
BRRfiCIUS ZOLTRN

NÉHÁNY BOLDOG 
ÓRÁNK

H6CK P R U l f i ,

D. JUHÁ SZ ZSUZSR
/

€S

R O M H R N V I  IBI 

P R I V R K € P €





ÉLETJEL KÖNYVEK 92.



NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA

Megjelent a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma Nemzeti és Etnikai Ügyek 

Főosztályának támogatásával



BfiRÁCIUS ZOLTÁN

NÉHÁNY BOLDOG 
ÓRÁNK

Heck Paula, D. Juhász Zsuzsa és 
Romhányi Ibi p á lya ké p e

2002





HECK PAULA SZÍNHÁZBAN ÉS  
SZÍNHÁZON KÍVÜL

U. B. Shaw: Pygmalióh című vígja/rkának Elisája (1955)





„Az ember fiatalkorában azért választja a 
színpadot, mert szép akar lenni. És az ember 
vén fejjel is szeretne egyszer-egyszer szép lenni. 
Persze a  színház a képzeleté elsősorban. Nem 
az igazán szépek lesznek a  hősszerelmes színé
szek és a szexkirálynők, hanem azok, akik el 
tudják hinni és hitetni magukról, hogy igazán 
szépek... ”

a címszerepet a rádióból már ismert énekesnő, Heck Paula 
játszotta olyan beleéléssel, a művészi kreáció olyan biztonságával és 
érettségével, amit kezdő színésznőnél egészen kivételes esetekben 
láthat csak az ember. Heck Paula szerepe azonban nemcsak alakítást 
követel, hanem az egyén tragédiájának megjátszásán kívül még a 
merőben idegen kínai asszony sajátosságainak kifejezését is. És ezt 
ez a kezdő színésznő bámulatos könnyedséggel és természetességgel 
oldotta meg. Nem hagyott kétséget játéka után, az embernek el kel
lett hinnie, hogy ilyen a kínai nő: ilyen szelíden szertartásos, ennyi 
gyermeki naiv bájjal teli, s olyan tiszta és ártatlan, mint a cseresznye- 
fa virága az ablaka alatt. Az intelligencia az ember ösztöneiben él s 
a művészi kreációban az ösztönöknek legalább olyan szerepük van, 
mint a tehetséggel bánni tudó kulturáltságnak. Heck Paula játéka 
arról győzte meg közönségét, hogy a színésznő tökéletesen bir
tokában van a hiteles alakítás illúziót keltő, de ugyanakkor a való- 
szerűséget bizonyító művészet titkainak. Ahogyan a hangjával bánni 
tud, ahogy egy-egy mozdulattal érzelmeit aláfesti, ahogyan a tekin
tetével is beszél és játszik, ez azt bizonyítja, hogy született nagy 
tehetséggel van dolgunk. Ha szabad jósolni, s ha Heck Paula 
tudatában lesz annak a ténynek, hogy a tehetség teljes kibon
takozását komolyan felfogott stúdiumoknak, szorgalmas munkának 
és állandó tanulásnak kell megelőznie, akkor megjósolhatjuk, hogy 
Heck Paulát a siker még messzire viheti a zombori rivaldafényből. S 
ez nemcsak biztatás, hanem őszinte elismerés és indokolt remény...”



Herceg János sorai ezek. Azokból az évekből, amikor a négy vaj
dasági hivatásos magyar színház -  a szabadkai (1945-), a topolyai 
(1949-1960), a nagybecskereki (1953-1955) és a zombori 
(1953-1955) -  hol teljes bizonytalanságban, hol pedig összkomfor
tos állami kiszolgálásban kezdte az új évadot. Még nem kellett a 
szűkén csordogáló dotációt a maguk erejéből kiegészíteniük közön
ségcsalogató műsorok bevételéből. A zombori nézők szerették a 
színházukat. Pearl Buck darabja, a Kwei-lan vergődése azonban nem 
adott garanciát a sikerre. Alig néhány színésszel azt kellett 1953-ban 
bizonyítani, hogy egy generáció képes úrrá lenni rossz közérzetén és 
éppen egy ilyen művel szétoszlatni a színházzal kapcsolatos 
előítéleteket.

A színészek valamennyien a rangosabb műkedvelő csoportok 
soraiból verbuválódtak. Bírálóbizottság ajánlotta őket, az igaz
gatóság pedig vállalta az ezzel járó összes kockázatot. Parádés szerep- 
osztásokat nem lehetett akkor elképzelni -  még Szabadkán sem.

A Kwei-lan volt a zomboriak próbaköve.
A színész élete folytonos megmérettetésből áll. Heck Paula is 

megmérettetett. A színésznőnek más ellenfele nem volt, csak -  saját 
maga. Életerősnek bizonyult, megszülettek a mozdulatai, a 
szóhangsúlyai, színészi kelléktára belülről fakadt. Mindezt Herceg 
János is észrevette. Heck Paula pedig ezt mondhatta: „Ha van vala
mi értelme az életünknek, az a színház. Mert sok-sok ember csatan
gol az ardennes-i erdőben, és mind keres valamit, hogy feloldja szíve 
nagy-nagy magányát.” Heck Paula kegyetlen volt önmagával szem
ben. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen is a színészek s a bohémek 
élete, ezt válaszolta: „Vie charmante et vie terrible” , azaz: bájos és 
rettenetes élet. Az ember a színpadon az évek során oly halkan ham
vad el, mint a gyertya a birsalmaillatú szobákban.

Nem olvasta és nem őrizte meg a róla szóló kritikákat. Kivéve 
egyet: Herceg Jánosét, amely az Újvidéki Rádió Hangos híradójában 
hangzott el pályafutása legelején. Megőrizte, mert akkor még azt 
hitte, hogy a színészek sikerparadicsomába vezető út sima és nem 
várnak majd rá olyan megpróbáltatások, hogy néha álmában is el
elsírja magát.

Heck Paula akkor csak a „m osf’-tal foglalkozott.



A NYITÁNY

Megvolt az alkotókban a szándék, hogy az Értől eljussanak az 
Óceánig. Ma már tudjuk: a csoda, amelyre oly sokáig váltunk, nem 
történt meg. Mindent és mindenkit elvesztettünk. A patak futását 
minduntalan megfékezték. Heck Paulát is csak időnként vette párt
fogásába a Sors, időnként elő-előbukkanhatott, de aztán valakik -  
vagy valami? -  visszaparancsolta a háttérbe.

Volt Polly és Léda.
Volt operettprimadonna és szolgálólány. Volt egyszerű statiszta. 

Szerepelt remekművekben és olcsó blődlikben. Nyílt ésszel és forró 
szívvel szerepelt néha a szutykos művelődési otthonok színpadain, s 
hitt abban, hogy a pódium egyben szószék is. Ezt a szószéket pedig 
egyetlen árva mondattal is birtokolni lehet, szólni lehet róla az 
emberekhez.

Gyakran ünnepeltük, hangosan, mint valami színpadi tüneményt. 
Nagyon kevesen ölelték a keblükre, üdvözölték meleg szavakkal, 
amikor kissé megszeppenve, tágra nyílt szemmel Szabadkára 
érkezett, és bevezették a színház próbatermébe. A „törzsi” 
bezárkózást rögtön felismerte. Senki sem búcsúztatta el, amikor 
megtörtén megvált a magyar társulattól. Heck Paula azokban a 
gyötrelmes években a messzebb látó tehetség büszkeségével nézett 
át az őt háttérbe szorítok feje felett, habár erről sohasem beszélt. 
Zsenije volt az egyszerűségnek és az őszinteségnek, s mindig 
óvatosan kikerülte az eléje toppanó álnok ellenséget. A közönség 
Szabadkától Nagybecskerekig, Versectől Lendváig, Topolyától 
Hertelendifalváig - mindenütt szerette. A fizetséghez képest 
Zomborban -  és néhány tartalmas évig Szabadkán - aránytalanul 
sokat dolgozott s mindig képes volt beöltözni esténként olyan 
színésznővé, akihez hozzátartozott a szépség és a szerénység.

Heck Paula egyéniséget teremtett.
A riporter, aki most ellátogat hozzá, már nem szerepkönyvvel a 

kezében találja lakásának nappalijában. És Paula nem hallgatja el az 
életkorát, mint a legtöbb színésznő szokta.

Nem tud hazudni, még aprókat sem.



*

Sem a zombori, sem a szabadkai színház nem volt alkalmas 
sohasem operettek, látványcentrikus nagy előadások, színpadi attrak
ciók, orfeumlegendák, Bóni grófok, Szilviák, Weilersheim hercegek 
befogadására s a „bűbájos” , „ennivaló” primadonnák cipellőjéből 
sem ittak itt pezsgőt nagyurak, huszárok, dölyfös földbirtokosok. 
Mivel azonban a szabadkai Népszínház mégis ízig-vérig színház 
volt, színpadán a csillogó-villogó operett is érvényesülhetett. Bertolt 
Brecht és William Shakespeare mellett Kálmán Imrét és Lehár 
Ferencet is őrzi a színházi archívum. Ma Koldusopera, holnap 
Mosoly országa, mondták Dévics Imréék a hatvanas években. Itt, a 
Népszínház színpadán kapott helyet Háy Gyula két drámája is, a tár
sulat faluról falura vitte a „mécsest” . Próbálkoztak ugyan az alkotók 
új dramaturgiával és új játékstílussal, de a Népszínház akkor első
sorban missziót teljesített, s misszionáriusként lett népszerű több 
színésze is.

Heck Paula szintén.
„Világalakítók az emberek közt azok, akik a népek szokásaiban, 

erkölcsi és vallási nézeteiben, életmódjában és ízlésében válságot és 
kataszrófát idéznek elő.”

Heck Pauláék ezt nem tették. Nem valami ellen, hanem 
valakikért szónokoltak. Végezték a dolgukat. Ezt a munkaszakaszt 
őrzik a korabeli dokumentumok.

*

Sok-sok évvel ezelőtt tűnt el színpadunkról, színházi világunkból 
az operett. Heck Paula magával vitte a „rózsaszínű” , „erotikus 
mámort” , az ún. „bolond és boldog” régi világot, s egy csapásra 
megváltozott körülöttünk, a színpadon minden. Heck Paula életében 
is. Feltámasztani már nem érdemes azt, aminek az ideje lejárt, amit 
a század lecsengetett.

Hol kezdjem? Mivel kezdjem?
Operettszínésznő volt-e Heck Paula? Magyarhont egykoron -  

gyakori nevetséges gazdasági botlásai és erkölcsi bohémiája miatt -



operettországnak csúfolták (nemcsak a humoristák). Él-e bennünk 
még a delejes búbánatot előcsillantó nosztalgia? A musical mint 
műfaj régen túllépte az operettet és azt a társadalmat, amely a csiri
csáré világot a színpadra hívta, megszületését elősegítette. Lehet-e 
operettel, operett játszással valamilyen művészi-kulturális missziót 
teljesíteni? Hamis illúziók, önáltatás, mese, mese, meskete. Ebbe a 
mesevilágba csöppent bele Heck Paula, nem tudván, hogy mit lehet 
és mit nem lehet kezdeni e műfajjal. Az operett fiatalon sodorta bele 
a Nagy Ábrándokba. Két óráig -  amíg egy-egy előadás tartott -  a 
színésznő az álmait, vágyait holdfényben fürdethette meg.

Operettek és operettprimadonnák sokak szívén átsuhantak. Mint 
a gyermekkor, mint az első, gyanútlan szerelem. Az operett meseízü 
érzelmekre serkenti a szereplőt és a nézőt egyaránt. Az operett 
mámorpótló. Ha a munkától meggyötört, szegény Kovács bácsi beül 
a színházba, és megnéz egy operettet, az előadás után a sötét utcán 
hazafelé ballagva a háta már nem olyan görbe, a szeme nem olyan 
fátyolos, mint volt, s néhány percig legalább nem törődik az otthoni 
gonddal mondták az operett védelmében sokan.

Ez az a színésznő, aki igyekszik okos, tisztességes elmével 
megóvni magát attól, hogy a sikerekért cserébe aljas és ostoba legyen 
-  gondoltam 1960-ban, amikor a Népszínház tagjaként először szere
peltem Heck Paulával a színpadon. S lám-lám, az operettprimadon
na drámában is szerepet vállal, s nem érzi emiatt értelmetlennek a 
létét, nem érzi magát sértve ebben a színházi világban. Heck Paula az 
a színésznő -  monflták nekünk, újoncoknak, akik Topolyáról 
érkeztünk a szabadkai Népszínházba aki lefekvéskor és 
ébredéskor azt énekeli a madaraknak, hogy: „A régi mániám, 
végighajtani a Stefánián” ... Ő a mindenkori Szilvia, Marica grófnő, 
Mária főhadnagy... Csókokban él és ölelésfíizérben, szemében csil
lagok ragyognak, a teste márvány... S egy tiszt urat az ön- 
gyilkosságba kergetett...

Heck Paula kinevetett.
Szamárság -  mondta a Tarantella című színjáték szünetében. -  

Én operettprimadonna? Nézd, fiam, őszülök. Elkoptam a munkában 
s egy-egy előadás után belém hasít a rémület: meg tudom-e holnap 
tanulni a szerepemet. Meg aztán... az operett nagy csalás. Arra való,



hogy azok, akik helyrehozhatatlan dolgokat művelnek, megvigasz
talódjanak. Mert az ember saját magát gyorsan el tudja rontani. Kell 
neki az operett azért, hogy elhiggye: az élet szép.

Harmincöt évesen mondta ezt.

*

Színházat nézni néha ugyanolyan ellentmondásos dolog, mint 
csinálni. Objektív esztétikai mérce birtokában is sokszor nehéz 
különbséget tenni a tehetség és a tehetetlenség között. Sokszor a 
„minden” sem elegendő, néha a „semmi”-vel is lehet érvényesülni. 
Van, aki számára „színház az egész világ” . A másik megvonja a vál
lát, unottan beslattyog a színpadra, s azt vallja: munkahely, szakma 
ez is, valamiből élni kell.

A tehetséges színházaknak törvényszerűen tehetséges színészeik 
vannak. Mesterek és lelkes dilettánsok, akik nélkül mégis elképzel
hetetlen az az „igazságmániás” , szenvedélyes színház. Láttam 
magam mellett dicsfénnyel övezett művészeket, halk szavú 
„tagokat” és dilettánsokat. Láttam a színpadon „égni” Szabó Cseh 
Máriát, Fazekas Piroskát, Tóth Évát, Majoros Katit és a varázslatos 
Romhányi Ibit. Olyan színésznőket, akik életüket a vágyaikhoz 
igazították, és olyanokat, akik véletlenül, egy másik világból 
tévedtek rá a színpadra.

Nem illettek bele a képbe.
Heck Paula más volt. Több volt. Az ő rezervált magatartásába 

csak bele lehetett bukni. Értelmiségi léte a színházban kilátástala
nabb volt, mint Bezdánban vagy egy szabadkai irodában. Az évek 
során, folyamatosan aztán nagyon is érzékeltette, hogy másfajta vi
lágra született. De akkor már benne volt a sodrásban. Heck Paula 
mindig kilógott a sorból. Nem tudom, nem tudhatom, hogy megter- 
vezte-e, tudatosan tartotta-e a magát mégis a színházi regulához. 
Kutyaszorító volt számára a teátrum, ezt csak évek múltán tudtam 
meg. De a kapcsolódás -  néha nyílt, néha latens -  a munkatársaival 
sokáig megmaradt, jóllehet a „mindent legyőző nagy szerelem” , az 
igazi vonzalom sohasem teremtődött meg.

Vendége volt Szabadkának.



