmosakodtam a régen látott konyhában, majd valamilyen 
könnyű ebédet ettem, nehogy úgy járjak, mint az emlékezetes kol- 
bászos lencsefőzelék meghívott vendégei.

Másnap már kezdtem magam jól érezni, amikor csengettek és 
Margit néni egy rendőrt engedett be, aki engem keresett -  egy 
behívóval a kezében. De azonnal! A rendőrkapitányságra! Kiokta
tásra!

Fogalmam sem volt, hogy mit követhettem el egy délután és egy 
édesen átaludt éjszaka alatt. Megindultam a városháza felé. A nagy
postánál toronyirányt vettem, mire az út közepén álló rendőr na
gyot kiáltott:

-  Hé! Maga! Megállni!
Ránéztem. Kihez beszélhet? Fehér kesztyűs, ormótlan mutató

ujjával billegetve jelezte, menjek oda hozzá.
-  Maga! Maga! Mit néz? Ide, hozzám!
Azután hosszasan megmagyarázta az előtte vigyázzban álló buta 

„délvidéki csetniknek”, hogy ezentúl derékszögben kell közleked
nem, ha egyáltalán tudom, mi a derékszög.

Megígértem neki, hogy megtanulom.
A kapitányságon egy rendőrtiszt elé vezettek, aki sokáig hagyott 

szó nélkül álldogálni az íróasztala előtt, majd hirtelen lecsapva 
ceruzáját az asztalra, megkérdezte:

-  Megjöttünk? Megjöttünk?
Még igent sem mondhattam szíves érdeklődésére, már egy hatal

mas, zengő szóáradatot zúdított a fejemre, melynek lényege az volt, 
hogy itt nem lesz kommunizmus! Nem tudom, honnan informálód
hatott úgy, hogy én a felszabadított országban kommunizmust aka
rok csinálni, ezért megjegyeztem, hogy nekem ilyen terveim nincse
nek, pihenni akarok és semmi mást.

Erre kaptam egy pofont.
Csak úgy, mellékesen.
És megkért, hogy ne pofázzak.
Ezzel engedtek haza.
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Azt hiszem, hogy a „rózsaszín” népköri múltam volt az oka 
mindennek.

Soha nem tudtam, hogy a Népkör ifjúsági alosztálya kommunis
ta forradalmat akart csinálni.

Rajtam az állam figyelő szeme.
Tudomásul vettem.
Először is állás után kellett néznem.
Az orvosit a gyenge kezdet és a kétévi kiesés után nem volt 

kedvem újra kezdeni. Apám nyugdíja olyan kevés volt, hogy köte
lességemnek éreztem hozzájárulni valamivel a háztartási költségve
téshez.

Hosszas utánjárás után végre kaptam egy díjnoki állást a városi 
számvevőségen.

Én, aki világéletemben utáltam a számtant és a számokat. Mind
egy. Nekiláttam a városhoz beérkező számlák számfejtéséhez. Egé
szen a gyakornokságig „verekedtem fel” magam.

Közben eleget tettem a reám rótt kötelezettségeknek is. A ható
sági légoltalom előadója lettem. Szorgalmasan jártam tanítani a 
város különböző pontjain lévő iskolákban összegyűlt polgárokat, 
hogy mit kell cselekedni, ha megszólalnak a szirénák. Nem voltam 
róla meggyőződve, hogy mindaz, amit a szikracsapóról meg a lomta
lanításról beszéltem, sokat segít az adott pillanatban, kivéve az 
elsősegélynyújtást, amit nagyon szerettem, hiszen jártas voltam 
benne, mint volt medikus.

így peregtek a napok.
Az első sokk 1941. november 18-án ért, amikor az egyik honvéd

laktanyában, amely a mai bíróság helyén állt, akasztással kivégezték 
Mayer Ottmárt és 15 társát. Ha jól emlékszem, ez kora délután 
történt, és valami megmagyarázhatatlan süket csönd ülte meg a 
várost.

Engem is!
Úgy éreztem, hogy valami szörnyű dolog történik, kegyetlen és a 

miértre feleletet nem adó.
Ezt tetézte az újvidéki razzia 1942 telén, amikor a jeges Dunába 

lövöldözték az embereket, és amiről úgy szereztem tudomást, hogy 
aktákat vittem aláíratni a polgármesteri hivatalba, ahol egy társaság 
sör és feketekávé mellett éppen az „eseményt” tárgyalta harsányan. 
A szóvivő R. J. tűzoltóparancsnok volt, aki személyesen is jelen
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volt a kivégzésen. Nagy hangon mesélte, hogyan kergettek állandó
an a sor végére egy öreg zsidó férfit, aki mindenáron a jégbe vágott 
lék mellett kombinéban és bugyiban didergő idős feleségével együtt 
akart meghalni.

A mese végét nem tudom, mert nem írattam alá semmit.
Akkor még nem sejtettük, hogy ennek a fordítottja is lejátszódik 

majd 1944-ben, mint -  úgy látszik -  minden uralomváltozásnak 
(vagy felszabadulásnak?) kísérőjelensége.

A SZÍNHÁZ VONZÁSÁBAN

Szorgalmas színházlátogató voltam.
Az akkor városunkban vendégszereplő Kőszegi-társulat előadá

sait „csodáltam” és néztem próbáit, amikor csak tehettem. Barát
koztam a színészekkel és megismerkedtem Kiss Ferenccel, Gáti 
Böskével, az ördögien eleven szubrettel, Homm Palival, a bonviván- 
nal és a nők kedvencével, Tüskével (így hívták, ez volt a neve), a 
társulat rettegett ügyelőjével, aki minden előadás előtt ruha-, haris
nya-, cipő- és -  operettek előadása alkalmával -  bugyivizitet tartott, 
K. L.-lel, aki nagy nőcsábász volt és aki egy éjszaka -  összetévesztve 
a két szomszédos utcát, melynek egyikében mi laktunk, a másikban 
meg a kupleráj volt -  becsöngetett hozzánk és a kaput nyitó Margit 
nénétől követelte a nőket, a ̂ lányokat”. A hangos beszédre kimen
tem magam is. L. nagyon megörült, hogy én is ott vagyok és kért, 
hogy vezessem be.

Alig bírtam „helyes irányba” terelni.
Láttam jó előadásokat is. Az ember tragédiáján a Henschel fuva

rost, mindkettőt Kiss Ferenccel, a Vén diófa című operettet és az 
Emberek a havason című, gyönyörű díszletezésű színjátékot, mely
nek díszleteit egyetlen éjszaka alatt egy nagyon tehetséges, fiatal 
festő festette meg egyedül, én csak ámultam és elragadtatva statisz
táltam neki.

Szerettem a színházat és szerettem színházba járni.
De akkor még álmomban sem mertem arra gondolni, hogy vala

ha majd színész lesz belőlem.
Színházi karrierem bölcsője a Népkörben ringott, ahol 1934 

tavaszától, amikor csak lehetett, részt vettem az Ifjúsági Kultúrosz-
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tály igen sokoldalú és termékeny munkájában. Új tagokat szervez
tünk, irodalmi előadásokat tartottunk, szavaltunk, énekszámokat 
adtunk elő, műsoros esteket rendeztünk, majd később irodalmi 
esteket, analfabéta-tanfolyamot, melynek keretében én is tanítot
tam szerény, megszólalni alig merő bácsikat és néniket.

A palicsi nyaraltatási akció során szabadon fürödtünk a tóban, 
vidáman úsztunk a harsány napsütésben és a hűs vízben, barátkoz
tunk és ismerkedtünk. Jó volt együtt lenni. Egyformán gondolkodó 
fiatalok voltunk. Fűtött bennünket a tettrekészség, tele voltunk 
ambíciókkal, tervekkel és álmokkal.

Ez volt az Ifjúsági Kultúrosztály.
És a népköri Tulipán bálák, melyekről K. P., a népszerű énekes 

bonviván kollégám egy alkalommal jó hangulatban és pompázó 
magyar népviseletben, csizmásán és árvalányhajasan virradatkor 
boldogan indult világgá, de csak a szomszédos csirkepiacig tartott 
az út, ahol nagy hangon és még boldogabban hirdette:

-  Jaj, de boldog vagyok, hogy magyarnak születtem!
A rendőrség magyarázta meg neki, hogy ez nem is olyan nagy 

boldogság.
A Népkör második otthonom volt.
Amikor csak tehettem, még mint egyetemista is, leginkább ott 

tartózkodtam. A színdarabokban mint Pintér László szerepeltem, 
mert az apám nem szerette, hogy nem a tankönyveket lapozgatom, 
hanem „reflektorok fényében komolytalankodok”. Ezért megkért: 
ha nem akarom, hogy letörje a derekamat, hagyjak fel a komédiá- 
zással. Ő csak akkor hagyott fel a zordon magatartással, amikor 
meglátta a Ludas Matyiben Döbrögit alakító fiának fényképét a 
Népszínház vitrinjében.

Nagyon tetszett neki.
Ezzel szent lett közöttünk a béke, addig azonban sok minden 

történt. Lezajlott a Béke-est 1937 decemberében kimondottan há
borúellenes műsorral, egy Magyar est 1939 februárjában, több fellé
pés más, kisebb irodalmi esteken, főleg szavalatokkal, és az első 
színpadi szerepem mint Göndör Sándor A falu rosszá bán (1939 
februárjában, Pintér László név alatt), melyben a kritika egy tehet
séges énekest és egy jó színészt vélt felfedezni. Érdemes megjegyez
nem, hogy először és talán soha többé, ekkor csalódtam a kollégá
imban -  kellemesen.
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Bemutató előtt -  szüleim nem lévén otthon -  meghívtam a 
társulatot, amely meg is látogatott. Dacára az esti bemutatónak, 
senki sem zavartatta magát és nem volt lámpalázas. A jól eltöltött, 
hangulatos délutánt követően elindultunk a premierre. Időben ér
keztünk, az előadás gyönyörűen lement, nagy tapsot kaptunk és 
komoly sikert arattunk.

Rengeteg cserepes virágot kaptam, csak hordták, egyre hordták 
és nyomták a kezembe.

Meghatottan köszöntem meg a kollégák figyelmét, de mikor 
hazaértem a sok cseréppel, láttam, hogy a saját virágainkat kaptam 
ajándékba, melyeket a barátaim a délutáni vendégeskedés alkalmá
val szedtek össze nekem.

Akkor így szerettük egymást.
Következett a Júlia című Ábrahám-operett, azután Jean de Let- 

raz Mackó című vígjátéka (mindkettő 1939 márciusában), majd 
ismét egy operett, Erdélyi Mihály Sárga pitykés közlegényt (De győz 
a szerelem címmel -  nem tudom, miért -  1939 áprilisában). Az 
ebben a darabban nyújtott alakításomért rossz kritikát kaptam, 
miszerint nem vagyok bonvivántípus, kár erre erőszakolni, jó a 
hangom, de egyelőre nem tudok bánni vele, törekedtem ugyan és a 
rutinosodás is felismerhető volt alakításomban, de... Népköri tevé
kenységem egy időre megszűnt a már említett katonáskodás és ha
difogság miatt.

1941 őszén azonban folytatódott Fazekas I -  Csortos Gy. Szilvió 
kapitány, majd 1942-ben Dan/as József Szakadék című színművével. 
Itt mondok köszönetét felejthetetlen mesteremnek, Vincze Mihály 
rendezőnek, aki a felsorolt darabok többségét színpadra állította.

1944-ben egy infiltrált tüdőprocesszussal szanatóriumba utaltak 
Budakeszire, ahol megismerkedtem jövendőbeli feleségemmel és 
jöttem vele haza az utolsó pillanatban.

VAJDASÁGI MAGYAR SZÍNHÁZ

1944 őszén családunk számára elég zűrzavarosak voltak a napok.
Beköltöztünk a Moszkva utcában levő ház nővéremék által la

kott lakásának egyik szobájába. Együtt volt tehát ismét a család.
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Csupán nővérem férje, dr. Milkó Aurél belgyógyász és tüdő szakor
vos hiányzott, aki valahol Mauthausenben sínylődött.

Mi az orosz katonákat „fogadtuk” kvártélyra és éltünk át velük 
mozgalmas napokat.

Lassan elcsendesedtek a dolgok és elkövetkezett 1945, a szín
háznyitás nagy napja.

Dr. Kun Szabó György barátom, aki akkor a Tartományi Okta
tási és Művelődési Titkárságon dolgozott, egy nap váratlanul tudat
ta velünk, hogy hamarosan megalakul a Magyar Színház. Színházat 
kapunk! Erre az eseményre így emlékezik:

„Végéhez közeledett a második világháború. 1944 utolsó negye
dében Szabadkán is végigsöpört a háború vihara, és az itteni ma
gyarságnak is súlyos veszteségeket okozott. Ennek az lett a követ
kezménye, hogy a megmaradt magyar lakosság riadtan visszahúzó
dott a közélettől és az elkezdődött országos újjáépítésben többségé
ben nem vett részt, csak szemlélője volt a megkezdett munkának.

A Tartományi Végrehajtó Bizottság, látva ezt, fel akarta bátorí
tani, be szerette volna tömegesen kapcsolni az itteni magyarságot az 
újjáépítés munkájába. Ezért utasította a Tartományi Oktatási és 
Művelődési Titkárságot, hogy a volt magyar kulturális intézmények 
kezdjenek ismét működni, ezzel is kifejezve: az ország vezetése 
számít a magyarság konstruktív munkájára. Spasoje Čobanski, a 
titkárság vezetője elmondta Kék Zsigmondnak, a Szabad Vajdaság 
főszerkesztőjének, hogy a jó szándék nála megvan, de nincs olyan 
embere, aki ezt tudná csinálni. Ezért arra kérte, ajánljon egy megfe
lelő személyt erre a posztra. Kék rögtön engem ajánlott mondva, 
hogy a szabadkai Népkörnek ún. arany korszakában a Népkör sike
res ügyvezető titkára voltam.

Čobanski kérte, hogy haladéktalanul jelentkezzem nála. Leutaz
tam Újvidékre hozzá, megmutatta irodámat a Tartományi Bizottság 
épületében, átadta a kinevezésemről szóló írást és megmagyarázta, 
hogy mit is kell csinálnom. Az első feladataim közé tartozott a 
Magyar Kultúrszövetség megalakítása, a magyar művelődési egye
sületek újbóli beindítása, különös tekintettel a szabadkai Népkörre, 
és nem utolsósorban létrehozni egy állami magyar színházat sza
badkai székhellyel.

A színház ügyében Szabadkán megkezdtem a beszélgetést azok
kal a személyekkel, akikre számíthattunk ebben a munkában.
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Először Garay Bélát kerestem fel, a színészt és rendezőt, aki a két 
háború között sikeresen működtette a Népkörben játszó félig profi, 
félig amatőr színházat. Garay nem mutatott hajlandóságot részt 
venni a színház létrehozásának munkájában, mert úgy gondolta, 
hogy az állami magyar színház megalakítása nem komoly dolog, 
csak kortesfogás a választások előtt. Ezután jöttek hozzám Sántha 
Sándor és Pataki László, felajánlva segítségüket a színház megszer
vezésének munkájához.

Visszatérve munkahelyemre beszámoltam Spasoje Čobanski tit
káromnak kezdeti munkámról és kértem, hogy nevezze ki a színház 
igazgatóját, aki majd tovább vezeti a színház ügyeit. Meg is mond
tam, hogy erre a posztra Laták Istvánt ajánlom, aki nagy olvasottsá
gú irodalmár, elvhű ember, régi jó barátom. Kinevezése rögtön meg 
is történt.

Audícióra hívtuk a vajdasági magyar műkedvelés ismertebb sze
replőit, akik a jelzett időben a Népkörben megjelentek, hogy tudá
sukat bemutassák. Hirtelen összehívtam hét-nyolc színházzal, mű
kedveléssel foglalkozó ismertebb művelődési dolgozót, akik a je
lentkezők bemutató számai után ajánlották, kiket szerződtessenek 
a színházhoz. Emlékezésem szerint rajtam kívül a bírálóbizottság
ban ott volt Sántha Sándor, Lévay Endre, Kongó Tibor. Közben 
kiderült, hogy Laták István kijelentette, nem szívesen maradna 
igazgatói állásában, mert erre nem érzi magát hivatottnak. A mi 
nézetünk is az volt, hogy az igazgatói helyre mozgékonyabb embert 
kell választani. A választás cfr. Hock Rudolfra esett, aki örömmel 
fogadta kinevezését, és vele megindult a színház szükséges, normá
lis menete, fejlődése. A Tartományi Végrehajtó Bizottság biztosí
totta az anyagi feltételeket, és ezzel megbízatásom a színház meg
alakítására véget ért.”

És a hír valóság lett!
A tartomány Laták István költőt és írót nevezte ki igazgatónak.
A Laták István, Garay Béla, Richter János, Lévay Endre, dr. 

Steinfeld Sándor, Hangya András, Lévay Anna, dr. Kun Szabó 
György, Nádor Kató összetételű bizottság a következőket ajánlotta 
színészeknek: Pataki Lászlót, Sántha Sándort, Balázs Jankát, Balázs 
Istvánt, Kiss Máriát, Németh Rudolfot, Bóka Jánost, Kunyi Mi
hályt, Sefcsics Micit, Sz. Cseh Máriát, Szőnyi Herminát, Nagy Fri
gyest, Sövény Károlyt, Cathry Nellyt és Tikvicki Máriát. Fejes Györ
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gyöt, Gyapjas Jánost és Dávid Máriát -  mivel fiatalkorúak voltak -  
egyelőre nem angazsálta hivatalosan, de alapító tagoknak számíta
nak, mert szerződés nélkül is velünk maradtak és vállaltak mindent, 
mivel színészek akartak lenni.

A Vajdasági Magyar Színház ifjú és kezdő együttese az első 
társulati ülését a Népkör olvasótermében tartotta meg, miután más 
helyisége egyelőre nem volt. A próbák az első bemutatóra is a 
Népkörben kezdődtek és ott zajlottak le.

Később kerültünk át a volt Sokol Otthon (a mai Gyermekszín
ház) helyiségeibe, ahol irodákat és próbatermet kaptunk, de színpa
dot nem. A mostani Népszínház épületében lévő színpadra csak 
közvetlenül a bemutató előtt, a főpróbákon és a bemutatón léphet
tünk fel.

Ez így volt mindaddig, míg a jelenlegi színházi épületet nem 
tették alkalmassá arra, hogy a két színház, a Magyar Népszínház és 
a Horvát Népszínház zavartalanul dolgozhasson együtt.

Kezdő darabnak Balázs Béla Boszorkánytánc című, a népfelsza
badító háborúból vett témát feldolgozó drámáját választottuk.

Nyáray Rezsőnek kellett volna rendeznie, de ő nem jelentkezett, 
Garay Béla még nem volt a színház tagja, így a választás -  nem 
tudom, minek köszönhetem -  reám esett.

Ezzel elkezdődött a sok kellemetlenséggel, de sok szépséggel is 
megáldott színházi karrierem.

ELSŐ „NEMZETKÖZI SIKEREM”

A Boszorkánytánccal kapcsolatban itt kell elmesélnem egy na
gyon kedves kis történetet.

A nagy sikerű ünnepi bemutató után egy alkalommal együtt 
üldögéltünk a rádió előtt egy hozzám bekvártélyozott tiszttel, bizo
nyos Szaska nevezetűvel, és hírekre vadásztunk. Egyszer csak vala
mi hideget éreztem a tarkómon, megfordulva egy revolver csövében 
akadt meg az orrom. „Ti germanszki oficir!”, mondta Szaska vész
jósló hangon. ”Ja tyebe sztreljat!”, és fejével a mellettünk lévő aszta
lon álló „tiszti” fotómra mutatott, von Wernigerode német tiszt 
portréjára a Boszorkánytáncból.
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Kézzel, lábbal és hebegve magyaráztam, hogy én „hudozsnyik” 
vagyok a „tyeátr”-ban, nem tágított, és este két katonával kísértetett 
a színházba. Ő a nézőtéren ült, a két katona a kulisszák mögött 
álldogált.

Mikor vége lett az előadásnak, melyet még soha ilyen jó és 
lelkesen nem játszottam, Szaska elparancsolta mellőlem az őrséget, 
és szapora vállveregetés és csókok közepette csak azt hajtogatta: 
„Ocsiny harasó. Ti hudozsnyik!”

Ez volt az első „nemzetközi” sikerem.

FELLÉPÉSEK ÉS ROHAMMUNKA

Kezdetben nagyon furcsa körülmények között dolgoztunk.
Akkor a munkás volt minden és az egyenlőség volt a jelszó. 

Gondolom, a színész már akkor nem számított munkásnak, így 
eshetett meg, hogy a színháznál nem színészi munkát végző párttit
kár, M. K. kijelentette, hogy egyenlők vagyunk, ezért elkezdtünk 
közösen dolgozni a próbateremben. Kalapács és fűrész hangjainak 
kíséretében alakult ki a színmű mondanivalója.

Ez -  szerencsére -  nem tartott sokáig, ugyanúgy, mint a „nehéz 
párttag és frontharcos”, N. K. rendezői uralma sem, aki egyszer egy 
piros fehér csíkokkal kifestett vasúti rámpával várt bennünket az 
egyik próbára, és mikor megkérdeztük tőle, hogy ez meg minek, 
megkaptuk a lenéző és szigorú oktatást, hogy látszik, mennyire 
vagyunk felkészülve a színházi munkára és -  főleg -  hogy milyen 
„komolyan” foglalkoztunk a darabbal, melyben világosan áll a 
szerző utasítása, hogy a színész ennél és ennél a szövegnél előrejön 
egészen a rámpáig, ami színházi nyelven a színpadnak a nézőtér felé 
eső alsó, megvilágított részét jelenti. S. S. és jómagam megdöbben
ve vettük tudomásul ezt a rendezői elképzelést és csak törtük a 
fejünket a „modern színjátszás” rejtelmein.

Nagyon „szégyelltük”, hogy ennyire „tudatlanok” vagyunk, de 
nagyon jól szórakoztunk.

Ilyen és hasonló esetek jelezték művészetünk útján a kezdő 
lépéseket. Sok mellékesnek látszó, de nagyon fontos tevékenységet 
is folytattunk, olyanokat, melyek egyáltalán nem voltak színészi 
feladatnak nevezhetők, mint például a színdarabokhoz szükséges

61



kosztümök beszerzése vagy elkészítése, a kulisszák összeállítása, 
festése stb., de a bemutatóra minden idejében elkészült.

A Magyar Népszínház tartományi jellegű, jelentőségű volt.
Azonkívül, hogy kielégítette Szabadka és környéke lakosságá

nak színházi és kulturális igényeit, feladatként kapta, hogy ugyanezt 
tegye a tartomány többi magyarlakta területén is.

Költségeinek fedezésére a tartomány 1945. október, november 
és december hónapjaira 450 000, az 1946-1947. idényre 2 700 000, 
az 1947-1948. szezonra pedig már 3 000 000 dinárt juttatott a szín
háznak. A városi támogatás magasságáról nincsenek adataim, mint 
ahogyan azt sem tudom, hogy a Horvát Népszínháznak mekkora 
összeget adott a város.

Nem csak Szabadkán játszottunk; mindenütt felléptünk, ahol 
magyarok éltek Jugoszláviában. Vendégszerepeltünk Szlovéniában, 
Baranyában, Szlavóniában, Bánát magyarlakta helységeiben, még 
Crna Gorában is jártunk. A Dundo MarojéX adtuk elő -  magyarul. 
Két színdarabbal (Kéz a kézben és a Csak a vak nem látja), két 
csoportban lebonyolítottunk egy 48 napos turnét. Még arra is volt 
időnk, hogy 1946-ban elmenjünk építeni a brčko-banovići vasútvo
nalat, ahol dolgoztunk is és szórakoztattuk is a többieket kis, rög
tönzött mulatságos történetekkel, jelenetekkel. Ugyanezt tettük 
Karavukovón az 1965-ös árvíz idején, de közben lapátoltunk és 
gátakat emeltünk.

Ezekben a munkákban természetesen nem az egész színház, még 
csak nem is egy társulat, hanem csak néhány „kiválasztott és arra 
érdemes” személy vett részt.

Már régi építő szakmunkások gyakorlatával rendelkeztünk, ami
kor az akkor divatos rohammunkával mi, színészek segítettünk felépí
teni a palicsi nyári szabadtéri színpadot, illetve annak nézőterét.

EGYENLŐTLEN MUNKAFELADATOK

Már jóval később -  adminisztratív vagy más okokból kifolyó
lag -  a költségvetési összegeket egybeömlesztették, de a fizetések -  
jóllehet a két együttes munkafeladatai és teljesítményei nem voltak 
egyenlők (a magyar együttesnek több kötelezettsége volt itthon és 
vidéken, mint a szerbhorvát társulatnak) -  egyformák maradtak. A
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Színpadunk -  Naša pozornica 1975-76. évadban megjelent ünnepi 
számában közzétett statisztikai adatok szerint harminc év alatt 
(1945-1975) a magyar együttes 6669, a szerhorvát társulat pedig 
4895 előadást tartott, tehát 1774 előadással kevesebbet.

A „teljesítmény szerinti javadalmazás” szépen hangzó elmélete 
egyszerűen csődöt mondott, ugyanúgy, mint minden más ilyen ön- 
igazgatási találmány. Sőt, maga az önigazgatás is.

Mindezt hiába próbálták megakadályozni mindenféle nagyszerű, új 
ötletekkel, mint például „normírozás’-sal, mert az is csak a magyar 
együttes javára billentette volna a mérleget. Az ún. művészi pótlékot is 
elvetették, mert az is csak nézeteltérésekhez vezetett.

Ezt és ilyen helyzetet örököltem mint társulati igazgató (1969-
1970-ben), és ez ellen próbáltam meg „intézkedni” úgy, hogy külön 
könyvelést kértem a színházi számvevőségtől a magyar együttes 
dotációjáról és annak felhasználásáról. Ebből többen arra követ
keztettek, hogy külön akarom választani a két együttest, sőt hogy 
külön színházat akarok csinálni.

KOLLEGIÁLIS ELLENSZENV

A színházi „kollegiális ellenszenv” már a kezdet kezdetén jelent
kezett, mikor még Laták István volt az igazgató, aki engem, a kétes 
értékű, csak műkedvelői múlttal rendelkező „valakicskét” bízott 
meg a nyitó darab rendezéssel. A döntés bántotta a kollégák hiúsá
gát, amit teljesen megértek.

Most azonban sokkal komolyabb volt a „támadás”.
Fel kell lépni a bomlasztó és más színházat csinálni akaró ellen.
Hogy ezt akarom csinálni, azt a kollégák és az „öntudatos” pár- 

tonkívüliek (N. I., B. I., B. Z. és A. E.) által a párt színházi alapszer
vezeténél tett feljelentés alapján állapították meg. A feljelentést a 
pártszervezet meg is tárgyalta, s azzal súlyosbította a vádat, hogy 
gyanús kapcsolatokat tartok fent Magyarországgal, a színház pénzét
-  mint igazgató -  magyarországi utazásokra költőm, onnan akarok 
színészeket szerződtetni vendégszereplésre és nem például a mun
kásbörzéről (!), amivel nagyban hozzájárulnék a szabadkai munka- 
nélküliség enyhítéséhez!

A leírtak -  azt hiszem -  magukért beszélnek.
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Az esetet a pártszervezet megtárgyalta, de semmilyen „megtor
lását nem foganatosított. (Érdekes, hogy azoknak, akik előttem 
vagy utánam voltak igazgatók, soha nem rótták fel a budapesti 
művészek felléptét, és nem is próbálták őket politikailag felelősség
re vonni, vagy ha úgy tetszik: bemártani.)

Megismétlődött az ellenem 1948-ban a Tartományi Közművelődé
si Szövetségnél, pontosabban a Jugoszláv Közművelődési Dolgozók 
Szövetségének Központi Bizottságánál tett feljelentés, amikor a „leg
jobb” kollégáim kérték kizárásomat a szövetségből, amely a kérelmet 
feljebb irányította, ahol engem felelősségre is vontak.

AZ „ÖNTUDATOSAK” LÁZADÁSA

Még 1948-ban történt, hogy felhívtak telefonon Újvidékről, 
hogy azonnal jelentkezzem kihallgatásra O. A. elvtársnőnél, a kul
turális ügyek előadójánál.

Fogalmam sem volt, miről lehetne szó. Az elvtársnő, miután 
udvariasan hellyel kínált meg közvetlenül az íróasztala előtt, feltett 
nekem egy egyszerű kérdést:

-  Mit csináltál?
Kérdőn nézhettem rá, mert azonnal konkrét kérdést kaptam:
-  Mit csináltál a színházatokban, milyen disznóságokat követtél el?
Látva, hogy a kihallgatásnak semmi eredménye nem lesz, mert

nekem valóban nem volt „gyónnivalóm”, elém lökött egy levelet.
-  Itt van, olvasd el! A kollégáid írták a szakszervezet nevében.
Hát... volt mit olvasnom. Hogy reakciós és államellenes vagyok,

hogy gátolom a szakszervezetet munkájában és az ötéves terv telje
sítésében; hogy súlyos tüdőbeteg vagyok, ezért bármikor „kiíratha
tom” magam; hogy a fertőzés lehetőségeiről ne is beszéljünk; hogy a 
ljubljanai tanulmány utam tapasztalatait nem adtam át és nincs is 
szándékomban átadni a kollektívának (?); hogy... hogy... hogy... és 
mindennek a vége, hogy zárjanak ki a szövetségből. Politikailag is 
gyanús vagyok és igyekszem „magammal ragadni”a kollektíva tagjait is; 
hogy az ilyen típusok nem lophatják be magukat a munkásosztály sorai
ba stb. Következtek az aláírások (S. K, R. K, N. R , F. I., S. S., Gy. J.), 
legjobb kollégáimnak és a társulat eminens tagjainak a kézjegyei.

Először nem akartam hinni a szememnek.
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Úgy gondoltam, hogy ez a feljelentés az akkor még divatos 
bőrkabát, vörös nyakkendő és bőrsapka idején végzettes lehet rám 
és karrieremre nézve.