Leülünk és beszélgetünk. Előkerülnek a régi plakátok, 
fényképek, újságcikkek saját gyűjteményéből s a színház hiányos 
archívumából. Örömmel vette ajánlatomat, hogy megírjam -  tel
jességre való törekvés nélkül - szép, szomorú múltját. Negyven- 
nyolc éves volt, amikor elvesztettük. Ki sejthette akkor, hogy ötve
nedik születésnapját már nem színházban ünnepli meg. Bizonyára 
másként beszélt volna nagy színészi magára találásának korszakában 
Zomborban, a Kwei-lan bemutatója után vagy Szabadkán, amikor a 
Koldusoperában Pollyt alakíthatta. De a színházi varázs gyorsan 
elpárolgott. Pályája csak ritkán alakult úgy, ahogyan szerette volna. 
Ahogyan a néző is szerette volna.

Mert a néző rajongott a szőke Pipiért.
Nem beszél ma - a múltban sem érintette a témát -  

mítoszteremtésről, rítusról, rituáléról, sokkterápiáról, misztikus 
azonosulásról a szereppel. Millerről, Grotowskyról, Mrozekról... 
Kálmán Imrét sem említi. Ő egyszerűen csak szolgálta a színházat. 
„Olyan természetes volt, magától értetődő, hogy színész leszek” , 
mondta egy alkalommal a színház autóbuszában, amely a sötét éjsza
kában imbolyogott az aszfalton. „Senki sem próbált lebeszélni, óvni 
valamitől, amit csak mostanában kezdek érteni. Most aztán a saját 
bőrömön tapasztalom a rosszat, a nagyon keserűt is ...” Mégis zok
szó nélkül állt be a statiszták sorába, elfogadván egy önpusztító élet
stílust. S még ha rosszkedvvel, letörten érkezett is a színházba, a 
színpadon alkotói örömet érzett mindig.

*

A szabadkai Népszínház legendás „aranyéveiben” , a dévicsi 
érában naggyá válhatott volna, de ezekben az években eljutott a 
lehetőségek legvégső határáig is: az Értől az Óceánig. S az Óceánba 
majdnem belefulladt. Belefullasztották.



A GYERMEKKOR KÉPEI

Bezdánban született, 1925. június 18-án, nem messze Zombortól 
és a Dunától. Azokban az években, amikor még elképzelhetetlen volt 
a színpadon Lear királyt szmokingban játszani, Ham letet és Opheliát 
anyaszült meztelenül, Lucifert farmernadrágban, amikor a Színházi 
Életben Yvonne Sarcey megkérdezte olvasóitól, hogy van-e a nőnek 
férfiesze. (A nőnek nincs férfiesze! De megvan a magáé, ami sokkal 
többet ér, olvastuk a választ.) Az olvasók megkönnyezték Farkas 
Imre novelláját, rajongtak Egyed Zoltán tolláért, ám minderről -  és 
sok minden más, „világi” dologról -  Bezdánban, a Keszler családban 
nem sok szó esett. Bezdán a maga mély álmát aludta, s egy másik, 
gazdagabb világról álmodott. Az emberek többsége a szent bibliában 
lapozgatott, mert csak az Úr, a Mindenható segíti hozzá a serény 
gazdát és az iparost a boldoguláshoz.

Színésznőnk édesapja, Ferenc-Franz Keszler egyszerű sváb 
családból származott. Heck Paula anyai nagyapja asztalosként, na
gyon fiatalon került ki Németországba, mert azokban az években az 
iparosok külföldön tanulták ki a mesterség fortélyait. A nagyapa 
Németországban kitanulta a bútorasztalosságot, majd alapos tudással 
megpatkolva visszatért Bezdánba, hogy egy pazarul felszerelt, 
gépesített műhelyt nyisson, tágas raktárral, sok-sok segéddel. 
Szorgalmának, munkabírásának, nem legutolsósorban pedig szakmai 
leleményességének köszönhetően idővel jómódra tett szert. Az apai 
nagyapa sváb parasztemberként érdemelte ki a falu megbecsülését. 
Úgy vonzódott a muzsikához, mint a búzatábla a nyári naphoz. 
Mindig ügyelt arra, hogy ne szakadjon ki a közös kultúrából -  
Bezdánban magyarok, szerbek, németek, zsidók éltek - , mert a falu 
sohasem volt a feszültségek forrásvidéke. A csönd jellemezte, a rend
ben, békében tartott dolgok megnyugtató csöndje. Heck Paula nagyap
ja fúvószenekarával Budapesten is felléphetett, díjat is nyert. Teljes 
életet kell élni, mondogatta, s ha nincs tennivaló az egyik helyen, akad 
a másikon. Csak tartsuk szem előtt a közös nevezőt: a munkát.

A nagymama, Veronika családja a Felvidékről származott, nemes 
nemzetes családból, Szántó Ignác földbirtokostól. Annak fia bencés 
novíciusként kiugrott a rendből, ezért a család kitagadta őt. így került



Bezdánba tanítónak a XIX. század elején. Az ö biedermeier bútorá
nak darabjai Paula és férje birtokában vannak. Ebből a közösségből 
született Paula édesanyja Libis, Paula. Ferenc Franz Keszler a 
bezdáni elemi iskolába járt, ám a polgárit már a bácskai svábok 
székvárosában, Apatinban fejezte be. Ugyanabban a tanteremben 
koptatta a padot, amelyikben a népszerű és világhírű magyar 
operettszerző, Ábrahám Pál. Egyesek akkor szűkén éltek, mások vi
szont nem akartak ahhoz a fajtához tartozni, amelyik minduntalan a 
nyomorúságával dicsekedett. Ferenc-Franz Keszlert gyermekkorában 

mindössze négyéves volt akkor -  megajándékozták egy har
monikával. Nemsokára már édesapja zenekarában muzsikálhatott a 
lakodalmakban, s a vendégek több aprópénzt szórtak az újonc har- 
monikás ölébe, mint amennyit a többiek összesen megkerestek. A 
négy polgári befejezése után Franz Keszlert elküldték a szlovákiai 
Késmárkra, hogy elvégezze a szövőipari technikumot. Aztán az isko
lapadból az egész osztályt elhurcolták a hadszíntérre.

Piavenál megfagyott a keze, majd fejsérülést szenvedett, de vala
hogy mégis túlélte a háborút és hazatérhetett. Bezdánban azokban a 
rossz emlékű években -  rögtön az állam újjáalakulása után -  
meglepően élénk művelődési élet folyt valamennyi nemzetiség 
körében. A Bokréta 1919-1940 című kiadványban, amely egyben a 
jugoszláviai magyar műkedvelők almanachja is (szerkesztette: 
Farkas Frigyesné Lichtneckert Margit), arról olvashatunk, hogy a nagy 
csatorna menti község magyar lakossága hozzáértő vezetők 
irányításával szép eredményeket ért el, virágzott a mükedvelés. A 
vezetők tagságot toboroztak, játékteret kerestek, közönséget csalo
gattak. Ferenc Franz Keszler öt hangszeren játszott. Volt egy mester- 
hegedűje, amit a felvidéki Késmárkon vásárolt. Tagja volt a bezdáni 
ún. „úri bandá’’-пак, amelyben a falu értelmisége kaphatott csak 
helyet: orvosok, patikusok, ügyvédek, tanítók. Keszler mégis beke
rült a bandába. Megható volt ragaszkodása a muzsikához, ebben 
találta meg életének értelmét.

Színésznőnk édesanyjának, született Libis Paulának kezdetben 
egy jónevü, az egész Bácskában ismert orvostanhallgató udvarolt. De 
akkor a tisztes iparosokat nagyobb becsben tartották, mint azokat az 
úriembereket, akik a diplomájukat Budapesten vagy Bécsben



szerezték meg, de üres volt a zsebük. Libis Paula kézimunka- és ház
tartási iskolát végzett, gyönyörűen énekelt, s messze földön híres 
szépség volt. Ferenc-Franz Keszler nem ígért semmit. Munkájának 
eredményeit mutatta fel.

1924-ben megtartották az esküvőt. Egy évre rá -  1925-ben -  
pedig megszületett Paula lányuk. Nem beszélhetünk ún. „szerelmi 
házasságiról, de érdekházasságról sem. A Libis család ugyanis 
elhatározta, hogy biztos jövedelmű iparost fogad be a házába. A 
szülők mindvégig egymást tisztelve, boldogan éltek, hangos szó is 
alig hangzott el a házban. Még egy gyermek született a Keszler 
családban: Róbert, aki ma villamosmérnök.

A családi házban valamennyien magyarul beszéltek és amolyan 
„síkföldi” életet éltek. Az esti programon gyakran „családi zene
bona” szerepelt: Ferenc-Franz Keszler hegedült, a mama énekelt, 
vagy mindketten gobelinoztak. Keszlerék minden társadalmi réteg 
körében szívesen látott vendégek voltak. A nélkülözés elkerülte őket 
s ebben a csöndes idillben cseperedett fel főhősünk, Paula, akit 
„rendkívüli” gyermeknek tartottak.

Ő volt az alkalmi ünnepségek, karácsonyok és húsvétok, 
születés- és névnapok középpontja. A kislány, aki dalol. Később, az 
iskolában gyakran az asztalra ültették, máskor a dobogóra állították 
s ütemes tapssal biztatták éneklésre. Mosolyából ilyenkor végtelen 
öröm sugárzott, mesélte az édesanyja, hogy már tud valamit, nyúj
tani tud valamit az embereknek, amit csak kevesen mások.

Édesanyja egy alkalommal egy csirkét hímzett a partedlijére. A 
vendégek megkérdezték:

- Mi van itt neked? Pipi?
S így lett a kis Paulából -  Pipi.
Színésznőnket ma is Pipinek becézik.
Nagy örömét lelte a magyar nyelvű dalban. Mégis német iskolá

ba íratták. (Magyartalan hangzású neve miatt.) Sokáig eltartott, amíg 
hibátlanul megtanult németül. Nehéz idők következtek számára. 
Lesütött szemmel, verejtékben fürödve felelt az órákon. Tudta, 
érezte, hogy valami okból meg akarják szégyeníteni az egész osztály 
előtt. Az egyik tanító -  odaveszett valahol az orosz fronton - 
„Ungarische Freulein”-nak nevezte, s minden alkalmat megragadott,



hogy hiányos német nyelvtudása miatt a sarokba állítsa. Még attól 
sem riadt vissza, hogy tettlegesen bántalmazza. Egy ilyen durva kiro
hanása alkalmával Paula eszméletét vesztette. Ezek után édesapja 
barátjának, Fabri Nikolának és leányának, B^enkának a tanácsára 
átíratta a gyermekét szerb osztályba. Vigalmak zsivaja akkor ritkán 
jutott el Paula füléig, az iskola a rettegés háza volt számára.

AZ APÁCAREND OLTALMA

1936-ban a gyűlöletet is megtapasztalt tízéves kislányt a szülei 
ezután beíratták a magyarországi Baján működő Miasszonyunk 
Leánynevelő Intézetbe. Eleinte csak egyszer jöhetett haza, mert 
vízumot csak egyszer igényelhettek. Az élet most már nem volt, 
nem lehetett unalmas, de elmaradtak az ötórai teák s a kedvelt 
cukrászdába sem térhetett be Paula oly gyakran, mint a múltban. 
Mégsem kellett a magányba menekülni. A lányok megtanulták az 
intézetben a legszükségesebbeket, tiszta fogalmat nyertek a 
munkáról, az emberi szerénységről, megtanulták tisztelni társaikat. 
Grófkisasszonyok és baronessek is rászoktak a szigorú regulára, az 
apácák rendjére. A francia zárda ősrégi szokásokat ápolt. Fekete 
harisnya, matrózruha volt a formaruha, s a cél: felkészülés egy 
szép, tartalmas életre. Paulát már akkor figyelmeztették, hogy 
méltósággal kell elviselni az élet, a választott pálya gyötrelmeit. 
Felelősségérzet, hivatásszeretet, fegyelem -  agyoncsépelt fogal
mak, de Heck Paula alkatába nagyon mélyen beleivódtak. 
Megtanulta azt is, hogy az ember tehetségének foka mindvégig 
titok marad, hogy a talentumra nincs mértékegység. Van, amikor a 
szorgos gyakorlás villantja meg, máskor a durvább csiszolás ragyog- 
tatja fel gyémántként. Bálint Ferenc, a jól ismert Bárdos Lajos 
tanítványa sokat foglalkozott Paulával.

Az intézet kórusát egy alkalommal meghívták vendégszerepel
ni a budapesti Zeneművészeti Akadémiára. A 15 éves Paula ekkor 
egy rövidke szólót énekelt igen figyelemre méltó sikerrel. Előadói 
pályát javasoltak neki, de színésznőnk egyelőre még nem tudott 
dönteni a színpad és a festészet között. Rajztanárnőjétől, Kákonyi



Konstantinától sokat tanult. A leglaikusabb érdeklődök is megál
lapíthatták, hogy Paula festményeinek sugárzása van. Ha nem 
„viszi el” a színház, meglehet, hogy generációjának egyik 
legkiválóbb művésze lehetett volna, habár képeivel így is szép 
sikereket ért el.

1943-ban elhagyta Baját, átiratkozott a pécsi tanítóképzőbe, 
két évig tanult itt, hogy közelebb kerüljön a szülői házhoz, de 
aztán mégis visszatért a Miasszonyunkba. A nemzet napszámo
saihoz kívánt csatlakozni. Nyaranként -  amíg az iskolasztinet tar
tott -  félénken már be-benézett a bezdáni tantermekbe. 1944 
őszén a háború már-már a Dunát is elérte, közeledett a front. 
Baján az apácák már nem mertek felelősséget vállalni a 
tanítványaikért. Kiadták az addig elvégzett osztályról szóló utol
só bizonyítványt. Tehát diploma nélkül kellett hazatérnie.

*

A háborús felfordulásnak senki sem örült, legkevésbé a 
Keszler család. Ferenc-Franz Keszlernek azonban szerencséje 
volt, mert a kezdeti bizonytalanságok után megválasztották a 
helyi szövetkezet igazgatójának. A műhelyét természetesen 
azonnal államosították. Paula a Vízműveknél helyezkedett el, 
sokáig irodai munkát végzett. Az élet nem akart -  nem is tudott 
-  operettre váltani.

A szerb tanító, Fabri Nikola leánykájának, Blaienkának a 
hathatós támogatásával, önzetlen segítségével aztán Paula eluta
zott Zágrábba, hogy felvételizzen a Képzőművészeti Főiskolán. 
Néhány sikerültebb munkáját is magával vitte.

-  Beszél oroszul vagy szerbhorvátul? -  kérdezték tőle.
-  Nem.
-  Akkor különbözeti vizsgát kell tennie -  hangzott a parancs.
Festményeiről a szakemberek kedvezően nyilatkoztak, de

Paula a különbözeti vizsgát nem merte vállalni. Hadilábon állt 
ugyanis az orosszal is meg a szerbhorváttal is. A zágrábi sikerte
len kirándulás útiköltségére ráment Ferenc-Franz Keszler utolsó 
ünnepi öltözéke.



Nehéz volt kiheverni a háborús veszteségeket. A családban nem 
merte senki fesztelenül kimondani azt a szót, hogy „felszabadulás” . 
Bezdán lakossága alaposan megfogyatkozott. Az oroszok és a 
diadalittas partizánok németeket, magyarokat -  ártatlan embereket - 
mészárolták le.

Aztán lassan kezdtek helyrerázódni a dolgok. A műkedvelők azt 
mondták: miénk a színpad, s Paula is újra elfoglalta helyét a 
dobogón. Szkeccsekben szerepelt, mindent vállalt, megpróbált 
valamit elmondani arról a nagy szerelemről, amely a rivaldafénybe 
hajtotta, vonzotta. Úgy állt ott, a porondon, hogy nyilvánvaló lett: 
erre született. „A színpad engem szeret, én szeretem a színpadot, 
egymáséi vagyunk, és boldogan élünk, amíg meg nem halunk.” 
Tehetsége, ambíciója átsegítette a bajokon, gondokon.