A zavar és a kétségbeesés meglátszhatott az arcomon, mert O. 
elvtársnő a következő szavak kíséretében nyújtotta felém az aszta
lon át a levelet:

-  Vidd innen ezt a szemetet és rendezd a dolgaidat, ahogy tudod! 
De szégyelljétek magatokat ti, magyarok! Mi színházat adunk nek
tek, ti pedig így viszonyultok egymáshoz!

Tudomásul vettem, és hazatérve továbbra is úgy viselkedtem 
minden kolléga iránt, mintha mi sem történt volna. Semmiről nem 
tudtam semmit. Tovább tartottam fenn a „barátságot” mindenkivel, 
a nyakamat törni szándékozókkal is, és mosolyogtam magamban, 
hogy mennyire igyekeznek jó barátaim és jó munkatársaim lenni.

Mintha semmi sem történt volna. A „levelet” még ma is őrzőm.
Mindezekre visszaemlékezve, mikor tudomásomra jutott az 

„öntudatosak” akciója, a legjobbnak láttam visszaadni az igazgatói 
iroda kulcsát, annál is inkább, mert a vezető művészek közül senki 
sem tartotta fontosnak, hogy mellém álljon ebben a „statisztaláza
dásban”.

Sem az egyik, sem a másik eset nem hatott rám negatív értelem
ben, esetleg leverőleg, sőt! Valami „csak azért is” hangulat uralko
dott el rajtam, és nagy lelkesedéssel tovább dolgoztam. Bizonyítani 
akartam és nem korlátok köpött élni a magam világában.

Annál is inkább, mert ebben az időben a magánéletemben is 
nagy veszteség ért: elhunyt a feleségem, akit a budakeszi szanatóri
umban ismertem meg. Vidám, szép lány volt és rajongott az életért. 
A kapcsolatunk nagy ellenállást váltott ki a családból, ennek ellené
re házasságot kötöttünk. Semmink nem volt. Összeszedett bútorok
kal költöztünk albérletbe. Színészi fizetésem kevés volt ahhoz, hogy 
őt méltó módon eltartsam. Ezért pótmunkát vállaltam: beálltam 
harmadiknak -  adogatónak -  egy körfűrészes favágó gép mellé. Igen 
jól kerestem addig, míg a városi párttitkár meg nem látott, amint a 
Spartak vendéglő fáját vágom izzadtan, porosán. Hát nem dicsért 
meg, sőt! Ő biztos nem kóstolta meg a vadgerlelevest. Jól tette, 
mert nem jó. Büdös.

Feleségem is dolgozott elárusítóként egy nyitott halcsarnokban. 
Otthon kézimunkát készített eladásra.
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Kétévi házasság után fiúnk született. Nagyon boldogok voltunk. 
Sajnos rövid ideig, mert a feleségem mind gyakrabban gyengélkedett. 
Egy súlyos golniki tüdőműtét után látogatóba ment a húgához a ten
gerpartra, ahonnan már -  nagy szomorúságunkra -  nem jött haza.

Fiúméban érte a halál 1952-ben. Ott temettük el, de ma már itt 
nyugszik Szabadkán.

TOPOLYA, ZOMBOR, ÚJVIDÉK, BUDAPEST

A rendes és kötelező színházi munkám, próbák és előadások 
mellett elfogadtam a topolyai színház meghívását és mint rendező 
dolgoztam a társulatban (1952-1953).

Utána a zombori színháznál találtam meg a zavartalan munka- 
körülményeket, ahol már mint rendező-színész voltam szerződéses 
viszonyban (1953-1954).

Itt esett meg velem, hogy az egyik szerb színész kolléga újszülött 
kislányát keresztvíz alá tartottam, amiért a még azon az éjszakán 
megtartott pártszervezeti ülésen megfosztottak párttagságomtól 
(valójában csupán jelölt voltam), és úgy vágtak ki a szervezetből, 
hogy még ma sem találtam vissza oda.

Ezután az Újvidéki Rádióhoz szerződtem mint színész-rendező 
(1954-1955) és csak 1955-ben tértem vissza újra Szabadkára a színház
hoz, ahol ünnepélyes volt a hangulat, mert a színház fennállásának 
tizedik évfordulóját készült megünnepelni G. B. Shaw Pygmalion című 
színdarabjával.

Ezután már csak vendégként látogattam el más színházakhoz. 
Most már végleg a szabadkai Népszínházhoz és annak társulatához 
tartozónak éreztem magam. Közben második házasságomból lá
nyom született.

1962-ben a tartomány Budapestre küldött tanulmányútra, amit 
a vendéglátók hat hónapra meg akartak hosszabbítani, de a színház 
hazarendelt azzal, hogy a Léda bemutatójára készül, melyben nem 
tudnak nélkülözni.

Pesten mindent lemondtam, minden velem kapcsolatos tervet 
visszautasítottam, s lóhalálában rohantam haza.

A Léda bemutatójára 1963-ban került sor.
Ehhez -  azt hiszem -  nem kell kommentár.
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Kezdtem megszokni a dolgokat, mert mindez csak serkentőleg 
hatott rám.

Időközben megszűnt a zombori (1954) és a topolyai (1959) színház, 
melyektől tehetséges, lelkes és kedves kollégákat „örököltünk”. Sajnos 
azonban -  nem tudom, miért, talán a velük való kapcsolatunk nem volt 
kifogástalan, esetleg a színház vezetőségének idegenkedő és őket 
mellőző magatartását nem viselhették el, kilátástalannak érezték ki
bontakozásuk lehetőségeit -  többen itt hagytak bennünket, Újvidékre 
költöztek, s a rádióban helyezkedtek el.

MUNKÁSSÁGOM MÉRLEGE

Színházon kívüli tevékenységemet hazai és külföldi vendégsze
replések vállalásával gazdagítottam. Azonkívül, hogy Szabadkán a 
Gyermekszínháznál dolgoztam mint rendező, szerepeket vállaltam 
és rendeztem az Újvidéki Színházban is.

Nyaranta -  több esetben -  felléptem a Budapesti Művészeti 
Hetek és a Gyulai Várjátékok darabjaiban, filmeztem itthon is, 
Magyarországon is.

Mindez nem ment -  nem mehetett -  az itthoni munka rovására, 
ellenkezőleg! Megtaláltam magamat és életem értelmét, teljesen 
elfeledve megpróbáltatásaimat.

Két szerződéses meghívásra különösen büszke vagyok.
A mostari és az újvidéki Szerb Nemzeti Színház igazgatója 

szerződést kínált fel nekem, játéklehetőségeket akart nyújtani, de 
nem fogadtam el, mert az én színházamban akartam maradni.

Munkáságom mérlege: 114 szerep, 2500 fellépés és 60 rendezés.
Itt és külön, a mérleg megvonása után, köszönetét szeretnék 

mondani rendezőimnek, akikkel együtt dolgoztam és akiknek a 
tudása, felkészültsége, irántam tanúsított bizalma, szakmai áldozat- 
készsége nagyban hozzájárult a fenti eredmények eléréséhez.

Garay Béla gazdag színházi múltjának tapasztalata és nagy szín
padi gyakorlata.

Virág Mihály színházimádata, realista hozzáállása és ugyanakkor a 
formabontás megnyilvánulása az ilyen koncepcióban, studiózus és új 
színpadi lehetőségeket nyugtalanul kutató művészegyénisége.

Varga István, a mindig jókedvű, maga körül mindig derűs munka
légkört teremteni tudó alkata, a munkához való könnyed hozzáállása,
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aki -  miután megvált a színháztól -  az Újvidéki Rádió szerződtetett 
rendezője lett és akivel -  sajnos -  nagyon keveset dolgozhattam.

Harag György, megboldogult marosvásárhelyi rendezőm szín
ház és munka iránti rajongása, ami nyugtalan bolyongásra késztette 
hazájából Szabadkára, Budapestre és Újvidékre, mindenhol sokol
dalú tehetségét bizonyítandó.

Seregi László, a kedves, jókedvű, munkakedvből kifogyhatatlan 
pesti rendező lelkesedése, aki fáradhatatlanul dolgozva csupa pezs
gést teremtett maga körül.

Sík Ferenc, a szép emlékű, melegszívű jó barát szakértelme, aki 
a budapesti Nemzeti Színház és általában a magyarországi színhá
zak és nyári játékok kiapadhatatlan erejű motorja, a határon túli 
magyar kisebbségek színházainak sorsát figyelő és azokon szerve
zetten segíteni akaró, dinamikus, színészt szerető rendező volt.

Kerényi Imre, a pesti Madách Színház igazgató-rendezője is 
több volt jó ismerősnél számomra: pedáns, kifinomult precizitással 
dolgozó művész, lelkes, fegyelmezett munkatárs és kolléga.

Végezetül, de nem utolsósorban gondolok vissza kedves és sok
szor szidott barátainkra (barátaimra!), a színházi kritikusokra.

Egyik neves művészeti vezetőm kitartóan vallotta és hangoztat
ta, hogy a színjátszás nem kreatív, hanem csak (!) reproduktív mű
vészet. Én akkor is, ma is meggyőződéssel vallottam és vallom az 
ellenkezőjét, és ebben a meggyőződésemben és hitemben sokszor 
találtam segítőtársakra a kritikusokban.

Egy színpadi alakot és egy előadást sokféleképpen lehet megfor
málni. A színész is elképzeli az alakítandó személyt (vagy előadást), de 
a kritikusnak, mint a színjátszás lényege ismerőjének és tudójának is 
van elképzelése és véleménye a színpadon történtekről. Megszületik a 
kritika, amely azonban szintén vitatható mind a művészek, mind a 
közönség részéről. így pezsdül meg az élet a színház körül.

Szívesen emlékezem vissza bírálóimra is, Sulhóf József, Lévay End
re (volt színházi dramaturgunk), Gajdos Tibor, Kolozsi Tibor, Hock 
Rudolf, Gerold László, Ivanka Rackov írásaira és véleményeire.

Szándékosan hagytam e sorok végére Dévavári Zoltánt, a kriti
kust, az Életjel irodalmi élőújság lelkes és áldozatkészen munkál
kodó alapító szerkesztőjét, kinek szervezése és irányítása alatt évti
zedek óta működő pódium műsoraiban én is többször felléptem 
mint előadó, amit még ma is nagy megtiszteltetésnek könyvelek el.

Mindegyiküknek köszönöm szíves pártfogásukat, azt, hogy pá
lyafutásomat igyekeztek szakértelemmel irányítani.
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A SZÍNMŰVÉSZETI AKADÉMIÁN

1973-ban meghívást kaptam az újvidéki Művészeti Akadémia ala
pító bizottságától a Színjátszói Tanszék rendes tanári állásának betöl
tésére, amit el is fogadtam, és 1973-ban megkezdtem ott a munkát.

Művészi pályafutásomnak talán legkellemesebb és legmaradan
dóbb emlékeit keltették bennem az akadémián töltött évek.

Alapító tagként kezdtem. Nagyon mostoha körülmények kö
zött, tarkítva fárasztó utazásokkal, heti 12 órás tanrenddel. Hétfő- 
szerda-péntek... hétfő-szerda-péntek... hétfő-szerda-péntek sora
koztak és váltották egymást, közben -  mivel továbbra is a Népszín
ház tagja voltam -  próbákra is kellett járnom és előadásokban 
fellépnem Szabadkán.

így ment ez egészen 1976-ig, amikor is szerződést kötöttem az 
akadémiával és lettem főállásban tanár.

A feladatok azonban megmaradtak. A színházat -  ha tehettem -  
akkor sem hanyagoltam el. Játszottam.

A főiskolán, mint mondtam, nehezek voltak a munkakörülmé
nyek. A tantermek hidegek és barátságtalanok voltak, egy rossz 
kályhában rossz minőségű szén égett, emiatt néha olyan hideg volt a 
tanterem, hogy a hallgatókat egyszerűen nem lehetett a langyos 
kályha mellől elcsalogatni, hogy bemutassák gyakorlataikat.

A fűtéssel megbízott Rade rendszerint az előadás alatt robbant 
be a tanterembe, csörgő vödrökkel és lapátokkal, hogy megrakja a 
kályhát, olyankor például, amikor ihletetten tanulmányoztuk a szü
netek szerepét az előadásban és a csend hatását.

Azután javultak és egttre jobbak lettek a munkafeltételek, gya
korló színpadokat építtettem, a világítást rendbe hozták, reflekto
rokat kaptunk, és az akadémia lassan-lassan komoly stúdióvá ala
kult, amelynek még központi fűtése is volt.

Ami a legértékesebb volt számomra, az a tanár kollégák hozzám 
való viszonyulása volt. Több régi színész ismerős dolgozott a szerb 
nyelvű tagozaton, akikkel azelőtt is találkoztam színészi munkám 
során, és sok új, remek kollégával ismerkedtem meg.

Elsőnek említem Milenko Maričić tanár urat, a belgrádi Szín- 
művészeti Akadémia rendes tanárát, aki tulajdonképpen bevezetett 
a pedagógia rejtelmeibe.

Miután még Szabadkán több esetben előadó voltam a színház 
színészképző tanfolyamain, melyeket a tehetséges amatőr színját
szóknak vagy azok vezetőinek tartott, nem mozogtam teljesen isme
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retlen talajon. Ott találkoztam ismét dr. Radoslav Laziétyal, a sza
badkai Népszínház szerbhorvát társulatának volt igazgatójával, 
egyetemi tanárral, Branko Pleša színművésszel, régi ismerősömmel, 
jó barátommal, Rade Markoviétyal, dr. Juhász Gézával, a magyar 
irodalomtörténet professzorával, dr. Božidar Kovačekkel, aki a vi
lágirodalom előadója volt, Rudolf Bruči zenepedagógussal, az első 
dékánommal, és még sok más kedves emberrel, kollégával, akik 
kellemessé tették számomra a munkalégkört. Mindenki a saját 
munkájával törődött, de éberen és szakmai jóindulattal figyelte a 
többi osztályon folyó munkát is. Részt vettünk egymás bemutatóin, 
a kollokviumokon és az évzáró vizsgákon, és mindezek alapján 
vitattuk meg az osztályzatokat is, közösen, de a végső döntést az 
osztályvezető tanár hozta meg.

Összesen négy nemzedéket neveltem, tettem alkalmassá a szín
házi pályára.

Mindezt természetesen nem egyedül, hanem kedves munkatár
saimnak, Korira Miklósnak, a szabadkai színház művészének, Soltis 
Lajosnak, az Újvidéki Színház művészének és Várady F. Hajnalká
nak, az Újvidéki Rádió művésznőjének, lelkiismeretes asszisztense
imnek hasznos és ambiciózus segítségével.

Összesen 28 hallgató, 9 színésznő és 19 színész került ki kezem 
alól s indult el a színjátszás rögös útján. Egy részük itthon dolgozik 
valamelyik színházban, a rádióban, másik részük külföldön. Közé
jük nem számítottam azokat, akik Várady és Soltis kollégák önálló
an vezetett osztályaiba jártak, s akiknek nyugdíjaztatásom után 
mentora voltam.

HITVALLÁSOM

Örömmel mondhatom, hogy hallgatóim néha még ma is jelent
keznek, s így még manapság is kapcsolatban állunk egymással.

Végezetül szeretném elmondani, hogy minden művészi mun
kám mozgatóereje az a hit volt, amely kezdettől fogva élt bennem, 
s amelyről Mérlegre lépünk című versemben 1946 nyarán egyebek 
között így írtam:

Emberek vagyunk mi is,
életünk nekünk is a múlandó mindennap,
de szemünk démoni fénnyel tüzel,
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ha odakint felzúg a taps.
Szürke emberek, 
kiknek tán csak a lelke más, 
de igazi élte -  mint a tiszavirágé -  
a pár órás, színes, parányi lobbanás.

A Nagy Pillanat, 
mikor a lázas Istenasszony 
a sokszínű, torz, maszkos arcon 
elönti bíborát, az alkotás mámorát, 
föloldódva szívódunk a végtelenbe, 
ismét éltünk és újra haltunk 
más alakban, más lélekben, 
színes, varázsos csodaest: 
consummatum est.
A  függöny legördül, 
a színes fény kihűl.
Arcunkról eltűnik a festék, 
testünk már szokott jelmezében gunnyaszt, 
emberré görnyed az imént még büszke maszk, 
kit még a tegnap szürkesége riaszt.
Égő szemünkbe könny szökik, 
a büszke homlok lázasan ég 
kilépünk ismét az éjszakába, 
fölénk borul u csillagos ég.
A  mellkas tágul, minden izomfeszül, 
csak állunk figyelve, mint őrszem a vártán, 
valami elindult! Mi szívdobogva lessük, 
riadva a tegnap és holnap határán.
Ezer kérdés feszít és dobol 
ott, hol az imént tán Hamlet élt, 
és ezer kérdés szökken most egybe: 
„Áldoztál-e ma a holnapért?’
Ember, megszállott vagy művész, 
ma este tiéd volt a nagyvilág!
Hangod elröppent! Alkotott-e?
Vagy fázósan zörgött, mint elszáradt faág?
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Egy téglát vagy csak törmeléket 
az útra, melyen ma már egész nép halad, 
leraktál-e, vagy csak szalmaláng volt minden, 
mely után hamu, gyászos korom marad?
Lobogó fáklya, fárosz vagy-e, 
mely az éjszakába messzire világít, 
vagy csak gyermeköröm, olcsó szikraeső, 
mely üresen szórja jéghideg szikráit?
Mérlegre lépünk, meztelen állunk 
az éjben a kérdő Holnap előtt, 
ezer ritmusú dal csap fülünkbe 
és kábultan érezzük az áramló erőt.
A  munkát, a dalt, a lélek szomját, 
melyet mi vagyunk hivatva oltani, 
termő magnak érezzük lelkünket, 
vetni akarunk! Dúsan aratni!
E tiszta vágyban tárul a végtelen, 
s millió kéz fonj a a babért 
homlokodra, művész! A  dolgozóktól!
A  te holnapod. A  munkás holnapért!

Csupa lelkesedés! Az egész országra akkor jellegzetes hangulat! 
De őszinte vallomás a színházról és őszinte vallomás magamról 
mint színészről. Ez voltam. Csupa hit és bizakodás, remény és lelkes 
kitárulkozás a jövő felé. Mindig hittem abban, amit csinálok, min
dig hittel igyekeztem hiteles emberi alakokat színpadra állítani, akár 
az én kötelességem volt az, akár -  mint rendező -  valakinek ezt a 
feladatot adtam. Erre tanítottam hallgatóimat is, nagyon vigyázva 
azonban arra, hogy a színpadokon ne szaladgáljon „Pataki kicsinyí
tett mása” -  legyen az színésznő vagy színész, hanem valaki, aki mást 
alakítva megőrzi saját egyéniségét, a saját énjét.

A törvény, az alkotás törvénye egyébként nagyon egyszerű: A  dara
bot jól kell megrendezni, a szerepet jól kell megformálni és jól eljátszani!

A Kacsir Mária-méltatás címében olvasható megállapításra (Ér
demes volt!, A  Hét, Marosvásárhely, 1978. május 26.) nyugodt szív
vel azt tudom válaszolni, hogy igen, ÉRDEMES VOLT!
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ÉLETRAJZI ADATOK

Pataki László 1916. július 13-án született Szabadkán. Apja, Pa
taki Károly gépészmérnök (1877-1957) Hatvanban, anyja, gyéresi 
Szász Irma háztartásbeli (1882-1961) Apátfalván született. Nővére, 
Milkó Aurélné Pataki Kóra zongoraművésznő, pedagógus 1908- 
ban született Zágrábban.

1912-ben a család Szabadkára költözik, úgyhogy Pataki Lásló az 
elemi iskolát és a gimnáziumot itt végezte.

1934-ben tagja lesz a Népkör Ifjúsági Kultúrosztályának.
1935-ben leérettségizik és beiratkozik a Zágrábi Egyetem orvosi 

karára.
1937-ben szerepel először a Népkörben Karéi Čapek Fehér kór 

című drámájában a Béke-est keretében.
1939-ben négy színdarabban és a vajdasági magyar írók estjén 

lép fel ugyanitt, majd ősszel bevonul katonának a szarajevói tiszti 
iskolába.

1940-ben áthelyezik Bihaéra az 55. gyalogezredhez.
1941 áprilisában Belgrádban német hadifogságba esik. Az auszt

riai Eisenstadtból ősszel szabadul, s újból bekapcsolódik a Népkör 
munkájába.

1942-től 1944 őszéig awárosi számvevőségen tisztviselő.
1945-ben a szabadkai Magyar Népszínház alapító tagja. Ő ren

dezi az első darabot, Balázs Béla Boszorkánytánc című drámáját, s 
egyúttal a főszerepet is ő játszotta. Az első évad tizenkét bemutató
jából hatot állít színpadra, tízben pedig szerepel.

1946-ban feleségül veszi Tikvicki Margit tisztviselőnőt (1924- 
1952).

1947 őszén a Tartományi Művelődési Szövetség Ljubljanába 
küldi tanulmányútra, ahol asszisztensként dolgozik Branko Gavella 
mellett (Moliére: Tartuffe). A neves rendező javasolja a színház
nak, tegye lehetővé, hogy Pataki László legalább egy évig tanulhas
son a szlovén fővárosban, de kérését nem teljesítik.

1948-ban fia születik, Zoltán.
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1951-ben elismerő oklevelet kap Bródy S ándort tanítónő című 
darabjának rendezéséért a Vajdasági Színházak Találkozóján.

1952-1953-ban hét előadást rendez Topolyán.
1953-1954-ben a zombori színház tagja, ahol főleg rendez, de 

játszik is.
1955-ben az Újvidéki Rádió rendezője. Ősszel visszatér Szabadká

ra, és a színház tízéves jubileumán G. B. Shaw Pygmalion)ában lép fel.
1956-ban feleségül veszi Conen Vera tisztviselőnőt.
1957-ben több darabot fordít szerbhorvát nyelvről magyarra.
1958-ban lánya születik, Éva.
1961-ben a Vajdasági Színészegyesület tanulmányútra küldi Bu

dapestre, de a színház vezetősége ismét hazarendeli.
1963-tól 1967-ig a Sterija Játékok főbizottságának tagja.
1964-ben megkapja Szabadka város Októberi Díját.
1966-ban elválik és feleségül veszi Karna Margit színésznőt.
1968 őszétől a magyar társulat igazgatója 1970 tavaszáig, amikor

is lemond tisztségéről.
1971-ben a köztársasági elnök A Munka Ezüst Koszorús Ér

demrendjével tünteti ki és megkapja a Sterija Játékok külön elisme
rését. A Színművészeti Szövetség szervezésében eljut Moszkvába és 
Leningrádba.

1972-ben eljátssza DürrenmatM nagy Romulus és Wasserman- 
Leigh La Mancha lovagja című darabjának címszerepét.

1973-tól 1981-ig újra tagja a Sterija Játékok főbizottságának.
1973-ban Sterija-díjat kap Tóth Ferenc Jób című színművének 

címszerepéért.
1974-ben meghívják tanárnak az újvidéki Művészeti Akadémiára.
1975-ben kinevezik az akadémia professzorává. Ősszel, október 

29-én, a szabadkai színház harmincéves jubileumán Shakespeare 
Rómeó és Júliájának Lőrinc barátjaként vesz búcsút a társulattól, s 
november elsejétől átszerződik az újvidéki akadémiához.

1977-ben megkapja a Szerbiai Közművelődési Szövetség arany
jelvényét.

1978-ban Szabadkán vendégszerepei Moliére Tartuffe című víg
játékában. Rendező: Harag György (Marosvásárhely). Ugyanitt 
megrendezi G. Feydeau Zsákbamacska című komédiáját, amely 
egyúttal az akadémia első nemzedékének vizsgaelőadása is. A Szerb 
Köztársaság Elnökségének Július 7-i Díjával tüntetik ki. Budapes
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ten Kovács András Októberi vasárnap, idehaza pedig Deák Ferenc- 
Vicsek Károly Trófea című filmjében játszik.

1979-ben vizsgaelőadást rendez Szabadkán (Max Frish: Ha egy
szer Hotz úr dühbe gurul).

1981-ben újra játszik Szabadkán, ezúttal Balzac-Kaló-Wolf 
Pajzán históriák című zenés vígjátékában. Rendező: Kerényi Imre 
(Budapest).

1982-ben az Újvidéki Színházban lép fel Csehov Ványa bácsi 
című színművében. Rendező: Harag György.

1983-ban nyugdíjazzák, de tovább tanít az akadémián.
1984-ben ismét a szabadkai közönség előtt játszik Mikszáth Kál

mán Noszty fiú esete Tóth Marival című zenés játékában. Rendező: 
Sík Ferenc (Budapest).

1986-ban megrendezi Harold Pintér Születésnap című színmű
vét, az akadémia növendékeinek vizsgaelőadását.

1988-ban megnyitja a 33. Sterija Játékokat.
1989-ben kitüntetik az újvidéki Művészeti Akadémia emlékér

mével.
1990-ben megkapja az Újvidéki Egyetem díszoklevelét. A Ta

nyaszínházban Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művével 
vizsgáztatja növendékeit.

1990-től 1992-ig az újvidéki akadémia mentora.
1992-ben végleg nyugállományba vonul.
1995-ben életműdíjat kap a kisvárdai Határon Túli Színházak 

Fesztiválján. A Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztjével tünteti ki.

Szabad idejében fest, verseket és karcolatokat ír.
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SZEREPEI
A dátumok a bemutató napját jelzik.

1. Balázs Béla: Boszorkánytánc (Von Wernigerode) -  1945. 
október 29.

2. Háy Gyula: Tiszazug (Csendőrkáplár) -  1945. december 8.
3. Zilahy Lajos: Fatornyok (Kiss Ottó) -  1945. december 18.
4. Leonyid Rahmanov: Viharos alkonyat (Bocsárov) -  1946. 

január 24.
5. Carlo GoldoniM hazug (Lelio Bisonozi) -  1946. február 28.
6. Sárközi György: Dózsa György (Szapolyai) -  1946. március 9.
7. Vaszilij Skvarkin:>4 fattyú (Jakov) -  1946. április 11.
8. Ismeretlen francia szerző: Pathelin mester (címszerep) -  

(Áprilisi vidám est) -  1946. április 26.
9. Szigligeti Ede-Móricz Zsigmond: Csikós (Ormódy Bence) -

1946. május 23.
10. Marcel Pagnol: Topáz (Direktor) -  1946. december 15.
11. Molnár Ferenc: Liliom (címszerep) -  1947. február 6.
12. Kacsóh Pongrác: János vitéz (Francia király) -1947. március 8.
13. Móricz Zsigmond: Ludas Matyi (Döbrögi) -1947. április 26.
14. John Boynton Priestley: Váratlan vendég (Goole inspektor) -

1947. október 25.
15. Konsztantyin Szimonov: Az orosz kérdés (Smith) -  1947. 

november 26.
16. Leonid Szolovlyev: A  csendháborító (E m ir) -  1947. 

december 18.
17. Pierre-Augustin Cáron de Beaumarchais: A sevillai borbély 

(Almaviva gróf) -  1948. január 23.
18. Valentyin Petrovics Katajev: Hajrá! (V inkics) -  1948. 

március 3.
19. Branislav Nušić: A miniszter felesége (Nikaragua) -  1948. 

április 20.
20. C harles D ickens: Házitücsök (T h ack le to n ) -  1948. 

november 9.
21. Ben Johnson: Volpone (címszerep) -  1949. március 31.
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22. Weigand József: Kéz a kézben (Vándor) -  1949. április 29.
23. Drago Gervais: Javíthatatlanok (Sablić) -  1949. november 23.
24. George Bemard Shaw: Warrenné mestersége (Praed) -  1950. 

február 7.
25. Szirmai Albert: Mézeskalács (Jóska) -  1950. május 30.
26. Henrik Ibsen: Kísértetek (Manders tiszteletes) -1950. október 31.
27. Jovan Sterija Popović: A  zsugori (Kir Janja) -1951. január 5.
28. Csiky Gergely: Ingyenélők (Zátonyi Bence) -1951. március 8.
29. Csepreghy Ferenc: Sárga csikó (Klarinétos cigány) -  1951. 

május 15.
30. Dario Noccodemi: Hajnalban, délben, este (Mario) -  1953. 

április 30.
31. Milán Begović: Ki a harmadik? (Marko Barić) -1953. július 16.
32. Miroslav Krleža: A Glembay urak (Leone Glembay) -  1953. 

december 19.
33. Richter János: Álarc nélkül (Kórházi orvos) -1954. április 29.
34. George Bemard Shaw: Pygmalion (Higgins professzor) -1955. 

október 29.
35. A rtúr Miller: A salemi boszorkányok (Proctor) -  1955. 

december 16.
36. Kvazimodo Braun István: Fizetővendég (Fabriciusz) -  1956. 

január 11.
37. George Axelrod: Hétévi hűség (Richard) -1956. április 29.
38. John Boynton Priestley: Adám és Éva (William) -  1956.

október 6. y
39. Hermán Wouk: Lázadás a Caine-hajón (Barney Greenwald) -

1956. november 23.
40. Kvazimodo Braun István: Különös főpróba (István) -  1957. 

március 9.
41. Jean de Letraz: Mackó (Augustin) -1957. november 3.
42. Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely (Színész) -  1957. 

november 29.
43. Franz és Paul Schönthan: A  szabin nők elrablása (Rettegi 

Fridolin) -1958. január 18.
44. Kálmán Imre: A montmartre-i ibolya (Spaghetti) -  1958. 

június 15.
45. Oscar Wilde: Csak Szilárd legyen (John Worthing) -  1958. 

október 2.