A következő állomás: Zombor. Ebben az akkor még hangulatos 
városban ismerkedett meg férjével, Heck Pállal, aki Pécsett szerezte 
meg a jogtudományok doktora címet, de ezt a diplomát az új Jugo
szláviában nem ismerték el neki. Egy tolóablaknál gömyedezett mint 
betegsegélyező hivatalnok. Paulát a Vízművek igazgatója aztán áthe
lyeztette a zombori részlegbe, a vállalati központba.

LEHETŐSÉGEK VÁLASZÚTJÁN

„Örültünk annak a puszta ténynek, hogy éltünk, élhettünk” -  
mondja Paula. -  „Illendő szerénységgel, a minimálissal is elégedett 
emberként szorultunk egymás mellé Palival.” Az élet nem volt, nem 
is lehetett „nagy” , nem akadt senki, aki megsúgta volna a titkot: mit, 
hogyan, kivel tovább, hogy könnyű mulatságra hasonlítson a jelen. A 
színpad lehetett volna az egyetlen hely, ahol az ember boldog gond
talanságban tölt el legalább másfél órát, amíg az előadás tart. De 
Paula akkortájt nagyon messze került a gondtalan, hangos 
ünnepléstől.

Megmaradni, túlélni, más céljuk nem lehetett.
Szabad idejében otthon, az albérleti szoba magányában vázákat, 

tányérokat, húsvéti tojásokat festett. Pali is segített neki. Ébredéskor,



reggelenként volt valami homályos érzése szereplésről, virágko
szorúkról, dalról-táncról, s ez nyugtalanította néha. Lefekvéskor 
megnyugodott, de csak akkor, ha sikerült aznap eladni néhány 
tányért, vázát, ha egy kis pénz állt a házhoz. Soha sem mondhatta 
azt, hogy „házhoz hozták” a nagy illúziót, a rózsaszínű álmot. Soha 
senkitől el nem vett semmit. Amit kapott a Sorstól, azt megköszönte 
és meghálálta. Néha azt érezte, hogy egy szellemi sivatag közepébe 
csöppent. Ezért egyre gyakrabban a Kaszinóba menekült.

Otthon az ecsettel, a Kaszinóban a szürke színű színfalak és a 
szuffiták között érezte magát a legnagyobb biztonságban. Estéről 
estére megmutatkozhatott a műkedvelő előadásokban. Egyetlen 
alkalommal vállalt szerepet egy egész estét betöltő színdarabban, 
Indig Ottó Ember a  híd alatt című színjátékában. Játszottak kabarét 
és magyar szerzők vígjátékait. A mulattatásnak sokféle változatát 
nyújtották az amatőrök, s a közönség ízlése szerint válogathatott a 
disztingváltabb és a legharsányabb humor és szatíra között.

Sokan azt mondták az Indig Ottó-darab bemutatója után, hogy 
„abban a szőkében van valami” , a stílusa eltér a többiekétől, modora, 
hangvétele másmilyen. Szép, sudár jelenség, s bensőséges lírával 
mondja a szövegét. Ő az egyetlen a lassú folyamú előadásban, aki 
korabeli atmoszférát képes és mer teremteni. Mintha egy másik 
égitestről csöppent volna a színpadra.

Ennek a szereplésnek nem volt folytatása.
A rendezők megfeledkeztek róla. Az a „másmilyenség” zavarta a 

többieket. Túl sok tapsot kapott ahhoz, hogy továbbra is számítsanak 
rá. A rendezők a hűséget díjazták.

Az igazság azonban az, hogy Paulát ez az első szereplés hidegen 
hagyta. Még nem vonzódott megszállottan a színpadhoz. Nem akart 
drámai színésznő lenni. Annál többet énekelt. Magyar népdalokat. 
Az Újvidéki Rádió audícióján a prímás, Virág Nándor el volt ragad
tatva könnyed, természetes és mégis hatásos énektechnikájától. 
Kellett egy hely, ahol Paula hitelesíthette a tehetségét, s ezt a helyet 
az Újvidéki Rádió mikrofonja előtt találta meg tartós időre. 
Havonta, néha hetente leutazott a tartományi székvárosba. Mintegy 
250-300 magyar népdal szerepelt műsorán, s szerepel még ma is. 
Kezdetben kissé idegenül mozgott Fiilöp Kató, Gubik Mira, Boros



István és Mirjana, valamint a többi már befutott énekes társaságában. 
Aztán megszokta a nyilvános föllépések, a haknizás légkörét. Nem 
szólt bele semmibe. Ő volt az mondták a rádióban aki mindig 
megbízhatóan énekelt, vele semmi baj nem volt. Még a tiszteletdíjat 
sem kevesellte minduntalan, mint a többiek. Énekelt -  mint a madár, 
akinek más dolga nincsen a világon.

Sokat tanult Vadné Dorman Mancitől és Major István számtanta
nártól. A Luciasi kertek alatt... ezt a népdalt még ma is gyakran 
halljuk az Újvidéki Rádió műsoraiban. Kristálytisztán cseng Heck 
Paula hangja. Milyen kiválóan alakított volna tűzről pattant magyar 
menyecskéket a divatos népszínművekben és népi életképekben, de 
szerencséjére -  vagy pechjére -  a zombori, majd a szabadkai szín
házban igen ritkán tűztek műsorra ilyen -- ahogyan akkor mondták -  
„bőgatyás” darabokat.

*

Herceg János volt az, aki a második világháború befejeztével 
megszervezte Zomborban, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben 
a kulturális mozgalmat. Ő volt a Kaszinó első elnöke. Herceg Jánost 
az elnöki poszton Börszt Henrik követte, őt pedig Kapitány György 
váltotta fel.

A háború utáni kezdésről nagyon keveset tudni. A levéltár nem 
őrizte meg a fényképeket és a plakátokat, meghívókat és műsor
füzeteket. Hihetetlenül nehéz munkakörülményekről vallanak ma 
azok, akik még emlékeznek az eseményekre. Újra kellett kezdeni a 
műkedvelők, muzsikusok, dalárdisták toborzását. Fényképek csak az 
1955-ös jubileumi estről maradtak fenn, amikor az egyesület fenn
állásának tizedik évfordulóját ünnepelte, s amikor az amatőr színját
szók színre vitték a Városi Népszínház színpadán Szigligeti 
Ede-Móricz Zsigmond Sárga csikó című népszínművét Németh 
Rudolfnak, az Újvidéki Operaház népszerű szólistájának a vendég- 
szereplésével.

Paula akkor már a szabadkai Népszínház magyar társulatának a 
tagja volt és síró-nevető nosztalgiával gondolt arra a két esztendőre, 
amikor Zomborban „magasabb volt az égbolt” , amikor a szép város



bán az első -  és valószínűleg az utolsó -  magyar színház tiszteletre 
méltó missziót látott el -  mindössze öt színész közreműködésével. 
Ha a szabadkai színházban, a társalgóban vagy a színfalak mögött 
szó esett a zombori évekről, sokáig legszívesebben felugrott volna a 
helyéről, hogy elrejtse a könnyeit. Aztán hirtelen megszűnt minden. 
Csak az emlékezet maradt meg. A szép emlékezet. Emlékek azokról 
a napokról, amikor énekelt. Strauss Tavaszi hangok című áriájával -  
a Városi Filharmónia kísérte -  megismételhetetlen, frenetikus sikert 
aratott. Úgy tűnt akkor, hogy gazdag az élet, sokszólamú: a szereplés 
mindent feldúsít.

Mondják, hogy aki túl sokat olvas, az íróember lesz. Aki sokat 
szerepel a színpadon, abból előbb vagy utóbb színész lesz. 
Megtörtént végül, aminek meg kellett történnie. Zomborban audíciót 
hirdettek színészek fölvételére. Mert 1953-ban megalakulni látszott 
a hivatásos magyar társulat. Hőemelkedés, örömláz, amitől sírva 
lehet fakadni...

SZÍNHÁZ -  csupa nagy betű!
Paulát egyszer már megkörnyékezték a színház szakemberei. 

1947-ben történt. Szántó Zoltán, a magyar kultuszminiszter társa
ságával Szabadkáról Hercegszántón át utazott vissza Magyarország
ra. Vele tartott Laták István, a szabadkai Népszínház magyar tagoza
tának igazgatója és dramaturgja, Hock Rezső „színházi mindenes” , 
aki kritikákat írogatott a 7 Napban, és mások. Az illusztris vendégek 
tiszteletére Bezdánban fogadást rendeztek, s azon Paulát is felléptet
ték. Hiszen ő volt a falu büszkesége, „csalogánya” . Verset mondott 
és cigányzenekar kíséretében magyar nótákat, népdalokat adott elő. 
Megtapsolták, megéljenezték, az asztalhoz hívták, majd a dalok 
többségét megismételtették vele. Néhány nap múlva a bezdáni kis- 
bíróval kézbesítettek Paula címére egy pecsétes levelet. Szabadkára 
hívták, a Népszínházba -  színésznőnek.

Valami történt, valami rendkívüli.
Az édesanyja megkérdezte tőle:
-  Színésznő akarsz lenni? Komédiás?
Paula tanácstalan volt.
-  Nem is tudom...



-  Gondoló meg: okos dolog az, ha egy zárdában nevelkedett 
leány ilyen munkát vállal?

vA hangsúly az?jóyen”-en volt. Színésznőnk akkor még nem sokat 
tudott a színházról. Nem tudta- megítélni, hogy milyen változást 
hozhat az életében. Arról, hog/ a tartományban hivatásos magyar 
színház is működik, a szabadkai, nem volt tudomása. Most elkapnak, 
beöltöztetnek bohócnak, befestenek lilára meg sárgára, kékre meg 
zöldre, és berepítenek a színpadra? Nem, nem -  gondolhatta Paula -, 
nerrt válhat mássá, mint ami. Nem engedett az első csábításnak.

SZÉP ÚJ VILÁG

Szépet álmodtak a zomboriak 1953-ban. Magyar színházat a 
városnak. Az együttes majd a szerb társulathoz csatlakozik. Ha nem 
muzsikálnak hamisan, akkor két dudás is elfér egy csárdában.

A felvételi vizsgán a Vajdaságból 26-an vettek részt.
Heckék élete akkor már sínen futott. Házasságukat semmi sem 

zavarta. Paula szinte elképzelni sem tudott magának másmilyen 
életet. Nagyot markolni, „elérni” valamit nem akart. De hajlott 
Henceg Jánosnak és Börszt Henriknek, a család barátjainak a sza
vára: jelentkezett az audícióra. Herceg János szerint védence a gén
jeiben hordja a színészetet.

r Nem éreztem akkor a rám zúduló felelősségteljes döntés súlyát 
- mondja Paula. -  Nem éreztem magam „határhelyzef’-ben. 
Egyszerűen tudomásul vettem, hogy színésznő leszek és pont. 
Legbelül nem érintett meg semmi. Nem hiszek én azoknak, akik azt 
mondják, hogy a színpadon meg lehet halni. A színpadon dolgozni 
kell. Ezt tudtam már az első pillanatban.

Paula leült a zongorához, elénekelt néhány népdalt és operettrész
letet, majd előadta Arany János Tetemrehívás című balladájának a 
paródiáját. A helyzetgyakorlatok sem estek nehezére.

-  Nem volt hiba -  súgta a fülébe Herceg János.
Sugárzóan szép, fiatal asszony volt akkor. Okos, tájékozott nő 

benyomását keltette. Amikor belépett a terembe a vizsgáztató



bizottság színe elé, már félig nyert ügye volt. Azt az embert juttatta 
az „elvtársak” , a vizsgáztatók eszébe, akinek titkai vannak, aki sok 
mindenről tud. De arról majd a színpadon beszél, ott tárulkozik ki 
teljes pompájában. Erős jellemnek tűnt, magabiztosnak, aki fölébe nőtt 
a többieknek. Királynőként vonult be a terembe s úgy is távozott onnan.

Úgy érezte magát a felvételi vizsga után, mint az az ember, aki 
megcsömörlött eddigi életétől s most egy másikba kezdhet bele. A 
vizsgáztató bizottság tagjai -- Laták István, a szabadkai Népszínház 
magyar társulatának igazgatója és dramaturgja, Varga István, a 
szabadkai Népszínház magyar társulatának rendezője, valamint 
Vladimir Savié, a zombori Népszínház rendezője -  eloszlatták a 
kételyeket. Mától kezdve nem leszek szürke, semmitmondó sta
tisztikai adat a nagykönyvben, gondolhatta színésznőnk. A krónika 
nem siklik át simán egy színész felett.

-  Ön még nagyon fiatal - mondta Weigand József. -  A fiatal 
embereket szokás felfeszíteni, ha megváltó szerepre adják a fejüket. 
A játék nálunk komoly dolog. Felkészült erre?

Paula boldogan bólogatott, majd hazarohant, hogy beszámoljon 
Palinak a történtekről. Úgy tűnt aznap, hogy a város gyönyörűszép. 
Mert az embert mosolyogni hívják a színpadra, s nem is akármilyen 
gázsival. Ezentúl -  újságolta Paula a férjének -  a személyi iga
zolványomban szakképzettségként az lesz feltüntetve, hogy: színész. 
Igaz, tette hozzá, a színészet csak a foglalkozásom. A hivatásom. Az 
igazi szakképzettségem: tanítónő. Arról azonban nincs papírom. 
Sebaj, a fő az, hogy dolgozhatom.

Aznap ünnepi volt az ebéd, többfogásos.

GYERMEKI SZEMMEL

A zombori magyar társulat öt szerződtetett színésszel kezdte meg 
a munkáját. Dováth Amália - ahogyan a 7 M ^ban a Színházi 
Krónikás megírta -  drámai anyaszerepekre szerződött, Csapó 
Erzsébet és Heck Paula a drámai hősnőket személyesítik majd meg, 
a szerepkört megosztják egymás között, Rind Károly, a szabadkai



Népszínház volt tagja egész sor szerepkört tölthet be, a drámai 
hősszerelmest Faragó Árpád, egy halk szavú baranyai színész alakít
ja majd. Az igazgatóság számít a műkedvelők segítségére.

Az első napokban a társulati ülések kényelmesek voltak, a büfé 
és a beszédmodor kulturált, a mellékhelyiségek tiszták. Kívül ugyan 
málladozott a vakolat, de a színpad és a. próbaterem ragyogott. 
Paulának a legszebb arcát mutatta a színház, s nem vette észre 
kezdetben azt sem, hogy a termek huzatosak, hogy az öltözőben nem 
mindig takarítanak. Kit zavar az a néhány egér meg svábbogár?!

Szép, új, színházi világ.
Címszerep már az első nekifutás alkalmával. Ez az előadás sok 

veszélyt rejtett magában. Évadot kezdeni egy olyan darabbal, amely
nek fogadtatása kétséges lehet, s a színház iránti bizalmat is 
megrendítheti? Meg kellett győzni a kétkedőket, a hitetlenkedőket, 
az aggódókat a vitákkal terhelt politikai légkörben, hogy az amerikai 
írónő nagyon is ismerős gondolatokat érint a drámájában. 
Természetesen nagy várakozás előzte meg a bemutatót. Lesznek-e 
valódi érzelmi magaslatok?

A rendező, Vladimír Savié, a zombori Népszínház szerb társu
latának művésze tűrhetően beszélte a magyar nyelvet. Pearl Buck 
Kwei-lan vergődése című regényét Vojimil Rabadan dramatizálta 
színpadra, magyarra Weigand József ültette át. A rendezés két 
végletesen különböző kultúrát képviselő ember találkozásaként tárta 
fel a lényeget. A magyar társulat öt hivatásos színésze szerepelt az 
előadásban, és még Karcher István műkedvelő. Egy ilyen produkció 
pontosan működő együttes nélkül elképzelhetetlen.

Az akkori „vadszocial izmusában a színész nem szólhatott bele a 
színház dolgaiba. A színész áruljon bukfencet és vigyort, ez a 
munkája, vélekedtek. A színész nem valósíthatja meg a rögeszméit. 
Paula a hirdetőtábla útján értesült a szereposztásról, a műsorra tűzött 
darab címéről, a rendező személyéről... Akkor azt mondták, hogy ez 
a világ rendje, az állam tart el, nem hagyja elárvulni a művészvilá
got, te csak aludj nyugodtan, ő majd gondoskodik rólad. Bízni kell 
az igazgatóság ízlésében és szakmai rátermettségében.