77



46. Babay József: Három szegény szabólegény (Posztó Barnabás) -
1958. december 12.

47. Guilberme Figueiredo: A róka meg a szőlő (Aesopus) -  1959. 
január 17.

48. Berislav Kosier: Tarantella (M eldner ügyvéd) -  1959. 
március 28.

49. Fehér Klára: Nem vagyunk angyalok (Dr. András György) -
1959. szeptember 16.

50. Ray Lawler: A  tizenhetedik baba nyara (Johnie Dawd) -  1959. 
december 5.

51. Richard Nash: Az esőcsináló (Starbuck) -  1960. május 29.
52. Pavel Kohout: Ilyen nagy szerelem (Taláros úr) -  1962. 

január 20.
53. Kállai István :^  igazság házhoz jön (Az apa) -1962. október 18.
54. Miroslav Krleža: Léda (vitéz Urban Olivér) -  1963. január 31.
55. Bertolt Brecht: Koldusopera (Bicska Maxi) -  1963. április 18.
56. Eugene O’Neill: Boldogtalan hold (ifj. James Tyrone) -  1964. 

január 9.
57. Oskar Davičo: Költemény (Veković) -  1964. október 11.
58. Tabi László: Most majd elválik (Várady Péter) -  1964. 

december 15.
59. Jevgenij Svarc: A  meztelen király (A külső érzelm ek 

minisztere) -  1965. március 11.
60. John Millington Synge: A  nyugati világ bajnoka (Apa) -  1965. 

április 29.
61. Ranko Marinković: Glória (Don Zane) -  1965. október 9.
62. M adách Im re: Az ember tragédiája (L uc ifer) -  1965. 

december 28.
63. Kvazimodo Braun István: Lukács evangéliuma (Waddisz 

Fábián) -  1966. március 26.
64. Brendan Behan: A túsz (Muszjő) -  1966. november 10.
65. Marcel Mithois: Férjvadászat (Auguste) -  1967. február 23.
66. Franz és Paul Schönthan: A szabin nőíc elrablása (II., Rettegi 

Fridolin) -  1967. április 22.
67. Hay Gyula: Isten, császár, paraszt (Zsigmond) -1967. október 10.
68. Brandon Thomas: Charley nénje (Winston ezredes) -  1968. 

február 8.
69. Marin Držič: Máró bácsi (Dundo Maroje) -  1968. március 28.

78



70. Giulio Scarnicci-Renzo Tarabusi: Kaviár és lencse (Antonio) -  
1968. május 16.

71. Katona József: Bánk bán (címszerep) -1968. november 9.
72. Deák Ferenc: Áfonyák (Barnabás) -  1969. február 25.
73. Albert Camus: Caligula (Chaerea) -1969. május 9.
74. Eugene O’Neill: Utazás az éjszakába (James Tyrone) -  1970. 

január 29.
75. Zilahy Lajos: Az imbroszi boszorkány (Tarasius) -  1970. 

március 20.
76. Lehár Ferenc:/! mosoly országa (Csang) -1970. május 12.
77. Hay Gyula: Mohács (Tömöri) -1970. október 29.
78. Radoslav Pavelkić: Napfoltok (Doktor) -1970. december 18.
79. Anthony Saffer: Mesterdetektív (A ndre  W ite) -  1971. 

február 1.
80. Agatha Christie: Tíz kicsi néger (Wargrawe) -1971. május 24.
81. William Shakespeare: II. Richárd (Edmund of Langley) -

1971. december 2.
82. George Feydeau: Bolha a fülbe (Chandebise-Poche) -  1972. 

január 12.
83. Friedrich Dürrenmatt:^l nagyRomulus (Romulus Augustus) -

1972. április 13.
84. Dalé Wassermann-Mitch Leigh: La Mancha lovagja (Don 

Quijote) -1972. június 7.
85. Tóth Ferenc: Jób (címszerep) -1972. december 19.
86. Tennessee Williams}./Íz iguána éjszakája (Shannon) -  1973. 

március 20.
87. Mihail Bulgakov: Iván, a rettentő (Rettegett Iván) -  1973. 

április 30.
88. Anton Pavlovics Csehov: Sirály (Trigorin) -1973. október 20.
89. Miroslav Krleža: Golgota (Krisztián) -1973. december 27.
90. Németh László: Villámfénynél (Nagy Imre) -1974. március 27.
91. Bogdánfi Sándor: Bűnösök (P e tr ik  K áro ly) -  1974. 

szeptember 17.
92. Gobby Fehér Gyula: A szabadság pillanata (Érsek) -  1974. 

december 10.
93. Euripidész-Jean-Paul Sartre: Trójai nők (Menelaosz) -  1975. 

február 5.
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94. Bertolt Brecht: A kaukázusi krétakör (Azdak) -  1975. 
március 27.

95. Róbert Thomas: Papagáj és zsaru (Grandin felügyelő) -  1975. 
április 29.

96. William Shakespeare: Rómeó és Júlia (Lőrinc barát) -  1975. 
október 29.

97. Jean Baptiste Moliére: Tartujfe (Tartuffe -  m. v.) -  1978. 
január 31.

98. Szuhovo Alekszandr Kobilin: Tarelkin halála (Varravin -  
m. v.) -1979. október 23.

99. Honore de Balzac-Kaló Flórián-Wolf Péter: Pajzán históriák 
(Amador -  m. v.) -1981. február 20.

100. Ranko Marinković: Glória (Floki Fleche -  m. v.) -  1984. 
október 12.

101. Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival (Noszty Pál
-  m. v.) -1984. december 7.

102. Madách-kommentárok (Rabbi -  m. v.) -  1985. október 12.

ZOMBOR

1953/1954

103. Jean de Letraz: Mackó (Augustin) -1954. október 29.
104. Charles Dickens: Házitücsök (Peerbingle) -1954. december 11.

ÚJVIDÉK

105. Anton Csehov: Ványa bácsi (Szerebrjakov -  m. v.) -  1981. 
június 14.

106. Branislav Nušić: A  megboldogult (Mladen Đaković -  m. v.) -
1988. február 10.

BUDAPEST

107. Brandon Thomas: Charley nénje (S. T. Spittigue -  m. v.) -1971. 
július 2.
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108. Huszka Jenő-Martos Ferenc-Romhányi József: Gül baba (Ali 
basa -  m. v.) -  1973. július 13.

GYULA

109. Székely János: Caligula helytartója (I. Agrippa -  m. v.) -  1978. 
július 22.

110. Illyés Gyula: Homokzsák (Tiszteletes -  m. v.) -1979. július 21.
111. Filadelfi Mihály: Torzó Messiás (Idős Zsilinszky -  m. v.) -

1981. július 24.
112. Kolozsvári Grandpierre Emil: Párbaj az árnyékkal (Misleházy

-  m. v.) -  1983. június 30.
113. Szabó György: Kun László szerelme (Öreg pap -  m. v.) -  1985. 

július 5.
114. Háy Gyula: Attila éjszakái (Avienus -  m. v.) -  1986. július 4.

FILMEK

1. Gyakran gondolok Piroskára (Ich denke oft an Piroschka) -  
nyugatnémet (WITT, München) -  jugoszláv (Jadran, Zágráb) 
koprodukció -  rendező: Kurt Hoffmann (1955)

2. Szép kis parádé (Lepa parada) -  rendező: Branko Milošević
(1970) v

3. Teher -  rendező: Vük Babić (1972)
4. Trófea -  rendező: Vicsek Károly (1978)
5. A  késdobáló -  rendező: Vicsek Károly (1984)
6. Szikkadó földek -  rendező: Vicsek Károly (1987)

MAGYARORSZÁGON

7. Kitörés -  rendező: Bacsó Péter (1970)
8. Októberi vasárnap -  rendező: Kovács András (1979)
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RENDEZÉSEI

1945/1946

1. Balázs Béla: Boszorkánytánc -  1945. október 29.
2. Branislav Nušić: Gyanús személy - 1945. november 18.
3. Hay Gyula: Tiszazug -  1945. december 8.
4. Leonyid Rahmanov: Viharos alkonyat - 1946. január 24.
5. Carlo Goldoni: Hazug -1946. február 28.

1946/1947

6. Molnár Ferenc: Liliom -1947. február 6.

1947/1948

7. Konsztantyin Szimonov: Az orosz kérdés -1947. november 26.
8. Valentyin Petrovics Katajev: Hajrá! -1948. március 3.

1948/1949

9. Makszim Gorkij :A Zseleznov-ház asszonya -  1949. január 26.
10. Weigand József: Kéz a kézben - 1949. április 29.

1949/1950

11. Drago Gervais: Javíthatatlanok -1949. november 23.

1950/1951

12. Weigand József: Ördögűzők - 1950. november 30.
13. Bródy Sándor:/! tanítónő - 1951. január 23.
14. Csepreghy Ferenc: Sárga csikó -  1951. május 15.

1951/1952

15. Bogdánfi Sándor: Vass Péter -  1951. december 4.
16. Indig Ottó: Ember a híd alatt -  1952. március 4.
17. Hunyady Sándor: Pusztai szél -  1952. május 15.
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1952/1953

18. Csepreghy Ferenc: Piros bugyelláris -  1952. október 3.
19. Franz Schubert: Három a kislány -  1952. december 13.
20. Sinkó Ervin: Elítéltek -1952. december 27.
21. Dario Niccodemi: Hajnalban, délben, este -  1953. április 30.
22. Milán Begović: Ki a harmadik? -  1953. július 16.

1953/1954

23. René Fauchois: Szegény Mavrier -1953. december 30.
24. Richter János: Álarc nélkül - 1954. április 29.

1956/1957

25. Marc-Gilbert Sauvajon: Eduard gyermekei - 1957. április 13.

1957/1958

26. Jean-Paul Sartre: Tisztességtudó utcalány - 1958. május 10.

1959/1960

27. Raul Praxy: A milliárdos - 1960. február 20.

1960/1961

28. Ottó Leck Fischer: Kimenő - 1961. március 25.
29. Marcel Aymé: Nem az én fejem - 1961. június 3.

 ̂ 1961/1962

30. Vereczkey Zoltán: Férjek papucsban - 1961. november 4.

1965/1966

31. Kvazimodo Braun István: Lukács evangéliuma -  1966. 
március 26.

1966/1967

32. John Boynton Priestley: Veszélyes forduló -1967. január 26.
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1967/1968

33. Nádassy László: Feleség férj nélkül -  1967. szeptember 28.
34. Róbert Thomas: Nyolc nő -  1967. november 4.
35. Michel André: Lulu -  1968. január 5.

1978

36. Georges Feydeau: Zsákbamacska, m. v. -  1978. május 20.

1982

37. Max Frisch: Ha egyszer Hotz úr dühbe gurul -  1982. május 29.

1986

38. Harold Pintér: A születésnap -  1986. május 26.

KABARÉK

1962

39. Dér Zoltán-Márton Domonkos-Muhi János: Éjjel az omni
busz tetején -  1962. május 1.

40. Szilágyi László: Minden 13 -  1962. november 20.

1963

41. Kvazimodo Braun István: Főleg szerelem -  1963. július 20.

ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ

1979

42. Gobby Fehér Gyula: Bűnös-e a Szél? -  1979. május 24.
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TOPOLYAI JÁRÁSI NÉPSZÍNHÁZ

1951/1952

43. Farkas Imre: Iglói diákok -  1952. május 29.
44. Zilahy Lajos: Fatomyok -  1952. július 5.

1952/1953

45. Jacques Dévai: Kisasszony -1952. szeptember 25.
46. László Miklós: Illatszertár -  1952. október 30.
47. Aldo Benedetti: Huszonnégy szál vörös rózsa -1952. november 29.
48. Szigligeti Ede: Csikós -  1953. január 8.
49. Ljubinka Bobić: Bio család -1953. május 2.

MUNKATÁRSAK

Dimitrijevics Mara, Faragó Klári, Jordán Erzsébet, Karna Mar
git, Kollár Péter, Lovasi Júlia, Lőrinc Lajos, Maronka Antal, Nagy- 
gellért János, Pósa Rózsa, Preszburger Andor, Schneider Dániel, 
Sinkó István, Süveges Eta, Visnyovszki Lajos

ZOMBORI MAGYAR TÁRSULAT 

1953/1954

50. Molnár Ferenc: Otfrnpia -1954. január 22.
51. René Fauchois: Szegény Mavrier - 1954. március 12.
52. Fodor László: A templom egere -1954. április 23.
53. Bónyi Adorján: Az elcserélt ember -1954. június 10.

1954/1955

54. Jean de Letraz: Mackó -1954. október 29.
55. Zilahy Lajos: Hazajáró lélek - 1954. november 5.
56. Charles Dickens: Házitücsök -1954. december 11.
57. Molnár Ferenc: Doktor úr -1955. január 14.
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MUNKATÁRSAK

Berkó János, Csapó Erzsébet, Dováth Amália, Dováth Arisztid, 
Faragó Árpád, Heck Paula, Hubai Jolán, Ince Sándor, Karcher 
István, Katona Klári, Kiss Júlia, Rind Károly, Sztrilics Gabriella, 
Zsulyevics Antal

GYERMEKSZÍNHÁZ, SZABADKA

1970

58. Szőnyi Zoltán-László Endre: Csinn-bumm cirkusz -  1970. 
november 14.

1976

59. Svetislav RuSkuc: Kapitány nagyapa -  1976. április 13.

1985

60. Radoslav Pavelkić: Kacagó kocogó -  1985. március 12.

NÉPKÖR, SZABADKA 

1968

61. Tabi László: Enyhítő körülmény -  1968. március 9.

1971

62. Tóth Miklós: Kutyaszorító -  1971. február 22.
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DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK

1964. Szabadka város Októberi Díja
1971. A Népért Tett Szolgálatok Ezüst Koszorús Érdemrendje 
1978. A Szerb Szocialista Köztársaság Elnökségének Július 7-i Díja 
1995. Életmű-díj (Kisvárda -  Magyar Köztársaság)
1995. A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje

STERIJA JÁTÉKOK

1971. Sterija -  külön elismerés
1973. Sterija-díj (Tóth Ferenc: Jób -  a címszerepért)

SZÍNÉSZI DÍJAK, OKLEVELEK

1962. A Színművészek Szerbiai Szövetségének Május 1-jei Díja 
(Pavel Kohout: Ilyen nagy szerelem -  Taláros úr)

1966. A Vajdasági Színházak Találkozójának oklevele (Madách 
Imre: Az ember tragédiája -  Lucifer)

1966. A Színművészek Szerbiai Szövetségének elismerő okleve
le (Madách Imre: Az emoer tragédiája -  Lucifer)

1968. Színészi díj a Vajdasági Színházak Találkozóján (Háy Gyula: 
Isten, császár, paraszt -  Zsigmond)

1971. Színészi díj a Vajdasági Színházak Találkozóján (Háy Gyula: 
Mohács -  Tömöri Pál)

1972. Színészi díj a Vajdasági Színházak Találkozóján (Friedrich 
Dürrenmatt: A  nagy Romulus -  Romulus Augustus)

1973. Színészi díj a Vajdasági Színházak Találkozóján (Tennessee 
Williams: Az iguána éjszakája -  Shannon tiszteletes)

1974. (Miroslav Krleža: Golgota -  Kristian)
1982. Színészi díj a kamaraszínházak goricai fesztiválján (Anton 

Pavlovics Csehov: Ványa bácsi -  Szerebrjakov)
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EGYÉB ELISMERÉSEK

1951. Brődy Sándor:^ tanítónő (rendezés)
1970. A Vajdasági Hivatásos Színházak Egyesületének diplomája
1977. A Szerbiai Közművelődési Közösség aranyjelvénye 
1984. Vajdaság Dolgozó Népe Szocialista Szövetségének dísz

oklevele
1989. Az újvidéki Színművészeti Akadémia emlékérme
1990. Az Újvidéki Egyetem díszoklevele
1993. A szabadkai Népkör Aranytulipán oklevele
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KRITIKÁK SZEREPEIRŐL, 
RENDEZÉSEIRŐL

SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ 

1945/1946

Lévay Endre: Egy színházi bemutatóról. Híd, 1945.1-2. sz.
(gl) [Gál László]: A  Boszorkánytánc bemutatója. Magyar Szó, 

1945. november 1.
Gy.: Balázs Béla Boszorkánytánc című drámájának bemutatójával 

megnyílt a vajdasági Magyar Népszínház. Ifjúság Szava, 1945. november 4.
(L. E.) [Lévay Endre]: A Magyar Népszínház második bemutató

ja. Gyanús személy. Magyar Szó, 1945. november 22.
Lévay Endre: Tiszazug. Híd, 1945. 3. sz.
-r . -s.: Tiszazug. Magyar Szó, 1945. december 13.
Dévavári Zoltán: A vajdasági Magyar Színház bemutatói Tisza

zug. Ifjúság Szava, 1945. december 20.
(L. E.) [Lévay Endre]: Viharos alkonyat. Magyar Szó, 1946. január 28.
D. Z. [Dévavári Zoltán]: A  Viharos alkonyat bemutatója Szubo- 

ticán a Magyar Népszínházban. Ifjúság Szava, 1946. február 2.
-: A hazug. Magyar Szó, 1946. február 24.
(L. E.) [Lévay EndrztyCarlo Goldoni: A  hazug. Magyar Szó, 1946. 

március 5.
D. Z. [Dévavári Zoltán]: A hazug a Magyar Népszínházban. Ifjú

ság Szava, 1946. március 9.
(L. E.) [Lévay Endre]: Csikós. Magyar Szó, 1946. május 26.
D. Z. [Dévavári Zoltán]: A Csikós bemutatója Szuboticán. Ifjú

ság Szava, 1946. június 4.
Dévavári Zoltán: Árny és fény a Magyar Népszínházban. Ifjúság 

Szava, 1946. június 25.

1946/1947

Laták István: Liliom. 7 Nap, 1947. február 14.
Lévay Endre: Ludas Matyi. 1 Nap, 1947. május 9.
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1947/1948

Lévay Endre: Váratlan vendég. 1 Nap, 1947. október 31.
Dévavári Zoltán: Magyar Népszínház: Váratlan vendég. Ifjúság 

Szava, 1947. november 1.
Majtényi Mihály: A csendháborító. Magyar Szó, 1947. decem

ber 20.
Lévay Endre: A  csendháborító. 1 Nap, 1947. december 26.
Sulhóf József: Figaró házassága. Magyar Szó, 1948. január 25.
Lévay Endre: Figaró házassága. 7 Nap, 1948. január 30.
Herceg János: Beaumarchais a Magyar Népszínházban. Híd,

1948. 3. sz.
Gajdos Tibor: Hajrá! Dolgozók, 1948. március 10.
(L. E.) [Lévay Endre]: Hajrá! 7 Nap, 1948. március 12.
Kun Szabó György: Népszínházunk új bemutatója. Híd, 1948.4. sz.
Lévay Endre: A miniszter felesége. Híd, 1948. 5. sz.

1948/1949

Thurzó Lajos: A Házitücsök a Magyar Népszínház új bemutatója. 
Magyar Szó, 1948. november 12.

Bogdánfi Sándor: A Zseleznov-ház asszonya. Magyar Szó, 1949. 
január 28.

(x) [Lévay Endre]: Bemutató a Magyar Népszínházban. A  Zse- 
leznov-ház asszonya. 7 Nap, 1949. február 2.

Sulhóf József: Volpone. Magyar Szó, 1949. április 3.
Gajdos Tibor: Bemutató a Magyar Népszínházban. Volpone. 

7 Nap, 1949. április 6.
(S) [Sulhóf József]: Kéz a kézben. 1 Nap, 1949. május 4.
Sulhóf József: Kéz a kézben. Vajdasági szerző darabjának bemu

tatója a Magyar Népszínházban. Magyar Szó, 1949. május 6.
Gajdos Tibor: Kéz a kézben. Híd, 1949. 6-7. sz.

1949/1950

Sulhóf József: Warrenné mestersége. Magyar Szó, 1950. febru
ár 10.

Sulhóf József: Mézeskalács. Magyar Szó, 1950. június 3.
(G) [Gajdos Tibor]: Mézeskalács. 7 Nap, 1950. június 7.
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1950/1951

Herceg János: Kísértetek. Híd, 1950. 11. sz.
Sulhóf József: Kísértetek. Magyar Szó, 1950. november 5.
Gál László: A Kísértetek a Magyar Népszínház színpadán. 1 Nap, 

1950. november 8.
Herceg János: Ördögűzők Híd, 1950.12. sz.
Sulhóf József: Ördögűzők. Magyar Szó, 1950. december 3.
Sulhóf József: A zsugori. Magyar Szó, 1951. január 5.
Sulhóf József:^ tanítónő. Magyar Szó, 1951. január 30.
Herceg János: Bródy Sándor drámája a Magyar Népszínházban. 

Híd, 1951. 2-3. szám
Sulhóf József: Ingyenélők Magyar Szó, 1951. március 11.

1951/1952

(s. j.) [Sulhóf József]: Vass Péter. Magyar Szó, 1951. december 9.
Színházjáró Jeromos [Hock Rudolf]: Színházi levél. 1 Nap, 1951. 

december 16.
k. t. [Kolozsi Tibor]: Ember a híd alatt. Magyar Szó, 1952. márci

us 10.
Színházjáró Jeromos [Hock Rudolf]: Színházi levél. 1 Nap, 1952. 

március 16.
Színházjáró Jeromos [Hock Rudolf]: Színházi levél. 7 Nap, 1952. 

május 11.
Kolozsi Tibor: Pusztai szél. Magyar Szó, 1952. május 17.
Dér Zoltán [Dévaván Zoltán]: Pusztai szél. Ifjúság Szava, 1952. 

május 22.

1952/1953

Kolozsi Tibor: A  piros bugyelláris. Magyar Szó, 1952. október 6.
Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 1 Nap, 1952. október 12.
V. G. [Vukovics Géza]: Három a kislány. Magyar Szó, 1952. 

december 17.
Lévay Endre: Elítéltek Híd, 1953.1. sz.
Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 7 Nap, 1953. január 11.
Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 7 Nap, 1953. május 10.
S. P. [Saffer Pál]: Ki a harmadik? Magyar Szó, 1953. július 22.
Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 7 Nap, 1953. július 26.
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1953/1954

S. T. [Steinitz Tibor]: A Glembay urak bemutatója a szuboticai 
Népszínházban. Magyar Szó, 1953. december 23.

Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 7 Nap, 1953. decem
ber 27.

Lévay Endre: Krleža drámája magyarul. Híd, 1954.1. sz.
Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 7 Nap, 1954. január 10. 
Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 7 Nap, 1954. május 9

1955/1956

Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 1 Nap, 1955. novem
ber 6.

Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 7 Nap, 1955. decem
ber 25.

k. t. [Kolozsi Tibor]: Fizetővendég. 7 Nap, 1956. január 15. 
Krónikás [Lévay Endre]: Színházi krónika. 1 Nap, 1956. május 13.

1956/1957

Lévay Endre: Ádám és Éva. Híd, 1956.10. sz.
N. I. [Németh P. István]: Adám és Éva. Bemutató a szuboticai 

Népszínházban. Magyar Szó, 1956. október 9.
k. t. [Kolozsi Tibor] :Ádám és Éva. 7 Nap, 1956. október 14. 
Lányi István: Lázadás a Caine-hajón. Magyar Szó, 1956. november 27. 
Lévay Endre: Tengerészek lázadása. Híd, 1956.12. szám 
k. t. [Kolozsi Tibor]: Színházi krónika. 7 Nap, 1956. december 9. 
Kolozsi Tibor: Különös főpróba. 7 Nap, 1957. március 17.
Lévay Endre: Különös főpróba. Híd, 1957. 4. sz.
k. t. [Kolozsi Tibor]: Eduardgyermekei. 7 Nap, 1957. április 21.
Lévay Endre: Eduard gyermekei Híd, 1957. 5. sz.

1957/1958

Vukovics Géza: Mackó. Magyar Szó, 1957. november 10. 
k. t. [Kolozsi Tibor]: A  Mackó bemutatója Szuboticán. 7 Nap,

1957. november 10.
k. t. [Kolozsi Tibor]: Éjjeli menedékhely. 7 Nap, 1957. december 8. 
k. t. [Kolozsi Tibor] :y4 szabin nők elrablása. 1 Nap, 1958. január 26.
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Dér Zoltán [Dévavári Zoltán]: A lelkiismeret tragédiája A  Tisztes
ségtudó utcalány bemutatója Szuboticán. Dolgozók, 1958. május 17.

L. E. [Lévay Endre]: Tisztességtudó utcalány. 1 Nap, 1958. május 18. 
V. G. [Vukovics Géza]: Sartre igazsága. Magyar Szó, 1958. június 8. 
Vukovics Géza: Montmartre-i ibolya. Magyar Szó, 1958. június 22.

1958/1959

Németh P. István: Csak Szilárd legyen. Magyar Szó, 1958. októ
ber 7.

Krónikás [Lévay Endre]: Szellemesség művészi fokon. 7 Nap, 1958. 
október 12.

Dér Zoltán [Dévavári Zoltán]: Három szegény szabólegény. Dol
gozók, 1958. december 20.

k. t. [Kolozsi Tibor]: Három szegény szabólegény. 7 Nap, 1958. 
december 21.

Lévay Endre: A róka meg a szőlő. 1 Nap, 1959. január 25.
- - . A  róka meg a szőlő. Ifjúság, 1959. január 29.
— -.BemutatóaszuboticaiNépszínházban. Dolgozók, 1959. január30.
V. G. [Vukovics Géza]: Tarantella. Magyar Szó, 1959. április 5.

1959/1960

V. G. [Vukovics Géza]: Nem vagyunk angyalok. Magyar Szó, 
1959. szeptember 29. ^

D. Z. [Dévavári Zoltán]: Elveszett illúziók. Dolgozók, 1959. de
cember 11.

Dér Zoltán [Dévavári Zoltán]: A társtalanság szomorúsága. 
7 Nap, 1959. december 13.

Lévay Endre: A  milliárdos. 7 Nap, 1960. február 28.

1960/1961

k. t. [Kolozsi Tibor]: Kimenő. 7 Nap, 1961. március 31.
-list [Lányi István]: Kimenő. Dolgozók, 1961. március 31.
V. G. [Vukovics Géza]: Kimenő. Magyar Szó, 1961. április 21.
D. Z. [Dévavári Zoltán]: Maró szatíra. 7 Nap, 1961. június 9.
Vukovics Géza: Nem az én fejem. Magyar Szó, 1961. június 11.
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1961/1962

Dévavári Zoltán: Egy szerelem lenyűgöző története. 7 Nap, 1962. 
január 26.

Saffer Pál: Ilyen nagy szerelem. Dolgozók, 1962. február 2.
V. G. [Vukovics Géza]: Ilyen nagy szerelem. Magyar Szó, 1962. 

február 4.

1962/1963

Lévay Endre: Az igazság házhoz jön. 1 Nap, 1962. október 26.
N. J. [Nagy József]:/! szeretet válsága. Dolgozók, 1962. október 26.
Gerold László: Két színházi est. Ifjúság, 1962. november 29.
Nagy József: Léda. Dolgozók, 1963. február 3.
Dévavári Zoltán: Perfid szerelmi játék. 7 Nap, 1963. február 8.
Vukovics Géza: Léda. Magyar Szó, 1963. február 10.
Dér Zoltán [Dévavári Zoltán]: Szatíra és paródia. 1 Nap, 1963. 

április 26.
V. G. [Vukovics Géza]: Koldusopera. Magyar Szó, 1963. ápri

lis 26.
(nj) [Nagy József]: Koldusopera. Dolgozók, 1963. május 1.
Gerold László: Brecht még mindig „nagy gyerek’. Ifjúság, 1963. 

május 9.

1963/1964

Kolozsi Tibor: Boldogtalan hold. 7 Nap, 1964. január 17.
Vukovics Géza: Boldogtalan hold. Magyar Szó, 1964. január 24.

1964/1965

Dér Zoltán [Dévavári Zoltán]: Elsekélyesített ragyogó ötlet. 
7 Nap, 1964. december 25.

Gerold László: Most majd elválik. Magyar Szó, 1964. december 25.
N. J. [Nagy József]: Humor -  művészi színvonalon. Dolgozók, 

1964. december 25.

1965/1966

Gerold László: Ranko Marinković: Glória. Magyar Sző, 1965. 
október 12.
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Kolozsi Tibor: A Glória bemutatója Suboticán. 1 Nap, 1965. ok
tóber 15.

Nagy József: A szabadkai Tragédia. Dolgozók, 1966. január 1. 
Gerold László: Az ember tragédiája. Magyar Szó, 1966. január 7. 
Kolozsi Tibor: Az ember tragédiája Suboticán. 1 Nap, 1966. január 7. 
Gerold László: Lukács evangéliuma. Magyar Szó, 1966. márci

us 29.
Dévavári Zoltán: Drámairodalmunk nagykorúsítása. 7 Nap,

1966. április 1.

1966/1967

Gerold László: Veszélyes forduló. Magyar Szó, 1967. január 29. 
Dévavári Zoltán: Rejtélyes észtoma. 7 Nap, 1967. február 3.
N. J. [Nagy József]: Krimi a szabadkai színpadon. Dolgozók,

1967. február 3.
Gerold László: Férjvadászaton milliomoséknál. Magyar Szó,

1967. február 28.
(Nagy) [Nagy József]: Férjvadászat. Dolgozók, 1967. március 10. 
(N) [Nagy Jó/sef]: Jót nevettünk. Dolgozók, 1967. április 28. -  május 1.

1967/1968

(d) [Dévavári Zoltán]: Idénynyitó operettbosszú. 7 Nap, 1967. ok
tóber 6.

(N. J.) [Nagy József]: Egy színtelen komédia. Dolgozók, 1967. 
október 6. Í

Hornyik Miklós: Királydráma a Népszínházban. Magyar Szó,
1967. október 12.

VJ [Vlaovics József]: Isten, császár, paraszt. Dolgozók, 1967. 
október 13.

Lévay Endre: Isten, császár, paraszt. 7 Nap, 1967. október 20. 
Gerold László: Nyolc ismeretiem egyenlet. Magyar Szó, 1967. 

november 7.
Dévavári Zoltán: Krimi lélekelemzéssel. 1 Nap, 1967. novem

ber 17.
Milosav Marinkovié: Istorija i alegorija. Ekspres Politika 1967. 

december 13.
Slobodan Selenić: Pozorište. Borba, 1967. december 16.
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Gerold László: Sláger habbal. Magyar Szó, 1968. január 17.
Gerold László: Charley nénje. Magyar Szó, 1968. február 14.
(N) [Nagy József]: Nagy siker a Szabadkai Népszínházban. Dol

gozók, 1968. február 16.
Gerold László: Nagyszerű játék, ötletes rendezés. Magyar Szó,

1968. március 30.
(NJ) [Nagy József]: Držić-bemutato Szabadkán. Dolgozók, 1968. 