*

1953. október 15. -  bemutató Zomborban.
A magyar társulat színre viszi Pearl Buck Kwei-lan vergődése 

című drámáját. Szereplők: Karcher István (Wang-kung), Heck Paula 
(Kwei-lan), Dováth Amália (Anya), Csapó Erzsébet (Mary), Rind 
Károly (I. teherhordó), Faragó Árpád (II. teherhordó). Díszlet: 
Ljubomir Vemer. Ruhák: Vladimír Rákié, zeneszerző: Dováth János. 
Rendező: Vladimír Savié.

A szabadkai Népszínház 1945-ben Balázs Béla Boszorkánytánc 
című drámájával kezdte meg évadját, a nagybecskerekiek (Toša 
Jovanovié Népszínház) 1953-ban Heltai Jenő A tündérlaki lányok 
című színjátékával, a topolyai járási Magyar Népszínház pedig 1949- 
ben Valentyin Katajev Tévedések napja című vígjátékával. Mintha 
valamennyi már az első lépésnél el akarta volna árverezni a va
gyonát. Szabadkán és Topolyán -  bukás, Nagy becskereken és 
Zomborban -  tisztes helytállás.

Heck Paula a bemutató napján nem nyúlt az ecsethez. Nem volt 
ugyan lámpalázas, de nem lehetett másfelé figyelni akkor. Csak a 
színházra, a szerepre összpontosított. Sokak számára jelkép volt az a 
nap: Zomborban megszületett a magyar színház! Érdekes, gondolta 
Paula az öltözőben, a tükör előtt, évekig azt hallotta a rokonságtól, 
a barátoktól: „Ennek a lánynak kincs van a torkában” , és most 
mégsem operettben vagy dalműben debütált. Lesz talán commedia 
dell’arte, mélytragédia, vígjáték és dráma, s az előadások eleget 
tesznek majd az arisztotelészi hármas szabálynak: a hely, az idő és a 
cselekmény egységének.

Újra színpadon! Attól fél, hogy megbotlik egy porszívóban, 
csúnyán elvágódik, s a járása nehézkes lesz. Lelki traumák is gyötrik, 
egy rossz emlékezetű előadás víziója. Az Ember a  híd alatt bemu
tatójának szünetében -  a darabot a városi színház nagyszínpadán adták 
a műkedvelők -  Paulának egy levelet kézbesítettek. A tartalma:

„Ha a lábad is olyan lenne, mint a hangod, akkor becsülnélek 
csak mint színésznőt. Ilyen lábakkal színpadra lépni kész bűn...”



Aláírás nélkül. Az összetört színésznőt Herceg János és Börszt 
Henrik vigasztalják. Paula a könnyeivel küszködik. Oda van a 
hangulat. Tehetetlenül bámult a semmibe. Megérezte talán, hogy 
ezen a pályán még sok hasonló tartalmú levelet kézbesítenek majd 
neki az előadások szünetében? Nagyon szerencsétlen és boldogtalan 
volt akkor, de aztán összeszedte magát, és rajongóira gondolva 
belépett a színpadra. Taps fogadta -  ettől valamelyest megnyugodott. 
A nyugtató tabletták hatni kezdtek...

Gyermeki szemmel a színház egy szigorú számtantanár, aki nem 
osztogat minden órán csillagos ötöst. Tudta ezt Paula is. De 
elhatározta: végigcsinálja, ha beleszakad is.

Az öltöző asztalkáján, a tükör mellett néhány szál virág. A szín
ház szerb színészei sok szerencsét, minden jót kívánnak a testvérdrá
ma tagjainak. A taps majd nekünk is szól, üzenik. Igen, ez így van. 
Jó, ha abból a fajtából valók vagyunk, akik bajaik közepette is 
meglelik mindennapi örömeiket. Egy szál virág az öltöző asztal
káján, néhány kedves akkord a zongorán, egy-egy szép monológ az 
előadott színdarabban...

Milyen volt az előadás?
A recenzensek szerint mintha összebeszéltek volna -  szeren

csétlen volt a darabválasztás. Az eseményt, hogy ebben az országban 
végre magyar nyelven is megszólalhatott egy hivatásos színházban a 
színész, elhallgatták. (Nem minden sajtóorgánum számolt be a 
bemutatóról.)

De a nézőtér megtelt. Számos zombori értelmiségi az utcán 
rekedt. Az első sorokban a meghívott vendégek ültek. 1953. október 
21-én megjelent az első méltatás (Magyar Szó. M. J.):

„ ... egészében véve az előadás kielégítő -  írta M. J. valóban 
hivatásos együttes szereplése volt. ( ...)  Élvezet volt hallani a három 
női szereplőt. Igen tisztán, érthetően ejtették ki a szavakat. Magáról 
a darabról nem sokat mondhatunk. A darab Kínában játszódik le, a 
sokezer éves maradi előítéletek szükségszerűen szembekerülnek a 
társadalmi fejlődés következményeivel s a Nyugat, a modern szellem 
hatásához az embereknek alkalmazkodniuk kell. Kwei-lan, a fiatal 
kínai nő majdnem elbukik ebben a harcban. A két áramlat közötti 
vívódását, az Új Kína harcát a régi ellen szemlélteti a darab egy kínai



család életében. Feltehetnénk azt a kérdést is, hogy miért éppen ezzel 
a darabbal mutatkozott be a magyar társulat, erre azonban nehéz 
választ kapni.

A szereplőkről szólva elmondhatjuk, hogy a színház valamennyi 
új tagja kielégítő alakítást nyújtott. Heck Paula Kwei-lan szerepében 
ügyesen megformálta a régi hagyományokon, maradi szellemben 
nevelt fiatal kínai nőt, s annak minden vergődését, útkeresését. 
Látszott azonban, hogy érzéseit imitt-amott visszafojtotta, nem 
tudhatott teljesen kibontakozni ebben a szerepben. Alakítása ettől 
eltekintve is a hivatásos színész magaslatán állott...”

Hasonló hangnemben írta m eg recenzióját az előadásról a 
7 Napban a Színházi Krónikás. Kiemeli Heck Paula és Dováth 
Amália alakítását.

„így visszatekintve a leghatározottabb körvonalakban ők kette
jükre emlékeztünk. Nem is tudjuk, honnan léptek elő (Zomborba a 
mükedvelés ilyen erőket adott?), de most egyszerre előttünk termettek, 
s úgy éltek, hogy még sóhajtásukat is meghallottuk a színpadon. Heck 
Paula skálája egészen az igazi művészeti színjátszás horizontjáig ér...” 

Valószínűleg nem léptek át határokat a színészek ezzel az 
előadással. Nem valakikkel szembefordulva csinálták a színházukat. 
Nem volt az egy lázadó korszak. Nem beszélhettünk sem állóvízről, 
pocsolyáról, sem pedig új törekvésekről, fiatalokról, aki „haraggal 
néznek vissza” . Egy színház kamaszkorának első nyara volt ez. 
Mondjam azt, hogy a színészek a háború után homokba dugott fejjel 
hódoltak nárcisztikus szenvedélyüknek? Mondhatom, mert másként 
nem lehetett érvényesülni a színésztársadalomban. Viszonylagos 
jólétben éltünk, sokkal jobban, mint a szomszédaink, sőt -  még vi
szonylagos szabadságról is beszélhettünk. De messze volt a 
„másszínház” . Végeredményben amatőrök -  hozzáteszem: nagyon 
tehetséges amatőrök -- jutottak legaktívabb korszakukba.

Heck Paula visszafojtotta az érzéseit?
Színésznőnk egy Brecht-előadásban, a Koldusoperában — itt 

aztán „alkudozni” is lehetett a rendezővel, a „fejlődés” érdekében 
mindent szabad volt -  szintén „visszafogott” , annyira, hogy ne har
sogja, üvöltse szét a szerepét. Nem „robbant” , soha nem száguldo
zott végig a színpadon kellő önkontroll nélkül. Sohasem ked



veskedett, „cukiskodott” , sohasem tipegett-topogott, nem volt haj
landó mézeskalács-babucit domborítani. Sok-sok nagyoperett és 
olcsó vígjáték, valamint múlhatatlan repertoárdarab nélkülözhetetlen 
hősnőjeként mindig karakteresen és jellegzetesen formálta meg a 
szerepét. Nem agyonsminkelt viaszfigurákat állított színpadra, 
sokkal inkább vérbő asszonyembert, nem akart felséges-fenséges 
színekben ragyogni, pedig az operetthez például a „glanc” is hozzá
tartozik. Valahogy rátalált a művészet hullámvasútjára. Józan, érett 
maradt mindvégig, mert tudta: nincs ok magaslati elragadtatásra. 
Nem sokan másolták, mert...

Igen, mert...
A dilettánsok mindig civilként mozognak, halnak meg a szín

padon. Messianisztikus küldetéstudattól hajtva testileg-lelkileg 
„kikészülnek” egy-egy esten, az előadás végéig rendszerint csúnyán 
berekednek, beleszakadnak a munkába, az „alakításba” . Sok-sok fes
ték, sok-sok felesleges mozdulat, szemforgatás. A dilettánsok ezt 
mondják: „Dobjuk fel az előadást, emberek! Siker lesz, mert 
szörnyen tehetséges vagyok” !

Márai Sándor írja: a művészet valami, amit nagyon nehéz úgy 
felemelni, mintha nagyon könnyű volna. A mi derék dilettánsaink 
mindent nehéznek éreztek. Szerintük a színház nem munkahely, 
hanem oltár. A színész nem mesterember. Az ördög tudja... nekik is 
sokat köszönhettünk, de a racionálisan gondolkodó színész meg
bízhatóbb. Még akkor is, ha úgy tetszik, szürke és egyszerű. Rejtett 
összefüggésekre csak*ilyen „visszafojtott” eszköztárral lehet rámutatni.

Paula a legbensőbb dallamra hallgatott.

*

Nyitva az aranykapu. Szép szöveg és igen jó helyzetek. A média 
is kénytelen volt legalább néhány jelzővel tudomásul venni, hogy 
Zomborban megszületett valami, hogy létezik egy Heck Paula, aki a 
kezdet kezdetén hozzá tudott adni egy szép, maradandó értékű 
alakítást színháztörténetünkhöz. Egy régebbi előadásban -  még az 
amatőr korszakban is villant egyet, de Edward Knoblauch A faun 
című színjátékának nem volt sem magassága, sem mélysége.



„Paula Jovan Sterija Popović A gonosz asszony című 
vígjátékában, a csizmadiáné kedvesen naiv szerepében újabb értékeit 
csillogtatja meg” , írja a 7 Napban a Színházi Krónikás, majd hoz
záteszi: „Van skálája és tud bánni vele.”

Heck Paula hitt a színházban. Ha hiszel benne, van. Ha nem 
hiszel benne, nincs. Amiben hiszel, az van. Érezte, hogy a jövöje a 
színház, hogy már nem lehet visszalépni. Azon kapta magát, hogy 
izgatottan lesi a hirdetőtáblát. Vajon Molnár Ferenc Olympiájában 
megkapja-e a címszerepet, rászolgált-e egy nehéz feladatra? 
Mindenes színész leszek, gondolta. Nem lesz itt, Zomborban 
világkarrier, de amióta közel volt hozzá a színház, sok minden 
megváltozott. Már nagyobb volt a személyi jövedelme, mint a férjéé. 
De mi lesz az Olympiával?

M. F. -  OLYMPIA

Olympia és Molnár Ferenc, majdnem operettvilág. 
Osztrák-Magyar Monarchia rikító színekkel. Végre Molnár Ferenc! 
Villámlás, mennydörgés. Mert az elvtársak nem kedvelik Molnárt. 
De Molnár színpadon, Filmen egyaránt tökéletes. Lássuk a 
szerepeket! Plata-Ettingen herceg, tábornok: Rind Károly, Eugénia, 
a felesége: Dováth Amália, Kovács huszárkapitány: Faragó Árpád, 
Albert: Berkó János (műkedvelő), Krehl, osztrák csendőr-alezredes: 
Dováth Arisztid (műkedvelő), Lina: Csapó Erzsébet és Olympia: 
Heck Paula.

Bridzs, utazás Velencébe, az olvasószoba hűvöse, fényes esté
lyek. Őfelsége könyörtelen, hideg kék szempárja, amitől az ember 
megborzong még abban az esetben is, ha hű a Monarchiához. Meg 
Kovács kapitány, aki a leggyakrabban mereven áll, és vár valamire. 
„Én Önt halálosan szeretem” -  mondja Olympiának. -  „Ez az érzés 
életem katasztrófája.” De Olympia a realitásnál marad. Egy ideig. 
Aztán...

„Amikor lehullott a függöny és felzúgott a taps, abban az igazán 
szép kis zombori kamarateremben, úgy láttam, a siker megelégedett



érzése töltötte el a közönséget. De ez egy pillanat volt, mert szólítást 
hallottam: »Ezzel vége a játéknak?«, kérdezte a mellettem ülő néző, 
aki maga is művészember. De ez a kérdés úgy hangzott el, mintha 
nemcsak a poén lepte volna meg, hanem -  őszintén szólva -  szerette 
volna tovább követni a cselekményt, hogy látva lássa, hogyan is élt 
a császár udvarában az a fölső tízezer vagy inkább maroknyi 
előkelőség, akinek életéről annyi regényes mese, dal, operett és köl
temény hangzott el a századfordulón. A jó, öreg Ferenc Jóska 
korában, amikor úgymond komikus volt a paraszti világ...”

A recenzens megemlíti továbbá, hogy az urak és a hölgyek - 
csupán azért, hogy az az élet ne rohadjon meg a maga levében -  
vadászatokon vettek részt, Velencében üdültek, s szól arról is, hogy 
Molnár Ferenc a nagyúri világ karikatúráját rajzolja meg az 
Olympiábán s a végén a „gonosz” elnyeri méltó büntetését, a tiszta 
lélek diadalmaskodik. A huszárkapitány megbünteti a „nagyságát” , 
mert őt parasztnak nevezte s ezzel vérig sértette. Szóval szép mindez, 
tanulságos, de elszoktunk a romantikától.

Nem kell éles elméjű ítésznek lenni ahhoz, hogy megállapítsuk: 
az Olympiának nagy sikere volt. Vélhetőleg az alkalom -  a társulat
nak Heck Paula személyében volt egy Olympiája -  szülte a 
próbálkozást. Az előadást a Szabadkáról Zomborba szerződött 
színész, Pataki László rendezte. Könnyed, békebeli derű és 
méltóságteljes megilletődöttség keveredtek a színen, amely ter
mészetesen nem tudta visszaadni az igazi nagyúri világot. Az előadás 
korrekt volt -  állítják a zomboriak -, de nem válhatott „örök 
érvényü”-vé.

„Heck Paula szép Olympiája annyira hatásos volt, hogy az első 
felvonásban kissé idealizáltnak tűnt föl alakja, később ő is 
érvényesíteni engedte magában a naiv humor groteszk vonásait. 
Nagy jelenetében, ahol drámai eszközökkel kellett játszania, láttuk, 
hogy mennyivel erősebb és biztosabb, mint a 3. felvonásban” , 
hangsúlyozza a Színházi Krónikás a 7 Napban.

M. J. a Magyar Szóban arról ír, hogy a színpadon két világot lát
tunk. Az egyik a fennmaradásért küzd, a másik a szükebb berkekbe 
való bejutásra törekszik. A magát paraszti származásúnak valló 
Kovács huszárkapitány világa ugyanaz, mint a többieké.



Végül megjegyzi:
„Heck Paula jó rendező kezében komoly tehetség.” Nem áll

hatom meg, hogy ne írjam le: azokban az években Szabadkán, 
Topolyán, Nagybecskereken és Zomborban, valamint a szerb szín
házakban az amatőr sorból hivatásos színészekké előlépett szereplők 
nagy többsége a legrosszabb sablonokat elevenítette fel egy-egy 
újabb előadásban. Heck Paula az Olympiábán sohasem lépett „delíri- 
umos” állapotban a színpadra. Ő maga volt Olympia. Az előadás 
végén a szereplők felsorakoztak a rivalda szélén, meghajoltak, 
megköszönték a tapsot, Paula kiragyogott ebből a tablóból.

Színésznőnk szabadkai éveiben sem szerette a „szájtépő” szín
házat, mikor a színész az égvilágon mindent el akar játszani: 
Opheliát és operettprimadonnát, parasztasszonyt és úrhölgyet - 
tessék őt végre észrevenni! Szinte „súlyosan” játszottak akkor, Paula 
viszont az Olympiában halkan és könnyedén.

Igazán az Olympiá bán szabadult fel, mondja. Félt az első 
próbákon, de aztán már nem törődött semmivel és senkivel. Csak a 
szerepével. Nagyon fontos -  szerinte hogy a színházban szeressék 
az embert, hogy önbizalmat adjanak.

-  Az arcán gőg és fájdalom -  mondja Olympiának Kovács 
huszárkapitány. -  így indultak a vérpadra a francia forradalomban az 
arisztokraták.

-  így -  válaszolja Olympia.
-  Irtózva és örülve...
Mindezt el kellett játszani. Azt is, hogy felemeli a szenvedés, 

amit érzett. Paula megcsinálta a túlzóban a finomat, a tombolóban a 
halkat, a harsányban a művészit. Ezt a kivételes erényét nem akarták 
mindig meglátni benne. Ezért sajnálta a zombori közönség az 
elmaradt happy endet.

Kovács: Megengedi, hogy legalázatosabban búcsút vegyek?
Olympia: Elmegy?
Kovács: Elmegyek.
Olympia: Látom... ősszel... Bécsben?
Kovács: Nem, édes. Sehol és soha többé. (Összevágja a sarkan

tyúját, és a teraszon át elmegy.)



Elment a szerep is. Elszállt a vásári vattacukor Heck Paula 
életéből. Nagyon vonzódott ehhez a szerepéhez. Hozzá képest lélek
telen dömpingcikknek tűnt a többi néhány Zomborban és sok-sok a 
szabadkai Népszínházban. Az Olympiában valami személyeset, 
valami egyénit tudott felmutatni. (Ezért írtuk le: ő volt Olympia.)

ENYHÉN GROTESZK

Heck Paula további szerepei a zombori Népszínházban: Maria 
(René Fauchois: Szegény Mcivrier), Nagy Zsuzsi (Fodor László: A 
templom egere), Zengné (Bónyi Adorján: Az elcserélt ember), 
Loulou (Jean de Letraz: Mackó), Mary (Charles Dickens: 
Házitücsök), Sárkányné (Molnár Ferenc: Doktor úr), Ilonka (Molnár 
Ferenc: Delila), Draga (Branislav Nušić: Dr ). A színház valameny- 
nyi előadásában szerepelt, csupán Zilahy Hazajáró lélek című szín
játékának a plakátján nem fedezhető föl a neve.

Olyan volt számára a színház, mint egy ország, amelyben megy, 
megy az ember, úgy tűnik, száz év is eltelt, megy az ember gyalog és 
hintón, megismer falvakat -  a társulat gyakran tájolt embereket, és 
ennek a menetelésnek sohasem lesz vége. Körbejár az ember egy 
birodalmat. Minden arc ismerős, Zomborban és Doroszlón, 
Baranyában és mindenütt, ahova a színházat meghívták.

A műsorban az olcsóédarabok uralkodtak el. De hiszen közismert, 
hogy például a XIX. század utolsó negyedétől kezdve a magyar 
drámák 90 vagy ennél is nagyobb -  százaléka vígjáték vagy annak 
valamilyen változata. A magyar ember a színházban mindig 
szórakozni akart. A színészek ezt tudták. Világhoz való viszonyról és 
színházi értékrendről Zomborban szó nem esett. De ezekben a 
darabokban is voltak szép, de nem túl hiteles szerepek.

A két Molnár Ferenc-vígjátékban, a Doktor z/rban és a Deliiá bán 
- Sárkánynéként és Ilonkaként -  nyújtott érdemlegeset Paula. 
Mindkét darabban sikerült karakterisztikus figurát formálnia. A 
Doktor z/rban „lemucizza” az urát s megengedi Csatónak az udvar
lást. Benne látja az öserőt, a félistent. Új szerepkör volt ez számára.



Nőstény szerep, amelyből színésznőnk, enyhén groteszk színekkel, 
igazi Molnár Ferences típust teremtett. Ezúttal is egyedül maradt a 
színen, mert a többiek rutinból, sablonból építkeztek. Ilonkája a 
Delilában remeklés. Pincérlány, aki önállóan cselekszik, és tudja, 
hogy mit akar: elcsavarni Virág úr fejét. Paula lassan-lassan, szinte 
észrevétlenül adta tudtára a nézőnek, hogy vigyázat, csel készül. 
Nem szerelmes ő Virág úrba, á, dehogy. A pénzére utazik. Sikeresen 
elkerülte a csapdákat. A Molnár-darabokban sokan a legrosszabb 
kabaréstílust választották -  rendezésben is - , színésznőnk azonban 
már az Olympiában megérezte, hogy Molnárral ugyan nem tilos mulat
tatni, de egy briliáns valcer ütemére nem szabad olcsó polkát járni.

Tehát Zom bor.
1953-1955. Egy társulat, amelytől messze állt a trágár stílus. Egy 

színésznővel, akinek szerepköre a gyengéd nőalaktól (Kwei-lcin 
vergődése) a magyar szerzők nem túl izgalmas, már-már klasszikus 
vígjátékain, bohózatain át az akkor virágzó és divatos francia sza- 
londarabocskák midinettjéig terjedt. Nem nevezték a kritikusok elra
gadtatva Szőke Csodának, de megérezték, hogy olyan színésznő 
lépett a színpadra Zomborban, aki a művészetben, a munkában és a 
családi életben egyaránt példakép lehet ebben az elavult világban. 
Harmóniába olvadt esetében a szerep és az élet.

Ő volt a testet öltött illúzió. Arra nem figyelt fel senki, ami a 
kulisszák mögött zajlott: ásták már a színház sírgödrét. Nem tudta, 
hogy hamarosan búcsúznia kell.

„Aludjék jól... és köszönöm a tüzet.”
A zombori színház tüzét, pislákoló fényét illik megköszönni. 

Heck Paulának pedig az alázatot. Letaglózva maradt ülve a helyén, 
amikor 1955 tavaszán azt közölték vele és a társulat valamennyi 
tagjával, hogy a színházat felszámolják. Mehet ki merre lát, a nagy 
mulatságnak vége. Gyakran mondogatják még ma is, hogy nyomasz
tó az olyan színházi közeg, amit lépten-nyomon valamiféle titok
zatosság lebeg körül. Végül aztán kiderül, hogy egy nagy léggömb az 
egész. Már 1955 tavaszán, Branislav Nušić Dr. című vígjátékának a 
bemutatója előtt arról kezdtek suttogni színházi berkekben, hogy a 
nagybecskereki és a zombori magyar társulatokat feloszlatják. 
Színésznőnk errőt semmit sem tudott. Társulati üléseket nem hívtak



össze, még arról sem esett szó, hogy az országnak milyen program 
kell a jövőben. A buldózerpolitika úgyis letarolt mindent.

Nagy változás állt be ekkor Heck Paula életében. 1955 már
ciusában aláíratták vele a szerződést a szabadkaiak. Varga István, 
Taták István, Stevan Nikolajevié és mások már mérlegelték az újabb 
lehetőségeket. Esélyt adtak neki és Faragó Árpádnak, hogy tehet
ségüket egy nagyobb, életerősebb színházban kamatoztassák.

Paula szorítást érzett a szíve táján.
Elhagyni Zombort? A család akkor már élénk társadalmi életet 

folytatott. A többi között a baráti koréhoz tartozott Húsvéth Lajos 
(akitől Heck Paula, a festőművész rengeteget tanult), Herczeg János 
és Börszt Henrik is. Életének legszebb szakaszából ragadják most ki? 
De mit lehet tenni?! Talán még soha nem volt olyan népvándorlás a 
színészek világában, mint akkor, 1955-ben. Széthullott a nagy- 
becskereki társulat is...

*

Paula így gondolkodott: „Azt mondják, tehetséges vagyok. 
Legbelül kemény, határozott és egészséges. Ez jelent valamit 
Szabadkán is! Hogy a fizetség mekkora lesz? Ugyan, mit számít az 
most! A színházi vezetők ősidőktől tudják, hogy a színészek elsősor
ban hivatástudatból játszanak és csak másodsorban azért a nyavalyás 
gázsiért.”

Pali egy kicsit féltette a feleségét, amikor hírül vette, hogy vál
lalja a nehezebb megmérettetést. Vajon az ismeretlen város és az a 
színház nyújt-e majd kellő lehetőséget neki, hogy tehetségének sajá
tos fényeit megcsillogtassa?

Veni, vidi, vici?
Mondhatja -  majd ezt egy „kezdő” színésznő a „nagyok” , a 

..ravasz színpadi rókák” társaságában? Paula „müfaj”-a akkor a 
remény volt. Előre nem adta fel, sem mint ember, sem mint művész. 
Az esetleges hullámvölgyből kiment majd a tehetséged -  bátorította 
Pali. -  Meg az a tudat, hogy valakiknek kell, valakik várják Heck 
Paulát...

Megyünk tehát Szabadkára!



ÉLETTÉR SZABADKÁN

MENNI AZ ÖRÖKLÉTEN ÁT

Szabadkán 1945-ben hozzá lehetett látni a tagság toborzásához. 
Hivatásos magyar színész nemigen találtatott ezen az égtájon. 
Hárman -  Garay Béla, Nyáray Rezső és Sántha Sándor -  a II. 
világháború előtti években rendszeresen felléptek a magyarországi 
vándortársulatok előadásaiban, a pesti színházakban is bemu
tatkozhattak. Szívbéli szempontok vezényelték vissza színészeinket 
a műkedvelők színpadára, s a legnagyobb örömmel azon a mezsgyén 
egyensúlyoztak, ahol az amatőrizmus és a profizmus összeér.

A színház pályázati felhívást tett közzé a lapokban. Ennek meg 
is volt a kellő visszhangja, mert csaknem ötvenen szorongtak a 
„nagy vizsga” előtt a próbatermekben, színpadon, folyosókon. 
Nagyobb számban csak a szabadkaiak jelentkeztek, de érkeztek 
színészjelöltek Becskerekről, Kikindáról, Topolyáról, Zentárói, 
Újvidékről is. Október 1-jén tartotta meg az új magyar színház az 
első társulati ülését. A fiatal együttes nagy reményekkel indult. „A 
színház igazgatósága megnyitó darabnak Balázs Béla Boszorkány- 
tánc című drámáját tűzte ki, amely a jugoszláv népfelszabadító 
háború egyik hősi fejezetét vetíti a néző elé” -  tudósított Lévay 
Endre a Magyar Szóban. A Boszorkány tánc mindössze ötször került 
színre, az előadást Pataki László színész rendezte. Úgy tűnt fel mégis 
-  a korabeli sajtóból erre lehet következtetni - , hogy az együttes már 
első bemutatkozásával alkalmassá vált annak a szerepnek a vál
lalására, amelyre sorsa -  mások szerint: a párt -  elrendelte. A ma
gyar társulattal párhuzamosan megalakult a Horvát Népszínház is. 
Az első és utolsó magyar színház sorsa 1951-ben megpecsételődött. 
Megtörtént az, ami elkerülhetetlen volt: egyesült a magyar és a 
horvát népszínház. A színpad akkor (is), ott (is) csak kísérleti telep 
volt a népvezérek tudatában, nem nagyon figyeltek oda az emberek, 
hogy mi történik a színpadon kívül. Két színházból egy. Az ötvenes



években ugyanis a KP kimondta, hogy a magyarok és a horvátok 
„nem élhetnek gettóban” . Senki sem tiltakozott. Nem nierte, nem 
akarta senki fölemelni a hangját, mert úgyis elakadt volna a minden
ben nacionalista és burzsoá veszélyt szimatoló pártvezérekben.

Akkortájt Szabadkán Garay Béla, Pataki László, Sántha Sándor, 
Rind Károly ~ aki 1953-ban átkerült Zomborba - és Nyáray Rezső 
rendezett. A negyvenes-ötvenes évek vége felé a magyar társulat 
olyan színészegyéniségekkel gazdagott, akikkel -  ahogyan Garay 
Béla fogalmazott az újságban a hihetetlent is hihetővé lehetett 
tenni. A színpadra alkalmatlanok lassan visszaléptek, s helyükre 
Ferenczi Ibolya, Remete Piroska, Raczkó Ilus, Juhász Anna, Szilágyi 
László, Remete Károly, Czehe Gusztáv és mások léphettek. Meg hát 
ott voltak az „alapító tagok” : Sántha Sándor, Pataki László, a Szabó 
házaspár: István és Mária... Bemutatták Háy Gyula művét, a 
Tiszazugot, színre vittek néhány népszínművet, megcsinálták a 
Leányvásár című nagyoperettet, Szirmai Mézeskalácsát. A társulat 
többnapos portyán vett részt a Kéz a kézben című Weigand József- 
vígjátékkal, amely 94 reprízt ért meg. Műsorán szerepelt Zilahy 
Lajos Fatornyok, Goldoni A hazug, Molnár Ferenc Liliom, Shaw Az 
ördög cimborája és a Warrenné mestersége, Ben Johnson Volpone, 
Bródy Sándor Tanítónő c. műve. A nézőszám állandóan növekedett, 
de „forradalmi újításokról” nem esett szó. A színház csak éldegélt 
(Az elvakultabbak „virágkorát emlegetnek.)

1953-ban végre hozzá* mertek nyúlni az avoni hattyú egyik 
művéhez. A makrancos hölgyet Garay Béla rendezte. Néhány halvá
nyabbra sikeredett vígjáték-bemutató után az együttes színre vitte 
Kvazimodo Braun István A Magdics-ügy című drámáját. Nagy 
várakozás előzte meg Miroslav Krleža A Glembay urak című 
drámájának magyar nyelvű ősbemutatóját. Újabb Shakespeare- és 
Sinkó Ervin-bemutató 1954-ben, illetve 1955-ben. Díszbemutató a 
színházépület százéves fennállása alkalmából: a Szentivánéji álom 
Varga István rendezésében. Ekkor már az előadásokat Varga István, 
Garay Béla, Sántha Sándor, Mamuzsich István és az akkor még 
kezdőnek számító Virág Mihály rendezői ügyessége dicsérte. 
Időközben megalakult a topolyai, a nagybecskereki és a zom bori 
magyar társulat. Hogy mi okból, nem tudhatjuk, de a szabadkai



Népszínház ezekkel az 
együttesekkel nem volt 
hajlandó együttműköd
ni. Hosszú évek múltak 
el, mire vendégül látta a 
topolyai Dimitrijevics 
Mara színészeit.

1955-ben tehát meg
szűnt a nagybecskereki 
és a zombori magyar 
társulat. A szabadkai 
Népszínház viszont ké
pes volt a folyamatos 
megújulásra. Új évad
jának műsora a követ
kező volt: Gogol: A re
vizor, Bemard Shaw:
Pygmalion, Aithur Miller:
A salemi boszorká
nyok, Kvazimodo Braun 
István: Fizetővendég,
Federico García Lorca:
Véres menyegző, Jovan 
Sterija Popovié: A fel- 
fuvalkocbtt tökfej, George Axelrod: Hétvégi hűség, Ábrahám Pál: 
Hawaii rózsája, Móricz Zsigmond: Pacsirtaszó. Ezeket az előadá
sokat Varga István, Virág Mihály, Sántha Sándor és Mamuzsich 
István rendezték.