április 5.
Gerold László: Kaviár és lencse. Magyar Szó, 1968. május 21.
(NJ) [Nagy József]: Mulattatás a legmagasabb hőfokon. Dolgo

zók, 1968. május 24.

1968/1969

Gerold László: A Bánk bán Szabadkán. Magyar Szó, 1968. no
vember 13.

D. Z. [Dévavári Zoltán]: Klasszikus érték a szabadkai színpadon. 
7 Nap, 1968. november 15.

Gerold László: A magyar dráma újabb sikere. Magyar Szó, 1969. 
február 27.

Dévavári Zoltán: A döbbenet költészete. 1 Nap, 1969. február 28.
Gerold László: Egy igazi modern előadás. Magyar Szó, 1969. má

jus 14.

1969/1970

Gerold László: Az út végén. Magyar Szó, 1970. január 31.
Krónikás [Lévay Endre]: Utazás az éjszakába. 7 Nap, 1970. feb

ruár 6.
Gerold László: Játék életre-haláta. Magyar Szó, 1970. február 6.
Gerold László: Történelmi látványosság. Magyar Szó, 1970. már

cius 24.
Vlaovics József: Az imbroszi boszorkány. Dolgozók, 1970. márci

us 27.

1970/1971

Ivanka Rackov: Praizvedba za jubilej. Subotičke novine, 1970. 
november 13.
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1971/1972

Gerold László: II. Richárd arca. Magyar Szó, 1971. december 5. 
Gerold László: Pataki László színészi bravúrja. Magyar Szó, 

1972. március 25.
Janoš Aladić [Aladics János]: Penzionisani imperator i njegove 

kokoske. Dnevnik, 1972. április 2.
Lévay Endre: A  Nagy Romulus. 7 Nap, 1972. április 21.
Ivanka Rackov: Sjajna kreacija Lasla Patakija. Subotičke novi- 

ne, 1972. április 21.
Ivanka Rackov: Don Kihot na subotičkoj sceni. Subotičke novine,

1972. június 16.
Janoš Aladić: Mjuzikl o vitezu tužnoglica. Dnevnik, 1972. június 22. 

1972/1973

Gerold László: Időszerű gondolati dráma. Magyar Szó, 1972. 
december 21.

Ivanka Rackov: U vidu spektakla. Subotičke novine, 1972. de
cember 22.

Gerold László: Céltudatos beállítás. Magyar Szó, 1973. márci
us 25.

Janoš Aladić [Aladics János]: Subotička noć iguane. Dnevnik,
1973. március 28.

Gerold László: Kedvező fogadtatás. Magyar Szó, 1973. április 27. 
Miodrag Kujundžić: I^kušenje i rehabilitacija pravednika. Dnev

nik, 1973. április 27.
Feliks Pašić: Pravednik na mukama. Borba, 1973. április 27.
M. Pervić: Isto to samo malo drukáje. Politika, 1973. május 3. 
Gerold László: A házfelügyelő, a Rettentő. Magyar Szó, 1973. 

május 6.

1973/1974

Gerold László: Csehov: Sirály. Magyar Szó, 1973. október 25. 
Gerold László: Forradalmi ethosz és munkássors. Magyar Szó,

1974. január 3.
Lukácsy András: Krlezsa, kétszer. Magyar Hírlap, 1974. márci

us 13.
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Gerold László: Villámfénynél. Magyar Szó, 1974. március 31. 
Ivanka Rackov: Solidno ostvarena predstava. Subotičke novine,

1974. április 5.

1974/1975

Molcer Mátyás: Bűnösök. 7 Nap, 1974. november 8.
G erold László: Dráma mindannyiunk szabadságáról. M a

gyar Szó, 1974. december 15.
Gerold László: Trójai nők. Magyar Szó, 1975. február 8.
Ivanka Rackov: „ Trójánké” u znaku jubileja. Subotičke novine,

1975. február 14.
Gerold László: Rettenetes kísértés a jóra Magyar Szó, 1975. április 2. 
Ivanka Rackov: Velikikruguspeha Subotičke novine, 1975. április 4. 
Molcer Mátyás: Kaukázusi krétakör. 7 Nap, 1975. április 4. 
Gerold László: Papagáj észsaru. Magyar Szó, 1975. május 3. 
Janoš Aladić [Aladics János]: Životne slike u drami i komediji. 

Dnevnik, 1975. május 17.
Aladics János: Homo ludens. Magyar Szó, 1975. május 24.

1975/1976

Gerold László: Shakespeare, sorról sorra. Magyar Szó, 1975. no
vember 2.

Csordás Mihály:^ játék költészete. 1 Nap, 1975. november 7. 

1977/1978

Gerold László: Kegyetlen vígjáték Magyar Szó, 1978. február 5. 
Kopeczky Csaba: Vita a rendezői állásponttal. 7 Nap, 1978. feb

ruár 10.
Barta András: Két vendégjáték Magyar Nemzet, 1978. június 1. 
K. Cs. [Kopeczky Csaba]: Zsákba-Feydeau. 1 Nap, 1978. júni

us 2.
Mészáros Tamás: Variációk a Tartuffe-re. Magyar Hírlap, 1978. 

június 4.
Bartuc Gabriella: Csehov, Ványa bácsi. Magyar Szó, 1981. júni

us 20.
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MÉLTATÁSOK ÉS INTERJÚK

-k -f [Hock Rudolf]: Pataki László. 1 Nap, 1952. március 2. 
Dévavári Zoltán: Nem vágyom Shakespeare-t játszani. 1 Nap,

1959. május 1.
Vukovics Géza: Két díjazott színművész. Magyar Szó, 1962. júni

us 20.
Žarko Jovanović: Drvo zivota. Večernje novosti, 1966. márci

us 2.
Gerold László: Lucifer: Pataki László. Magyar Szó, 1966. márci

us 13.
Szegedi Jenő: Pataki László nagy monológja színházról és közön

ségről. Magyar Szó, 1969. május 15.
Szőnyi János: A közönség mindig hálás, ha jó előadást kap. 

1 Nap, 1970. április 17.
Urbán János: Tömöri Pál szerepében. Magyar Szó, 1971. júni

us 24.
Pósa Rózsa: Jól kell játszani, ez a lényeg. Magyar Képes Újság,

1971. július 1.
Gerold László: Mérleghiány -  mérlegtöbblet. Új Symposion,

1972. július-augusztus, 87-88. sz.
Lévay Endre: Harminc ősbemutató. Üzenet, 1973. 2. sz.
Bordás Győző:/! kérdíjazott. Magyar Szó, 1973. április 30.-má- 

jus 1-2.
Slobodan Stanojević: Uloge učim u kupatilu. Borba, 1973. má

jus 23.
F. A. [Faragó Árpád]: Pataki László. Magyar Képes Újság, 1973. 

június 1.
Ivanka Rackov: Változatok egy portréhoz. Pataki László alkotó- 

készségének legérettebb fokán. Üzenet, 1973. 9. sz.
Bordás Győző: Ösztönösen rendeztem. Magyar Szó, 1975. októ

ber 19.
Ivanka Rackov: íz Pozorišnog albuma Subotice: Laslo Pataki 

Osvit, Subotica, 1977.137.
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M. M. [Molcer Mátyás]: Gondolkodó színészeket neveltem. Ma
gyar Szó, 1978. április 15.

P. Keczeli Klára: Vérbeli színész sohasem tud megválni a színpad
tól. Magyar Szó, 1978. július 7.

Boško Krstić: Pozoristu skidam kapu. Subotičke novine, 1978. 
augusztus 4.

Lábadi Károly: A színházat nem lehet kaptafára húzni. Magyar 
Képes Újság, 1978. december 1.

Reffle Gyöngyi: Vány a bácsi. Pataki László színházról, Harag 
rendezéséről, önmagáról. Magyar Szó, 1981. június 14.

Radoslav Lazić: O glumi i režiji Rukovet, 1982. 4-5. szám
N. M. [Nagy Mária]: Színészképzés akadályokkal. Szemle, 1982. 

április 23. 7. sz.
Bartuc Gabriella: A színjátszás méltóságáért. Magyar Szó, 1984. 

november 28-30.
Gerold László:/! színész köszöntése. Magyar Szó, 1986. július 12.
Egy színművész köszöntése -  Pataki László hetvenéves. Üzenet, 

1986.12. sz.
Pósa Rózsa: Sir László Patakiért. Magyar Szó, 1988. január 26.
Bartuc Gabriella: Volt egyszer egy magyar színház. Magyar Szó,

1990. október 27.
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KÜLFÖLDI KRITIKÁK

1966. január 15. Magyar Nemzet (Budapest): AZ EMBER 
TRAGÉDIÁJA A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZBAN

A legérettebb alakítással Lucifer szerepében Pataki László szol
gál Az új Lucifer-értelmezés hatja át egész színészi magatartását: 
kísérője, ösztönzője, társa Adámnak, semmint kísértője és kiábrán
dítója. Pataki intellektusa szorosan kitölti a madáchi figurát, orgá
numa és kivételképpen a beszédtechnikája is meggyőző, csak a 
mozgás kifejező erejében marad a többiek szintjén. (Mátrai-Betegh 
Béla)

1972. május. Utunk (Kolozsvár): VENDÉGÜNK: A SZABAD
KAI NÉPSZÍNHÁZ

Pataki László a címszereplője a Dürrenmatt-darabnak. A la
kítása magasan kiemelkedő, már-már a többi szereplő rovására. 
Mert igaz, hogy a darab lehetőséget nyújt erre, de azt meg is kell 
ragadni... Pataki egyszeri alakítással színes, ötletes, vibráló tem- 
peramentumú színészegyéniségként mutatkozott be. Intellektuá
lis, de ugyanakkor groteszk, tragikomikus játéka irigylésre méltó 
egyszerűséggel, halk orgánummal, a játéktér biztos kihasználásá
val s feltűnően kidolgozott pózgesztus-technikával társul. (Cse- 
lényi László)

1972. december 5. Délmagyarország (Szeged): A NAGY RO- 
MULUS. A Szabadkai Népszínház Magyar Tagozatának vendégjá
téka.

Pataki László személyében remek színészt ismertünk meg, az ural
kodók okos, szellemes persziflázsát, akinek legerősebb fegyvere a filo
zófiája, aki éppen ezért „rendhagyó római császáf'. Szövegmondása, 
szerepértelmezése, orgánuma Sinkovits Imrére emlékeztet, s ha hozzá 
mérjük, fölösleges további dicsérő jelzőket halmozni... (Nikolényi 
István)
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1973. május 20. Hírlap (Szeged): ÚJABB SZABADKAI SIKER 
SZEGEDEN. Tóth Ferenc verses színművének bemutatója.

Az előadás nagy erőssége éppúgy, mint a Dürrenmatt-bemutatókor, 
most is Pataki László volt. Noha érzésem szerint ezen az estén némi 
indiszponáltság halványította játékát, még így is kitűnő alakítást nyúj
tott. (Nem véletlenül tüntették ki -  mint értesültünk róla -  ezért az idei 
Szterija Játékok díjával.) A  verses szóinterpretációjában is remekül 
érvényesül -  ugyanakkor természetesnek, közvetlennek is megmarad -  
szép, férfias orgánuma. Amennyire tudta, igyekezett „megnyújtani a 
szerep árnyékát\  Azaz: megpróbálta emberközelbe hozni ezt a színpa
difigurát, akit nem tetteivel, hanem nézeteivel akart ábrázolni -  elmé
lyíteni a szerző. Felerősítette teljesítményét szuggesztív arc- és kézjáté
ka. (Papp Zoltán)

1973. július 24. Esti Hírlap (Budapest): GÜL BABA A BUDAI 
PARKSZÍNPADON

Szerencse, hogy van ennek a Gül Baba előadásnak egy másik 
kiváló jellemszínésze is, akinek zengő orgánuma, határozott megjele
nése, remek játéka, rendkívül pallérozott beszéde, gondos maszkja már 
az első jelenetben meghódította a nézőt: Pataki László, a szabadkai 
színház művésze. Ali budai pasát játssza, jobbat erre a szerepre aligha 
találhattak volna... (Kristóf Károly)

1975. május 28. Délmagyarország (Szeged): A KAUKÁZUSI 
KRÉTAKÖR. A Szabadkai Népszínház vendégjátéka.

... a népes szereplőgárdából (mely az utóbbi évek vendégjátékai
hoz képest a legszebb reményekre jogosítóan kellemes meglepetést 
szerzett) ezúttal is ide írjuk Pataki László nevét: Azdak bírója épp
oly szuggesztív, nagy színészi tett, miként tőle megszoktuk... (Niko- 
lényi István)

1978. június 1. Magyar Nemzet (Budapest): TARTUFFE
Pataki László pompás orgánumát és kitűnő beszédkultúráját alá 

tudja rendelni a szerep megkívánta hajlékonyságnak -  égő szemű 
kolosszus, kíméletlen fenevad, aki semmitől sem retten vissza, ha vá
gyai kielégítése a cél... (Barta András)
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1978. június 4. Magyar Hírlap (Budapest): VARIÁCIÓK A 
TARTUFFE-RE

... Harag György Tartuffe szerepében az újvidéki színjátszás egyik 
kiemelkedő egyéniségét, Pataki Lászlót lépteti fel; a színész hatalmas 
termete, öblös hangja egy metropolita szigorú méltóságával párosul 
Ez az ember sem taszító voltaképp, de amint csuhában és vasalt 
csizmában megjelenik, azonnal megérezzük a belőle áradó fenyegetést. 
Ettől a Tartuffe-től félnek Orgon házában... (Mészáros Tamás)

1983. július 16. Film Színház Muzsika (gyulai színházi esték)
A szabadkai Pataki László Misleházyként olyan nagy formátumú 

dzsentrit vázolt föl a darab elején, akit később is szívesen láttunk volna 
viszont. Misleházy, sajnos, másodszor és harmadszor (esetleg több
ször) -  nem tűnik föl a darabban. Ez: hiányérzetünk... (Dalos László)