Zombor már csak emlék?
A sok-sok fanyalgó, aggódó vagy éppen durván ledorongoló 

recenziót olvasva azt hinné az ember, hogy Heck Paula 
emlékezetében „szörnyű víziódként maradt meg a zombori színház. 
De nem. Színésznőnk azt mondja, hogy ő ott „örömszínház'-ban 
dolgozott. Abban a ritkán változó, mindig csak az esti előadásra 
összpontosító kis társulatban nem volt féltékenység, kenyérharc, 
széthúzás. Abban a színházban úgy szerették a színészt, hogy a ren

Federico García Lorca Véres 
menyegzőjének menyasszonya (1956)



dezők mindig kitalálták, kit milyen szereppel boldogíthatnak, hogyan 
szerezhetnek örömet színésznek, nézőnek egyaránt. Ezt a színházat 
csak szeretni lehetett. Szerették a nézők is, a Kaszinó lelkes közön
sége. Ha nem zárják be, akkor Heck Paula ma azt mondhatná: 
„Zomborban történt valami az életemben, ami egyszerre jelentette 
valaminek a kezdetet és a véget...”

Lássuk, mire megyünk Szabadkával!

*

Mindenütt jó, de a legjobb... hol is?
Dagadt akkor a szabadkai színház vitorlája, jó szelek fújtak a 

városban és a községben. Heck Paula már a kezdet kezdetén bema
gyarázta magának: „A siker mindig azokhoz pártol, akik elég 
energikusak, hogy megdolgozzanak érte, higgyenek benne, biza
kodóan várjanak rá.” Paula mégis félénk volt az első napokban. Meg 
sem mert mukkanni. Csak akkor ragyogott fel a szeme, amikor 
közölték vele, hogy át kell vennie Rosalinda szerepét Strauss 
Denevér című nagyoperettjében. Eisenstein Gábor (Vérségi József) 
feleségének a szerepét egy amatőr, Szudarevics Kató énekelte, Adél 
K. Petz Marika, Ida Raczkó Ilus. Az előadást a társulat tapasztalt 
színésze, Sántha Sándor rendezte, a zenekart Bermel Miklós 
vezényelte. Az operettet 1955. március 4-én mutatták be először, 
tehát már „bejáródon” előádás volt.

Végre operett? Végre operett!
Fortuna végre rám mosolygott -  gondolta Paula. De ugyanakkor 

az eszébe jutottak Faludi Ferencnek (1704-1779) a forgandó 
szerencséről írt sorai: „Fortuna szekerén okosan ülj, / Úgy forgasd 
tengelyét, hogy ki ne dűlj: / Ha szépen vezetett, / Ha miben ked
vezett, / Meg ne örülj: / Fortuna szekerén okosan ülj.”

S Paula semmit sem bízott a szerencséjére. Miután a színház 
irodájában még a nyáron megkapta a teljes partitúrát és a szöveg
könyvet, megkezdte az alapos felkészülést. Énekórákat is vett, min
dent a Denevér-tanulásnak vetett alá. S aztán a színházban egy 
olvasópróba, egy beállító- és főpróba. A tagság, a kollégák vala



mennyien a nézőtéren szorongtak s néhányan már akkor megje
gyezték, hogy egy ilyen primadonnával az operett mégiscsak túlél
heti a korát. Ha más erénye nem is volt a szabadkai Denevérnek -  
mondta a főpróba után Garay Béla, a színház veterán rendezője 
pusztán Heck Paula alakításáén érdemes volt felújítani. Paula 
meghallgatta a dicsérő szavakat, de magában ezt mondta:

„Fortuna szekerén okosan ülj!”
Bevették a magyar társulat művészeti tanácsába. Megbíztak az 

ítélőképességében. Nagy volt az öröm s nagy volt a félsz, amikor 
szeptemberben megkapta Elisa szerepét G. Bemard Shaw Pyg- 
malion című vígjátékában. Önbizalom alig, s most mindenki egy 
csodálatos Elisát vár, utcalányt és dámát. Hát minden úgy kezdődik, 
hogy mindjárt vége is lesz? Az apácák mérhetetlen szerénységre 
szoktatták Paulát.

A többi szereplő:
Higgins professzor: Pataki László, Pickering: Sántha Sándor, 

Higginsné: D. Raczkó Ilus, Pearchené: Szabó Cseh Mária, Dooletle: 
Fejes György...

Az előadást az akkor még szintén kezdő Virág Mihály rendezte. 
Szóval -  Elisa, Liza, egy leány piaci tapasztalattal, majd a nyelvtanár 
engedelmes tanítványa. Mondják róla, hogy „nem ér többet egy pár 
papucsnál” , de azt is, hogy: „azért is hercegnőt faragok ebből a tramp- 
liból!”

Kihez forduljon a színésznő segítségért?
Az első olvasópróba után felkereste Garay Bélát, és ezt mondta 

neki: „Szembe akarok nézni ezzel a nehéz szereppel. Azt akarom, 
hogy a Pygmalion egyik legszebb, legfelejthetetlenebb színházi 
estém legyen. De érett vagyok-e arra, hogy ezt a szerepet 
eljátsszam?”

-  Ha a rendező megbízik egy színészben -  nyugtatta meg Garay 
Béla -, akkor valamit észrevett Önben, tehetségesnek tartja. Igazi 
érzelmeket éljen át, hatoljon az alak jellemének a mélyére, és akkor 
valóban felejthetetlenné teheti ezt a figurát.

A színház és Virág Mihály azonnal felismerte, hogy olyan 
színésznő érkezett Zomborból Szabadkára, akinek a pályáján pótol
hatatlan hiány lenne, ha nem játszhatná el Elisa szerepét.



A PygmalionX 16-szor mutatták be.
A szakmai siker viszont nem maradt el. A rendező méltó keretet 

adott a színészeknek a játékhoz. Paula könnyedén játszott, széles 
skálán...

Mit érzett a színpadon?
- A színházbódulat nem ragadott magával -  mondja. -  Nekem 

akkor a színházban nem volt sem rokonom, sem barátom s a színházi 
látásmódom miatt sem híresülhettem el. Lombikfigurának éreztem 
magam. Mellettem Pataki László, Sántha Sándor, Fejes György, 
Szabó Cseh Mária, a Népszínház alapító tagjai, akik -  ahogyan 
akkor mondták -  képesek a vasúti menetrendet is izgalmasan, 
élményszerűen előadni. Vagyis belecsöppentem az elitbe. Kísérleti 
alany vagyok? Ebben a színházban előttem még sohasem bíztak 
kezdő színésznőre ilyen összetett szerepet. De megmondták: „A nép
nek cselekmény kell - az megvan a Shaw-darabban -, a nőknek 
szenvedély -  a mű sejteti, hogy Elisa beleszeretett Higgins profesz- 
szorba -, a müértőnek karakter.” Hát ettől az utóbbitól féltem. Lesz-e 
erőm a trágár virágárus lányt elválasztani az úrinőtől?

És lett hozzá ereje.
A Magyar Szóban V. G. aláhúzta, hogy sikerült mozgalmas 

előadást színpadra varázsolni. Nem hiányzott a produkcióból a maró 
társadalombírálat, de a kedélyes gúnyolódás sem. „Színes, élvezetes 
PygmalionX láttunk. Heck Paula a drámai részekben hitelesebb, mint 
a harsányabb előjátékban és az első felvonásban, amikor át akarják 
„nevelni ” Heck Paula*életének fontos mozzanata volt a Shaw-bemu- 
tató. Drámai szerepekre predesztinált színésznő volt, de nem élhetett 
a lehetőséggel, mert szabadkai pályafutása alatt mindössze négy 
„veretes” műben csillanthatta fel tehetségét: a Pygmalionban, a 
Véres menyegzőben, a Léciá bán és a Koldusoperában. Olyan 
színésznő volt, aki hozzáolvasott a szerephez.

Visszatérve a Pygmcilionhoz...
Krónikás (Lévay Endre) a 7 Napban is méltatja Paula széles 

színészi skálájú teljesítményét és szót ejt „még nagyobb művészi 
mélységeiről is, mint amennyit a Pygmalionban közölt velünk” . 
Egyébként az előadást sikeresnek tartja, de megjegyzi, hogy a 
játékosság rovására vált a produkciónak, akárcsak az, hogy a ren
dező megengedte a színészeknek a blődlizést.



Paula ismerte e verssorokat: „Domboldalban pipacs ég, / 
Indulnak a ripacsék” , de erről mélyen hallgatott. Feledjük el, ami 
hajdanában-danában történt. A bemutató után elfogadta a gra
tulációkat, a virágcsokrokat megköszönte. Beérett a vetés?

De nem feledte el az első rúgást. A Pygmalion próbáján egyik 
kolléganője -  mintegy véletlenül -  alaposan meglökte. Olyany- 
nyira, hogy Elisa a zongora alatt tért magához. Mindenki 
nevetett, mindenki tapsikolt. Színésznőnk viszont kissé elkesere
dett. -  Máris „élesben” megy a játék? -  gondolta. -  Hát ez az 
első szerepem...?

Elisa naiv volt. Inspirálta a mások színvonalas teljesítménye, 
okult belőle, és örülni tudott társai sikerének. Észrevette másban 
a legfinomabb árnyalatokat, a lényéből fakadó vibráló, titokzatos 
nőiességet. Enélkül a színpadi megoldások nem lennének olyan 
elsöprően sikeresek. Mindezt Paulában is észrevették a vetély- 
társnők, de ők nem voltak olyan naivak.

Paula a Pygmalionban mégis megtalálta a fogódzót. S már 
ebben bizonyította, hogy kitűnő művész.

MÉG SZÉLESEBB SKÁLÁN

Azt tartják, hogy egy valamirevaló színháznak -  színésznek 
is! -  hét évre van szüksége ahhoz, hogy programját megvalósít
sa. A Szabadkai Népszínház az ötvenes évek derekán -  Ferenczi 
Ibolyával, Heck Paulával, Szabó Cseh Máriával, Pataki 
Lászlóval, Szilágyi Lászlóval, Fejes Györggyel -  vált „nagyko
rúvá” . A közvélemény a hivatásos rendezőktől várta a 
magváltást. Virág Mihály és Varga István egymással versenyezve 
eszményi helyzetet teremtettek. A társulat színre vitte A revizort, 
a Pygmaliont, A salemi boszorkányokat, a Véres menyegzőt, A 
róka és a szőlőt... A népszínmű elszivárgóit a műsorból, de az 
operettel továbbra is lágyan hajózott a színház. Ehhez volt egy 
Heck Paulája meg egy Petz Marikája. Válaszúihoz közeledett: el 
kellett dönteni, hogyan tovább. Az akkori gárdával vegetálni, 
vagy új emberekkel szenzációt kelteni?



A társulat nehezen fordult az új dráma felé. Az eltérő tempera- 
mentumú Varga és Virág (az előbbi alapos és megfontolt, az utóbbi 
kedveli a groteszket, a nyugtalanítót) tisztában voltak azzal, hogy a 
darabok által közvetített emberi mondanivalón kívül esztétikai és 
filozófiai felhangokra is felfigyelhet -  legalább a szakma.

S a szakma lelkesen fogadta Arthur Miller A salemi boszor
kányok című drámájának bemutatóját. A Pygmalion címszerepe után 
egy epizódnyi villanás Heck Paula számára Warrenné szerepében. 
Színésznőnk nem beszélhetett még elveszett álmokról és meghiúsult 
reményekről, a Miller-drámában legalább „visszafiatalíthatta” 
magát. Tudta, érezte, ezentúl mindig így lesz: egyszer fent, egyszer 
lent a kerék. A színész ebben a színházban néha vadregényes tájakon 
utazik, néha szélfútta, sivár, néptelen vidéken. Ahhoz a stílushoz, 
amit a színház rendezői merészen megcéloztak a Pygmalionnal és A 
salemi boszorkányokkal, megvolt Paulában a kellő hozzáállás, más
részt másfajta színészi iskolázottságot igényelt. A Népszínház szín
padán mindenki csak magabiztosan, nagy hozzáértéssel lehetett 
jelen. (Az előadások különösképpen a népszínművek -  mégsem 
voltak mentesek a dilettantizmustól.)

*

Újabb csúcspont: Véres menyegző.
Lévay Endre írta a 7 Napban: „García Lorca egy szerelmi drámá

val szinte vérforraló forradalmi művet adott elő, amelyben valóság
gal kettéhasadt az élet. Virág Mihály rendező a drámával ezeket a 
rejtett erőket kereste ki, éppen hogy utat nyisson annak, amit Lorca 
müvében mondani akar a spanyol népről -  a világnak. Az a félelem 
már a játék elején eloszlott, hogy a fabula felszíne a rendezőt egészen 
más vizekre tereli. Virág Mihály megmaradt -  úgyszólván mindvégig 
megmaradt - a drámai magnál, s még a táncbetéteknél sem hagyta 
magát attól eltépni. Alakjai plasztikusak, több dimenzióban éltek. 
Képei olyanok voltak, mint egy tabló (noha nem is terhére, de fel
rójuk a sötét erdei képeket), és a több mint negyventagú együttes 
játékában, a zsúfolt színpad zajosan hömpölygő életében volt valami 
egység. Véletlenül? Nem hinnénk, mert mozgásuk és játékuk



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

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

Federico García Lorca Véres menyegzőjében Szilágyi Lászlóval (1956)

ILY E N N E K  LÁ TTA M

A PygmalionX Szabadkán, a Véres menyegzői Nagybecskereken 
nézhettem meg. Garay Béla, aki az ötvenes években Topolyán több 
előadást rendezett (ennek a társulatnak négy évig voltam tagja), azt 
mondta nekünk, színészeknek, hogy Heck Paula Szabadkán ragyo
gó karriert futhat be, nagyszerű színésznő, szép és tud énekelni. De



fél valamitől, nem tudni, mitől. Garay Czukor Györgyöt idézte: „A 
félénk szépség kevésbé vonzó, mint a magabiztos csúnyaság.” Heck 
Paula gondolkodó színésznő, tette hozzá a rendező.

Miért vannak a gondolkodók a színházakban mindig kisebbség
ben, tűnődtem a szabadkai Népszínház nézőterén, s aztán elém tárult 
a londoni utca Freddyvel, aki beleütközik a virágáruslányba, Elisába, 
azaz Heck Paulába.

„Ejnye má, no, Freddy! Nem lát a szeműül?”
Ez az Elisa egy cseppet sem félénk. Nem egy romantikus jelen

ség. Nagyhangú ezt kívánja tőle a szerep. Ennek a nagyszájú 
virágáruslánynak a szerző és a rendező nem biztosított hosszú életet: 
Higgins professzor ugyanis elhatározza, hogy „átneveli” , dámát 
farag belőle. Paula egybefont a szerepével. Az azonosulás olyan 
fokán teremtett a színen hangulatot, hogy alig vettem észre az 
előadás hibáit. Sok nagyon rossz, elviselhetetlen dikciójú színész 
sündörgött körülötte, Higgins szövegéből alig értettem valamit. 
Paula szándéka félreérthetetlen volt: mindkét Elisája - mind az utca 
lánya, mind a „dáma” - arra összpontosít, hogy előhívja a jellem- és 
a helyzetkomikumot.

Tragika mégis, amikor ezt mondja: „Jaj, ha arra gondolok, hogy 
a lába alatt fetrengtem, hogy taposott, szapult, mikor csak a kisujja- 
mat kellett volna mozdítanom, hogy éppen olyan ember legyek, mint 
maga!... ”

Légies szépség, határozott. Mélyről játszó, kevés mozgású Elisa. 
Operettszínésznő? El sein tudom képzelni egy elkényeztetett grófkisasz- 
szony szerepében. Ilyen színésznőhöz írhatjuk Heltai Jenő sorait: „Ha el 
akarna néha jönni hozzám / Kicsi szobámat szépen rendbe hoznám / Ha 
nem is hozhatom le az eget / De beszerzek néhány szőnyeget.”

A Pygmalionnak van egy titka: a hatás Elisa személyiségén áll 
vagy bukik. Pauláról akkor megállapítottam: érett, kész nő és 
színésznő.

Több napig vendégszerepeit a szabadkai Népszínház Nagybecs- 
kereken. Heck Paula -  a művészi és Fizikai ereje teljében levő, nem
csak közismert, hanem közkedvelt színésznő -  drámában, a Véres 
menyegzőben. A lehetőség riasztó. Federico García Lorca. Akárhogy 
van is, sehogy se igazán jó.



Szenvedély, gyűlölet.
Született arisztokrataként mozgott a színen. Vannak dolgok, 

amiket nem lehet megtanulni, azokkal születni kell. El lehet persze 
játszani, csak éppen azt a fajta lazaságot, a gondolatnak azt a fajta 
szabadságát, ami az arisztokrácia sajátja, szörnyen nehéz érzékeltet
nie annak, aki nem erre született.

Néha merev, néha fenséges.
Megint feltettem magamnak a kérdést: operettprimadonna? Ezt a 

színésznőt belekényszerítették egy műfajba. Mert tud énekelni. 
Áldozat ö, a színház áldozata. De nem tesz semmit -  nyugtattam meg 
magamat az előadás után -, mert mindenki, aki áldozatnak születik, 
ha tudja ezt, végül győzedelmeskedik, és örökké él...

Másként is alakulhatott volna a színésznő pályája. Érette néztem 
meg több szabadkai előadást. Nem állítom, hogy minden gesztusa 
elemzést érdemel. De ő volt az a pont, ahonnan az előadás fénye su
gárzott, s az operettközhelyekből is gyakran igazi, hiteles drámát 
tudott kiolvasni, anélkül, hogy a műfajon vagy önmagán erőszakot 
követett volna e l...

ROHANÁS -  SEMMIÉRT

Az ötvenes évek derekán sokan -  de elsősorban a rendezők - 
reformokat sürgettek a színházban. Új korszaknak kell kezdődnie, 
mondták, mert ellenkező esetben -  a sok tartalmatlan darab és a 
középszerű előadások miatt - a magyar társulat színpada elveszíti 
hitelességét. Hiába fémjelzi az évadokat néhány kiváló színész
egyéniség, ha maga a színház dekadenssé válik, enervált, tehetetlen. 
Már-már alig élhetett értékes szöveg a szabadkai néző tudatában. 
Egy-egy színházi előadás (bemutató vagy repríz) nem volt már 
ünnepi szertartás, és ha nem az, akkor minek a nagy rohanás?

Az évadok műsorrendje (1956-1960): Jovan Sterija Popovié: A 
fel fiival kodott tökfej (Sara), George Axelrod: Hétévi hűség (Heten), 
Ábrahám Pál: Hawaii rózsája (Lilian hercegnő), Móricz Zsigmond:



Pacsirtaszó (A menyecske), J. B. Priestley: Ádám és Éva, Hermán 
Wouk: Lázadás a Caine hajón, Branislav Nnšić: A protekció 
(Saveta), Jean de Hartog: Útitársak, Eduardo de Filippo: Vannak még 
kísértetek, Kvazimodo Braun István: Különös főpróba {Anya, beug
rás Ferenczi Ibi szerepébe), Marc-Gilbert Sauvajon: Eduard gyer
mekei, Barta Lajos: Zsuzsi (Zsuzsi), Kálmán Imre: Csárdáskirálynő 
(Szilvia, alternációban K. Petz Marikával), Gabriela Zapolska: 
Finom úriház (Dulska asszony), Jean de Letraz: Mackó, Makszim 
Gorkij: Éjjeli menedékhely, Franz és Paul Schönthan: A szabin nők 
elrablása (Retteginé), Sulhóf József: Se eleje, se vége (Minka), 
Majtényi Mihály: Harmadik ablak, Jean-Paul Sartre: Tisztességtudó 
utcalány, Kálmán Imre: A montmartre-i ibolya (Ninon), Oscar 
Wilde: Csak Szilárd legyen (Gwendoline), Barta Lajos: Szerelem, 
Novak Novak és Bora Savié: Amerikai nagynéni (Jolánka), Babay 
József: Három szegény szabólegény (Selyem Péter), Guilherme Figu- 
eiredo: A róka meg a szőlő, Iván Cankar: Betánia királya, Berislav

Mindenki N inont szereti (Kálmán Imre: A montmartre-i ibolya, 1958)



Kosier: Tarantella (Gab- 
riela, beugrás Ferenczi 
Ibi szerepébe), Kállai 
István: Tavaszi keringő 
(Flóra), Fehér Klára:
Nem vagyunk angyalok 
{Vera), Pierre Carlet de 
Chamblain de Marivaux:
A szerelem és véletlen 
játéka, John Osborne:
Dühöngő ifjúság, Peter 
Bejach: A lehetetlen nő,
Ray Lawler: A tizenhete
dik baba nyara (Pearf).
Zárójelben Fleck Pau
lának a darabban elját
szott szerepe.

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

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

Oscar Wilde Csak Szilárd legyen 
(Bunbury) című vígjátékában 

Pataki Lászlóval (1958)



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

Gabriela lápokká: Finom úrihoz ( I W )  be _ sjkerre,

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

Szerepei között - még mindig az ötvenes években vagyunk -  
külön csoportot alkotnak a remeklések epizodistaként. A teljes 
értékű ábrázoláshoz is értett, s nem nézte le az. aprómunkát sem.



Paula értelmiségi színésztípus, mégsem játszhatott „bölcs” asz- 
szonyokat.

A szereplés jót tett neki. Hol volt a boldogság akkortájban? A 
színházban és Heckék kényelmes otthonában. A tehestség csillagjele 
alatt dolgozhatott, festegethetett is. Néha valaki megkérdezte: 
„Mikor látjuk újra a színpadon?” S az újabb kérdés: „Operett lesz?” 

Most már elválaszthatatlan volt a műfajtól.

MAGAS AZ ÉG, HOSSZÚ AZ ORSZÁGÚT

A legendás 60-as évek.
A szabadkai színjátszás aranykoráról szeretnék szólni most, a 60- 

as évekről, amikor Heck Paula megtalálta önmagát (és aztán gyorsan 
el is veszítette). Sokan leírták, még többen elmondták előttem, hogy 
a szabadkai Népszínház magyar társulata 1960-ig csak vegetált, 
tengődött, jóllehet részeredményeit nem vitathatjuk el ( Véres 
menyegző, Pygmalion, A róka és a szőlő stb.) Amikor azonban 
Dévics Imre vette át a társulat vezetését, egy csapásra sok minden 
megváltozott. Az együttes a szó szoros értelmében megtanult szol
gálni -  szolgálni a nézőt -  és alapigazságokat hirdetni egész sor 
kiváló előadással. Megújhodott. Dévics Imre a brutálisan feloszlatott 
topolyai társulat néhány színészével érkezett Szabadkára, s azonnal 
vihart kavart. Virág Mihály rendező, Petrik Pál díszlettervező, 
Radmila Radojevié jelmeztervező és a színészek többsége, valamint 
Emyes György szervező segítségével gyorsan, szinte néhány nap 
leforgása alatt megteremtette a szellemi hidakat, amelyek a dél
bánáti Hertelendyfalvától egészen a Muraközig íveltek. Tömegszín
házat adott mindenkinek, nem feledkezve meg az ún. elitről sem. 
Még arra is volt energiája, hogy a magyar színházkultúra oszthatat
lanságát és egységességét hangoztatva -  ne feledjük: 1960-at írtunk 
akkor! -  rendszeresítse a magyarországi rendezők, színművészek, 
díszlet- és jelmeztervezők vendégszereplését. (Szabadka és a 
„vidék” Psota Irénnek, Latinovits Zoltánnak, Pécsi Sándornak, Kiss 
Manyinak, Gobbi Hildának, Sinkovits Imrének, Honthy Hannának, 
Bodrogi Gyulának és másoknak tapsolt.)



Nem mindenki vállalta örömmel a valóban nehéz, éjszakába, haj
nalba nyúló munkatempót. Mert az ütött-kopott művelődési ház 
öltözőiben nem várt teljes kényelem a színészekre. Díjvárományos 
szereplés Ürményházán vagy Dobronakon? Ugyan, kérem, mi más
milyen színházról álmodoztunk! - mondták néhányan. -  Miért utaz
zon el a színház Kukutyinfalvára, ahol beázik a színpad, hideg az 
öltöző s a házigazdák sem várják terített asztallal a „nemzet új nap
számosait” ?

- Megtanultuk azt is - meséli Heck Paula - , hogy mi az a „szín
házi fehér folt” . Színházi fehér foltnak nevezik azokat a helyeket -  a 
térképen alig láthatóak -, ahova az együttesek még nem vitték el a 
magyar szót. Nehéz volt tudomásul venni, hogy a tartomány -  de 
Horvátország (Baranya, Szlavónia) és Szlovénia (Muravidék) -  
lakosságának ötven százaléka sem látott még színházi előadást...

A szabadkai magyar társulat 1945 óta működött, de néha hosszú 
hetek, hónapok múltak el vendégjátékok nélkül. A társulat ugyan 
1949-ben a nyakába vette Bánátot -  Weigand József Kéz a kézben 
című vígjátékát mutatta be Nagy becskereken és néhány környező 
faluban -, de 1959-ben például mindössze két vendégjátékot jegyzett 
a statisztika. Két vendégjáték! Mindkettő Palicson, Szabadka tő- 
szomszédságában. 1960-ban aztán gyökeresen megváltozott minden.

Nálunk Dérynéhez hasonló színészegyéniségek születtek talán, 
de egy Déryné Színház, vagyis tájoló színház létrejöttét csak a 
topolyai magyar színház igazgatónője, Dimitrijevics Mara merte sür
getni. Mara színiegyüttese alkalmi vendégjátékokkal enyhítette a 
hiányt. A lelkes szereplőgárda még Baranyába is eljutott. Dévics 
Imre tudta, hogy rengeteg a tennivaló. Tudta minden bizonnyal azt is, 
hogy a magyarok által lakott területek bármely pontja nem érhető el 
egykönnyen. Meg aztán valószínűleg azzal is tisztában volt, hogy a 
magyarság színházi ellátása nemcsak fontos társadalmi és politikai 
kérdés, de a színház saját érdeke is. Kell, hogy az legyen. Egy 
beszűkült világú színház előbb-utóbb elsorvad, eltűnik a s ü l 
lyesztőben, műsorrendje elszürkül, óhatatlanul konzervatívvá teszi a 
saját nagyközönsége, amely nélkül viszont be lehet csukni a kaput. A 
színháznak nemcsak utánpótlásra van szüksége, hanem újabb és 
újabb holdudvarra, működési területre. Szóval: föl kellett frissíteni a



nézőállományt, vagyis adjunk színházat azoknak (is), akik még nem, 
vagy nagyon ritkán láttak színházi előadást. Az új néző a repertoárt 
is „mássá” teheti.

Szerencsére a hatalom emberei akkor nem ellenezték az akciót. 
A színház új, nem túlságosan kényelmes, ötvenkét férőhelyes 
autóbuszt vásárolt. Megkezdődött a színházra nevelés: néha igazi 
művészettel, néha csupán szórakoztató, olcsó holmival, vígjátékkal, 
bohózattal, musical-műsorral. A színházat divattá tették mindenütt, 
ahol legalább ötven magyar kívánta.

-  A színészek haragja gyorsan elmúlott -  mondja Paula. -  
Felháborodásra semmi ok, gondolhatták, s hetente legalább 3-4 alka
lommal beültünk a színház épülete előtt várakozó autóbuszba. Ez a 
jármű lett a második otthonunk. Megkezdődött az újkori „hon
foglalás” , a nagy színházi hódítás. A 60-as években még Titelen is 
vendégszerepeltünk egy kabaréműsorral; Bácspalánkán, Hódságon, 
a bánáti Tóbán, Apatinban, Kovinban, Cservenkán stb. Forradalmi 
elszántság kellett ehhez a misszióhoz. A színház szinte észrevétlenül 
magasabb szintű feladatokra kvalifikálta magát. Már 1960-ban a 
Muraközbe is ellátogattunk. Szerepeltünk Lendván, Dobronakon, 
Pártosfalván, Hódoson, Domonkosfán, Felsőlakoson, Göntérházán, 
Salovcin és Mortvarijevcin. Ünnep volt a színházi rendezvény a birs
almaillatú, dáliáktól sárgálló-pirosló falvakban. Minket, színészeket 
leírhatatlan lelkesedéssel fogadtak. Búcsújárás volt a faluban, 
amikor megérkeztünk. A színházzá átalakított termekben talpalatnyi 
üres helyet sem lehetett találni: sokan álltak a bejárati ajtónál, a falak 
mellett. A népművelés-közoktatás területére utaltak bennünket akkor 
is, amikor az útirány Horvátország volt. Batina, Vörösmart, Csúza, 
Kopács, Bellye, Szentlászló közönsége mutatott egyre nagyobb 
érdeklődést az anyanyelvű kultúra iránt. Engem itt „régi ismerős”- 
ként üdvözöltek, mert a zombori társulattal gyakran vendégszere
peltünk e vidéken. Hazataláltam: tanító lettem -  maszkban, estélyi 
ruhában vagy rongyokban, drámában vagy vígjátékban, csupasz 
deszkákon vagy művelődési otthonban. Zokszó nélkül vállaltam ezt a 
munkát, habár emiatt kevesebbet lehettem otthon, Palival, s megtörtént, 
hogy az ecsetre is rászáradt a festék. De menni kellett.



MISZTIFIKÁCIÓ

Kezdetben miután állandósultak a vendégjátékok -  semmi sem 
történt, semmi olyasmi, ami az igényesebb színészt -  Heck Paulát is 
- fellelkesítette volna, A „sorsfordulódig, Max Frisch Biedermann 
és a gynijtogatók című szatírájának a bemutatásáig, a társulat szelle
mi terve nem ígért sokat. Színre vitték a Milliárdost, Raul Praxytól, 
V. Lippay Etelka Boldogság részletre című vígjátékát, majd 
Alexandru Kiritescu Szarkafészkét. Richard Nash Esőcsinálóddá  
sem lehetett kilábalni az elposványosodott állóvízből. Következett 
egy nagyoperett: Fali Leó Sztambul rózsája stb. De Dévics Imrének 
szerencsére megadatott a lehetőség, hogy maga szervezze és át
szervezze társulatát. Hisz addig nem lesz igazi színház, amíg a szín
házban különböző érdekek, elképzelések érvényesülnek. Nem szü- 
lethetik újjá a színház addig, amíg díjak, kitüntetések, jogfolytonossá
gok szabják meg a színházak fölépítését. Egységes, jó színház csak egy 
célra szerveződött művészek társulásából jöhet létre.

Pauláék a 60-as években viszonylagos jólétben éltek. A Heck 
család nem messze a központtól kapott/szerzett lakást. Gondtalanul 
lehetett élni. Konfliktushelyzetek sem álltak elő. Úgy tűnt, hogy 
Paula már nem zavarja mások vizeit. Beevezett az operettbe, a zenés 
műfajba, vagyis „kis formátumú színésznővé” vált, akit ünnepelnek 
ugyan a nézők, hangosan ünnepelnek, de ezzel a szerepléssel a 
„kispolgári ízlést” szolgálja ki, vélték egyes kritikusok.