1978. május 26. A Hét (Marosvásárhely): ÉRDEMES VOLT!
... a díszlet volt a rendezés egyik pillére. A  másik a címszerepet 

játszó színész, Pataki László alakítása. Jegyezzük meg a nevét, mert 
Pataki ritka, kivételes színészegyéniség. A Nagy Romulust háromszor 
láttam eddig, mindhárom előadás Romulusa a dürrenmatti szkepszis
nek csak az üres pózát, szellemeskedő cinizmusát vitte át a színpadra, 
amire a szöveg valljuk be, bőséges lehetőséget kínál. Pataki László 
alakításából hiányzott minden harsány és pitoreszk elem, a színész 
pontosan tudta, hogy Dürrenmatt „velőtrázó” szellemességeit magától 
érthető természetességgel, 'szinte a köznapi bölcsesség szintjén kell 
előadni ahhoz, hogy igazán hassanak. Nem poentírozott tehát és nem 
kajánkodott, nem azon igyekezett, hogy mulatságossá enyhítse a ke
gyetlenül groteszk helyzetet, amelyet Róma utolsó császára maga ko
vácsol -  a történelemnek segédkezve -  birodalmának és önmagának. 
Ezért aztán nem csak a dürrenmatti szöveg kapott új fényt, ahogyan 
Pataki László megszólaltatta, de a fogyatkozó császári babérok alól 
most először tekintett ránk megrendült tekintet és önkínzó lélek, 
amelynek ultima ratiója a nagy komédiában önként vállalt keserves 
szerep: pusztuljon a birodalom, ha megérdemli, de elpusztulok én is. 
Az igazat megvallva ezt a végső bölcsességet sohasem éreztem egészen 
őszintének Romulus bohócmaszkja mögött, a darab olvasása közben 
sem (tizenkét évvel ezelőtt) és Dürrenmatt erkölcsös nihilizmusáról
-  Veres Péter szavával -  azóta egyre nehezebb eldönteni, hogy mennyi
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is benne az erkölcsi komolyság. Pataki László most egy fejjel emelte 
megRomulust, alakítása a darab műsorra tűzésének ultima ratióját is 
megadta. Igen, így érdemes volt eljátszani Dürrenmatt fanyar komé
diáját, amelyről pedig mindinkább úgy éreztük, hogy nagyobb volt a 
füstje, mint a lángja. Még akkor is, ha a többi szereplőt inkább csak a 
szokványos odailleszkedés mozgatta a színpadon. Ez most kivételesen 
nem is olyan fontos: A  Nagy Romulus olyan darab, amely a címsze
replő alakításán áll vagy bukik. (Kacsir Mária)
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Kausitz Gizella, anyai nagyanyja Szász Árpád, anyai nagyapja

Pataki József, apai nagyapja Bősze Júlia, apai nagyanyja



Nővérével, Korával A „ nikotin rabja”

Édesapja, Pataki Károly Édesanyja, Szász Irma



Orvostanhallgató korában (1935) Katonatársaival (1940)

A zenekedvelő apa és hírneves zongoraművésznő lánya



A fiatal színművész (1946) Az akadémia tanára (1978)

Az ifjú gimnazista (1932) A másodéves egyetemista (1938)



Az „ atléta” keresztapa, dr. Kozla András a századfordulón



Ábrahám Pál operettjében, a Júliában (Népkör; 1939) 
(Jandek Ferenc, Pataki László, Kőhalmi Pál, Raczkó Ilus)

A falu rosszában Garay Bélával (Népkör, 1939)



Első rendezőjével, Vincze Mihállyal Darvas József Szakadék c. színművében
(Népkör, 1942)

A Népkör Arany tulipán oklevelének átvételekor dr. Kern Katalinnal és 
Kasza József polgármesterrel (1993)
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A gróf úr teszi a szépet A sevillai borbélyban 
(Godányi Zoltánnal és R. Fazekas Pirivel, 1948)

A Viharos alkonyaiban Szabó Istvánnal (1946)



A Csikós Ormódy Bencéje Kiss Klárával a Liliomban
(1946) (1947)

Kártyacsata Ficsúrral Molnár Ferenc külvárosi legendájában 
(Kunyi Mihállyal)



Bölcselkedés a szerelemről Marcel Pagnol Topázában 
(Kiss Máriával, 1946)

Riválisok párbaja GoldoniA hazug c. vígjátékában 
(Németh Rudolf, Pataki László, Szabó István, 1946)



A "javíthatatlanok” D. Gervais azonos című vígjátékában
(Remete Károly. Szabó István, Pataki László. 1949)

Kir Janja a kincseivel Jovan Sterija Popovié Zsugorijában 
(1951)



Egy csikós és egy cigány a Csepreghy-mű próbaszünetében 
(Vujkov Gézával, 1951)

A felügyelő a gyilkost keresi Priestley bűnügyi játékában 
(Sövény Károly, Ferenczi Ibi, Godányi Zoltán, Pataki László, 1947)



Mario megkörnyékezi a szép Annát Ki a harmadik? -  faggatja feleségét
D. Niccodemi vígjátékában a férj M. Begović színművében

(Ferenczi Ibivel, 1953) (Ferenczi Ibivel, 1953)

Aesopus elbűvöli Kleiát meséivel A róka meg a szőlő c. hősi komédiában 
(Ferenczi Ibivel, 1959)



Gyilkossági kísérlet M. Krleža Glembay urak c. drámájában 
(Raczkó Ilus, Remete Piroska, Pataki László, 1953)

Az egymasra talalas öröme 
O. Wilde vígjátékában 
(Heck Paulával, 1958)

„Kérlek, ne igyál többetr 
(B. Kosier: Tarantella. 
Heck Paulával, 1960)



Repül a kismadár Kvazimodo Braun István Fizetővendég c. vígjátékában 
(Szabó Cseh Máriával, 1956)

Rettegi Fridolin truppja (Schönthan: A szabin nők elrablása. Árok Ferenc, 
Albert Mária, Nagy István, Albert János, Pataki László, Heck Paula, 1967)



A farmer lányával Az esőcsinálóban 
(Szabó Cseh Máriával, 1960)

Amerikai történet a színpadon. 
(Fejes Györggyel, 1964)

A reménytelenség mélypontján ugyancsak E. Neill Boldogtalan holdjában 
(Romhányi Ibivel)



Egy farsangi éjszaka két mozzanata M. Krleža Léda c. komédiájában 
(fent: Szilágyi Lászlóval és Szabó Cseh Máriával, lent: Tóth Évával és 

Heck Paulával, 1963)



„Maradj még!” -  kérlelik a bordélyház lányai Bicska Maxit 
(Romhányi Ibi, Pataki László, Karna Margit, Huszka Ica, Remete Piri, 1963)

Az apa, akit megvert „a nyugati világ 
bajnoka” J. M. Synge vígjátékában 

(1965)

Egyik feleségével, Pollyval 
ugyancsak a Koldusoperában 

(Heck Paulával)



„ Vezess, Lucifer!” Az ember 
tragédiájában Fejes Györggyel és 

Romhányi Ibivel (1965)

Borbála és Zsigmond Hay Gyula 
történelmi drámájában 
(Dóró Emmával, 1967)

Az Isten, császár, paraszt egy látványos jelenete



M. Držić vígjátékénak, a Máró bácsinak a címszerepében 
(Nagy István, Albert János, Bada Irén, Kama Margit, Czehe Gusztáv, 1968)

Hódító ezredesként a Charley nénje 
c. zenés darabban 

(Albert Jánossal, 1968)

A mosoly országának nagybácsija és 
húga, Mi 

(Majoros Katival, 1970)



A Bánk bán főszereplője A főúr árva gyermekével
(Fejes Györggyel, 1968) (Szél Zsolttal)

Hay Gyula Mohácsának szabadkai Tömöri Pálja 
(előtérben Ábrahám Irén és Medve Sándor, 1970)



Az alkohol rabja La Mancha lovagja Dulcineával
(O’Neiü: Utazás az éjszakába, 1970) (Bada Irénnel, 1972)

A rend főnöke az Áfonyákban 
(Sánta Puszta Lajossal, 1969)

A siker után 
a szerzővel és a rendezővel



Iván, a rettentő Bulgakov szatírájában 
(Soltis Lajossal és Szél Péterrel, 1973)

Egy intelligens nőt ver a férje 
ugyancsak a Bulgakov-műben 

(Heck Paulával)

A Bolha a fülbe megszeppent 
házaspárja 

(Albert Máriával, 1972)



Shannon, az egyházból kitagadott pap Williams Az iguána éjszakája c. 
szatírájában (1973)



Partnernője, Karna Margit ugyancsak díjat kapott a vajdasági színházak 
szabadkai találkozóján



A harmincéves színház jubileumi előadásában 
(Shakespeare: Rómeó és Júlia. Jónás Gabriellával, 1975)

Vastaps köszöntötte Tóth Ferenc Jób c. drámájának szereplőit (1972)



Németh László Villámfénynél c. színművét is bemutatta a szabadkai színház 
(Vérségi József Majoros Kati, Pataki László, Karna Margit, Szabó Cseh 

Mária, illetve Majoros Kati és Pataki László, 1974)



” Téged csak a tyúkjaid érdekelnekF 
(F. Dürrenmatt. A nagy Romulus. Karna Margittal, 1972)



„ Deres már a határ” -  énekelte az öreg Noszty a közönség nagy örömére 
(Szűcs Hajnalkával és Kovács Frigyessel, 1984)

A Ványa bácsi újvidéki tablóképe (1981)



A Házitücsök Thackletonja A Három szegény szabólegényben

A Tartuffe-ben Árok Ferenccel A Ludas Matyi földesura



A róka meg a szőlő Aesopusa Az Esőcsináló fenegyereke

A Kéz a kézben apája A Volpone címszerepében



Rettegi Fridolin színigazgató Az Ingyenélők gonosz szelleme

A montmartre-i ibolya Spaghettije Dózsa György a Sárközi-drámában



Az Iván, a rettentő házmestere és cárja

Az Éjjeli menedékhely színésze A Bánk bán főura



A 
negyedszázados évforduló 

műsorának 
ünnepi megnyitója 

(1970)



A zombori magyar társulat (1954)

A topolyai Járási Népszínház együttese (1952)



Az újvidéki Művészeti Akadémia első nemzedékének vizsgaelőadásán 
(G. Feydeau: Zsákbamacska, 1978)

A második generáció tagjaival és Korica Miklós asszistenssel (1982)



A főiskoláról négy évvel később kikerült fiatalokkal és tanártársával (1986)

Szőke Zoltán Módri Györgyi Tóth Loon

Szél Olivér Szántó Valéria lirücker István

Velük is ő szerettette meg a mesterséget (1991)



Első budapesti vendégszereplése Tolnay Klárival és Páger Antallal (1971)

Ugyancsak B. Thomas zenés Lehoczky Zsuzsával Budapesten
vígjátékában, a Charley nénjében a Gül babában (1973)



Több ízben is fellépett a Gyulai Várjátékokon. Fent Györgyfalvay Péterrel és 
Őze Lajossal Székely János Caligula helytartójában (1978), 
lent Jordán Tamással Hay Gyula Attila éjszakáiban (1986)



Sinkovits Imrével Illyés Homokzsákjában (Gyula, 1979)

A szerző és a művészek megköszönik a tapsot 
(Kovács Kriszta, Karna Margit, Ronyec Mária, Illyés Gyula, Pásztor Erzsi, 

Sinkovits Imre, Gombos Katalin, Vallai Péter, Hernádi Judit, Sinka Károly,
Pataki László)



Első filmszerepében 
(Szép kis parádé, 1970)

A Teher c. Vük Babić-film öregje 
(1972)

Stanoje Dusanoviétyal Vicsek Károly Trófeájában (1978)



Bács Ferenccel Kovács András Októberi vasárnapjában (1979)

A késdobáló Bárója (1984)



Josip Vidmartól átveszi a 
Sterija-díjat (1973)

Göncz Árpád feltűzi az érdemrend 
tiszti keresztjének jelvényét (1995)

A Palicsi Nyári Színházi Esték keretében vette át Gerold Lászlótól 
a kisvárdai Élemű-díjat (1995)



Megindulásától kezdve hűséges munkatársa volt az Eleijeinek (1963)

Az élőújság harmincéves jubileumán Kosztolányi 
Csáth Gézáról szóló versét mondta el (1988)



Tisztelgés Zmaj emléke előtt Megemlékezés a mártírokról

Feleségével Tamási Áron sírja előtt Farkaslakán (1972)



A Magyar Népszínház előtt pályatársaival, Sántha Sándorral, 
S. Antal Annával\ Fejes Györggyel és Czehe Gusztávval (1950)

A színész festők kállításának megnyitóján 1969januárjában 
(Czehe Gusztáv, Szilágyi László, Heck Paula és Pataki László)



Kollégák körében 
(Kunyi Mihály, Vitomir Ruzić, Pataki László, Szabó István, Pero 

Govedarović, Kolozsi Tibor, Romhányi Ibi, Aleksandar Stojanovič, 1959)

A Népkör műkedvelőivel Tóth Miklós Kutyaszorító c. vígjátékának 
bemutatója után (1971)



A szabadkai színház huszonöt éves jubileumán 
(Radomir Putnik, Dajka Margit, Milán Aj váz, Ábrahám Irén, 

Nagy Attila, Pataki László,1970)

A gyulai Sík-tanyán Berkes Jánossal, Gergely Lászlóval és 
Melis Györggyel (1993)
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Mifelénk mindig kevés 
o lyan  sz ín m ű v ész  
volt, manapság pedig nincs 

is, akinek színpadi jelenléte 
szélesebb hatósugarú a ref
lektorfénynél. Aki nem csak 
a tehetségével érdemel fi
gyelmet, hanem közlendő
jéből egész lénye sugárzik, 
minden szöveggel mond va
lamit, ez viszont csak azok
nak adatik m eg, akiknek  
megalapozott életérzésük és 
világnézetük van. Az ilyen 
színm űvészek m űveltségi 
koordinátái szélesek , ér
deklődési körük szerteága
zó, tapasztalataik mélyek és 
tartalm asak. C selekvőké
pességük belső szükségből 
adódik és nem kényszerből.
Jelenlétük tekintélyt paran
csol és példát mutat.

Pataki László igazi színészegyéniség. Nem csak a jugoszláviai magyar 
színjátszás doyenje, hanem művelődési életünk jelentős formálója is. Szín
művész, rendező és színészpedagógus, akinek kellő élményanyaga és nagyfo
kú műveltsége volt ahhoz, hogy nemzedékeket neveljen. Sohasem tudtuk, 
valójában ki is ő. Milyen családból származik? Hogy él és hogyan alakult 
gyermekkora? Az életnek milyen fontos állomásain haladt át? Kik hatottak rá? 
Kik formálták ilyenné, amilyennek ismertük? Mindez sokakat érdeklő kérdés.

Nyolcvanadik születésnapjára megjelent könyvében minderre választ ka
punk. Életrajzvázlata -  ahogyan ő nevezi -  rendkívül érdekes olvasmány. 
Olvasottság, gazdag lelkivilág és könnyedség árad a szövegből, és ez tartja 
fenn az érdeklődésünket mindvégig. A  kiegészítő fejezetek -  életrajzi adatai, 
szerepeinek, rendezéseinek, díjainak és kitüntetéseinek, a munkásságával 
kapcsolatos hazai és külföldi kritikáknak a listája -  csak teljesebbé teszik egy 
termékeny színészegyéniség emlékezését és sokban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a háború utáni vajdasági magyar színházi és művelődési életnek szinte 
keresztmetszetét kapjuk. Ez annál is inkább jelentős teljesítmény, mert hasonló 
művek megírására eddig nem volt példa: színművészeink közül Pataki László az 
egyetlen, aki megírta önéletrajzát, méghozzá nem csupán száraz adatok felsoro
lásával, hanem szubjektív, mégis megkapó vallomás formájában.

FRANYÓ Zsuzsanna