Színésznőnknek azonban mindent vállalnia kellett. Anette 
Duduleanu a Szarkafészekben, ebben a csípős, ám eléggé vaskos 
román vígjátékban, Kondzsa Gül a Sztambul rózsájában -  szép, 
érzéki, Paula miatt érdemes volt Garay Bélának megrendezni -, 
Kelemen Juditot alakítja Szűcs György Elveszem a feleségem című 
darabjában - rutinmunka, de 71 reprízzel! - , színtelen-szagtalan 
szerep Ottó Leck Fischer Kimenődében, vaskos orosz amazon Anton 
Csehov Három szerelem és a többi című összeállításában -  s elszállt 
majdnem két esztendő. A színház műsorra tűzött darabjai akkor még 
nyíltan és bevallottan a szórakoztatást voltak hivatva szolgálni. A 
rendezők: Virág Mihály, Garay Béla, Pataki László -  Lányi István 
kivételével, aki John Osborne A komédiás című drámáját rendezte 
meg - nem törekedtek másra, mint a darabok korrekt színpadra



Nem hisz nekem? A művésznő Fali Leó Szíambul rózsája c. 
nagyoperettjében Vérségi Józseffel (1961)

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

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

Elvesztette a színház Ferenczi Ibit. Romhányi Ibivel nyert. 
Megszűnt a színészvándorlás. Az „alapító tagok” vannak többség
ben, mellettük ott vannak a „betolakodók” : elsősorban Heck Paula és 
persze a topolyaiak. Eltűntek az életből az apró dolgok. Senki sem 
kérdezte meg, hogy miért tartja a poharat így vagy úgy. Mindegy volt, 
hogy ki mit csinál és miért, csak legyen meg a mindennapi betevő falat.



Színésznőnk mellő- 
zöttnek érezte magát. A 
60-as évek kezdetén 
Szabó Cseh Mária, R. 
Fazekas Piroska, Rom
hányi Ibi, Majoros Kati, 
Tóth Éva vitte leggyak
rabban a prímet. Szere
tett volna magának lega
lább egy kétéves munka
tervet összeállítani, hi
szen másutt az opera
énekesek például évekre 
előre tudják, hol, mikor 
és mit fognak énekelni. 
A színház azonban nem 
akart gazdálkodni az 
idővel.

Török rózsaszál.
(Fali Leó: Sztambul rózsája, 1960)

FELGYÚJTANI A VILÁGOT

Heck Paula csak nézője volt Max Frisch Biedermann és a gyúj
togatok című darabjának. Valami történt. A magyar társulat 
„gyufához nyúlt” ezzel az előadással, hogy lángba borítsa a világot. 
Mondták akkor is sokan: „Ha jólétben fetrengenének az emberek és a 
béke sütne a hasukra, ha a gyomrukat megterhelhetnék mindenféle jóval, 
hogy elterpeszkedve nehezen lélegeznének, bágyadtan pislogva, elborult 
tekintettel, úgy illő és helyes volna komolyan szólni hozzájuk.” (Vaszary 
Gábor) De a színház lépni akart s ehhez „aranyat talált” , a Dévics Virág 
program végre megvalósulni látszott. Olyan darabot tűztek műsorra, 
amelyhez Budapest és Belgrád sem mert hozzányúlni akkor.



Ebben az előadásban minden stimmelt. Minimálisra szűkített szín
padkép (Peti ik Pálé), ruhák, amelyek vizuálisan beleolvadtak az alap
témába. Úgy rém lett, hogy a színház egy másik világba lépett. A város, 
persze, elhúzta az orrát. Igen, vannak olyan elvakult alkotók -- Virág 
Mihályra gondoltak -, akik vad vezérek (Dévics Imre) segédletével le 
akarják seperni az asztalról a múlt liliomillatú eredményeit.

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

Groteszk pózban, Fejes Györggyé! az 
Anion Pavlovics Csehov-trilógia egyik 

darabjában, a Medvében (1961)



megismeréséhez és megértéséhez. Az előbbi manőver több nagyobb 
sikerrel kecsegtetett, mint az utóbbi, de a vezető gárda nem csüggedt. 
Két síkon hadakozott a Népszinház rangjáért, megbecsüléséért -  
nem túl lelkes és gazdag támogatókkal. Dévics Imre azt mondhatta 
akkor, amit Ionesco: „Kicseleztem az eget. Hátha sikerül csellel az 
Istent is megnyernem.”

Paula a bemutató után azon kapta magát, hogy egyre 
érzékenyebben reagál a történtekre. Már nem mutatkozott mindig 
gondtalanul vidámnak. Egy új színházban vagyok, szögezte le 
magában. Vajon ide „átigazolnak”-e majd? A véletlenen múlott, 
hogy nem kapta meg Biedermanné szerepét a Frisch-darabban? Egy 
rendező életművében a színész is érvényesülhet, ha követni tudja az 
utasításokat s ha önmagából is hozzáadhat valamit az alakításhoz. 
Szorongást és fájdalmat takar az a színész, aki az olvasópróbákon 
egy csöndes sarokba vonul. Gondolkodik, rágja magát: mennyi szép
séget tudna teremteni maga körül más körülmények között! Paulának 

Palin kívül -  nem volt kibe kapaszkodnia...

BRECH T, A „T Ó P A R T IR Ó L

A színészek számára oly kedves produkciók nem nyerték el 
mindig a műítészek rokonszenvét. Hiányzott ezekből a produkciók
ból a képi kommunikáció, a másfajta színészi megközelítés, sehol 
egy szemernyi szemlélet- és stílusbeli változás. Néha szuperrealista 
a díszletkép -  még mindig! -, a színészek többsége kimerevíti a 
gesztusokat s a szerepkönyvben aláhúzza a hangsúlyozandó 
szavakat, szótagokat. A színház kompromisszumokra kényszerül, 
nem engedheti meg magának a stiláris imbolygásokat, kalandokat. 
1962. november 3-án a társulat színre vitte Kvazimodo Braun István 
A tóparti ház című zenés vígjátékát Garay Béla rendezésében. 
Össztűz a színházra, a szereplőkre, Heck Paulára is. A színház már 
megint blődlizik, de most aztán elviselhetetlenül, alpári módon, 
mondták sokan. A tóparti ház volt a csábítás legolcsóbb, legbrutáli- 
sabb trükkje, bele is tört a vállalkozásba az alkotók bicskája.



Strucctollas, flitteres színházra nekünk nincs szükségünk. Tombolt a 
sajtóvita: pro és kontra. Elhangzott az is, hogy a színházunk olyan 
dús tögyű tehénke, amelynek elapadt a teje. Egy egyensúlya vesztett 
színháznak nincs holnapja, írták. De a tóparti ház ablakában vígan 
virágzott a muskátli.

Újfent bebizonyosodott, hogy a megbukott ostobaság is több 
előadást érhet meg, mint a sikerült dráma vagy tragédia. Minálunk ez 
már így volt -  így van? Színházi migrén ellen nincs orvosság.

Vukovics Géza megemlítette, hogy ostobaság volna tagadni: a 
szórakozásra szükség van, s hozzátette: megfelelő színvonalon kell a 
vidámság, amit megerősít Schopenhauer is: „Ha megjelenik a vidám
ság, tárjunk ki előtte ajtót, ablakot, mert mindig szívesen látott 
vendég.” Minden hiába. Úgy tetszett, hogy a néző nem akarja elfo
gadni a mélyebb értelmű vidámságot. Pedig például egy Bemard 
Shaw-mü a színész számára is nagyobb lehetőséget nyújt. 
Színházunkban akkor valóban a butaság farkát kapták el s tartották 
görcsösen egészen A tóparti ház 35. reprízéig.

-  A színésznek a kemény munka közben nem jut eszébe, hogy 
van-e értéke a darabnak, amelyben szerepel -  mondja Heck Paula. -  
Mi nem figyeltük a társulatot, annak a tagjait éber szemel, hogy: na, 
van-e ennek vagy annak véleménye a műről. Egyszerűen dolgoz
tunk. Feltétlenül megbíztunk a rendezőkben, kiváltképp Garay 
Bélában és Virág Mihályban. (Varga István időközben elhagyta az 
együttest, az Újvidéki Rádióhoz szerződött.) De meggyőződésem, 
hogy humor nélkül nem megy, anélkül az egész munka favágássá, 
lélelkölő tevékenységgé válna. Nyilvánvaló, hogy Braun István 
humora nem vetekedhet Karinthyéval. Azt hiszem, hogy nem az 
előadást, hanem a színház műsorrendjét ostorozták akkor. De 
Szabadka, az ízig-vérig polgárváros csak ilyen „tópartias” színházat 
akart menedzselni -  sokáig. Aztán megváltozott a helyzet. Sokan 
integrálódtak egy másfajta szellemi életbe. Ám ahhoz, hogy színház- 
látogató legyen valaki, hogy kiállításokra, hangversenyekre járjon, 
időre van szükség. Kardinális kérdés volt akkor, hogy minél több 
nézőt becsalogassunk a színházba, gondolom.

Shakespeare-tragédiák, Ibsen, Krleža, Brecht -  képzelgés, 
elérhetetlen álom lenne mindez? Lehetséges. De hányszor varázsolt



képzelgést kemény valósággá a derűlátás és a makacs kitartás! A hit 
hegyeket mozdíthat meg...

N. Manzari Ó, mai gyerekek című vígjátéka után Miroslav Krleža 
Léda című drámáját vitte színre a társulat Virág Mihály ren
dezésében, s az előadás bekerült az az évi Sterija Játékok versenymű
sorába. Fény füzér a színház körül! Végre valami! A színház kály
hájában újra lángol a tűz, mondták a színházbeliek lelkesen. Szűcs 
Imre azonban az újvidéki bemutatkozás után mégis fanyalog 
(Magyar Szó, 1963. május 11 ) „A színészek csaknem kivétel nélkül 
kész jellemként léptek a színre, ami ez esetben helyes is, s így több
nyire egy-egy meghatározott magatartást, gesztust és beszédmodort 
követve, a hősök belső megnyilatkozását is ki tudták fejezni.” A 
recenzens szerint az előadás nem volt jobb a közepesnél, mivel egy 
bizonyos indiszponáltság és lámpaláz is átütött rajta, emellett pedig 
az összbenyomáson sokat rontott néhány színész rossz dikciója, 
hadarása.

Rosszul beszéltek a színészeink?
Lányi István újvidéki rendező még az ötvenes években alaposan 

odamondogatott nekik a Hídban. Idézünk ebből a ma is megszívle
lendő írásból: „A színész a szép szó papja. Hány színészünk van, aki 
szépen beszél magyarul? Egy kezemen össze tudnám számolni őket, 
s még maradna is szabad ujjam rajta. Hányán tudnak szépen s szak
szerűen mozogni a színpadon? Melyikük tud igazán úrrá lenni testén, 
hogy hajlíthatóvá tegyo, s ne vigye át saját, köznapi mozdulatait a 
színpadra, szerepbe? Hányán vannak, akiknek beszédéből nem 
cseng ki a megfelelő műveltség hiánya?”

Heck Paula számára sohasem maradt idegen a szerepe, a mű vilá
ga. Igaz, mint minden színész, gyakran más szerepekben megkedvelt 
vonásokkal gazdagította az újat, az éppen aktuálisat, de majdnem 
mindig tudott figurát hozni. Beszéde, artikulációja sohasem zilálta szét 
az előadást. Szótagnyeldeső, hibás beszédtechnikáról Heck Paula 
esetében nem beszélhetünk, rossz, erőltetett hangsúlyai sem voltak.

Színésznőnk értelmezte a szövegét.



A Léda esemény volt. Meglepően szép szériában futott: 23 
repríz, 8821 néző látta. Szereplők: Pataki László (vitéz IJrban 
Olivér), Fejes György (Klanfár, iparmágnás), Heck Paula (Melita, a 
felesége), Szilágyi László (Aurél, a festő), Szabó Cseh Mária - 
később Tóth Éva -  (Kiara, a felesége). A díszletképet és a jelmezeket 
Dušan Jeričević tervezte. Bemutató: 1963. január 31.

Virág Mihály kevésbé érvényesítette a komikus mozzanatokat, 
de a szereplők megnyilvánulásaiból érezhető volt, hogy a szeretet és 
a szerelem érzését kigyomlálták magukból s az igazi művészethez -  
amiről sokat beszélnek -  nem nagyon értenek. Hamis világ tárult 
elénk, szellemileg szegény „úriemberek”-kel és „úriasszonyok”-kal, 
akik csak mímelik az életet.

Sokan -  Gerold László, Dévavári Zoltán, Vukovics Géza, Bányai 
János, Bosnyák István, Nagy József, Szűcs Imre -  foglalkoztak a 
sajtóban az előadással. Vukovics Géza a Magyar Szó bán arról ír, 
hogy a díszlet semmiképpen sem tölti be légkörteremtő szerepét, 
elnagyolt stilizáltságával nem teremthetett „in médiás rés” hangula
tot. Dévavári Zoltán a 7 Napban „morál insanity”-t emleget, a darab 
szereplői, a Glembay-társaság elmerül a szennyben. Dicséri Dudás 
Kálmánnak az eredeti szöveget hiánytalanul átmentő, igényes és szak
avatott fordítását.

A Léda antológiái előadás, amelynek értékeiről és helyenkénti 
értéktelenségéről most már több újvidéki értelmiségi, színikritikus -  
köztük Gerold László, Bányai János és Bosnyák István is -  érdekes, 
értékes összefoglalókat írt. A Léda mindenképpen többet váltott be, 
mint ígért. E produkció -  hibái ellenére -  túlmutatott önmaga 
értékén, sőt még a társulat életében betöltött szerepén is.

Melita -  Heck Paula.
Most már azt mondják a színházban, hogy színésznőnk a „köny- 

nyü műfajból” evezett át a drámába. Tud-e majd szerepének kellő 
árnyaltságot, feszültséget kölcsönözni, megformálhatja-e az 
általános érvényű egyedit?

*



Kiváló partnereim 
voltak -  emlékezik. - 
Elsősorban Fejes György 
Klanfár szerepében. 
Gerold László ezt írja 
róla: „Fejes nem karikí- 
rozza Klanfar kulturá- 
latlanságát, modortalan- 
ságát, fogpiszkálós stí
lusát, de testtartással, 
mozdulatainak merev
ségével érzékelteti ezt, 
ugyanakkor nem feled
kezik meg Klanfar érző, 
emberi vonásainak fel
mutatásáról sem” . Szi
lágyi László gondos
kodott arról, hogy a
dráma érzelmi hangula- 

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

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

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

O volt a dráma hazajáró lelke.



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

Mert Paula akkor még csak 38 éves volt.
Csúcsformában a színház.

Eisemann Mihállyal a  nevezetes műsor után. Jobbra Petz Marika
(1965)



A szereplőgárda is csúcsformában. A tagság 1963-ban: Heck Paula, 
Szabó Cseh Mária, R. Fazekas Piroska, Romhányi Ibi, Tóth Éva, 
Majoros Kati, Juhász Anna, Kama Margit, Süveges Eta, Szabó István, 
Fejes György, Pataki László, Szilágyi László, Czehe Gusztáv, Godányi 
Zoltán, Szabó Ferenc, Nagy István, Nagy József, Vérségi József, 
Barácius Zoltán -  s a Brecht-darabban szerep mindenkinek.

Egy olyan városban, amilyen Szabadka, a színházat már csak tel
jes műfaji sokszínűségben lehetett elképzelni. Ad tempus vitae? 
Mától mindörökre Brecht és Kurt Weill? Éppen Brecht, aki irritált? 
Nem kellett volna inkább szemétlapátot csúsztatni alája? -  kérdezték 
a másként gondolkodók. Mi még mindig szívesebben nézünk mitikus 
pusztai csikósokat, csárdást táncoló puccos grófnőket. Maradjon 
meg a színház olcsóságokat áruló szatócsboltnak. Ne feledjük, hogy 
valamikor régen, a budapesti Nemzeti Színházban Bókay János Négy 
asszonyt szeretek című komédiája egy időben ment Németh László 
színjátékával. Ne siessük el a dolgot, kockázatos volna a műsor 
középpontjába a modernebb drámairodaimat állítani, színpadunkon 
talán nem is lehet megteremteni a profi, a színtiszta profi minőséget. 
Ám legyen, mondták végül a sötéten látók, elfogadjuk Dévics Imre 
és Virág Mihály programját.

- Ha véget értek az előadások -  emlékezik Heck Paula -, a szín
pad is meghalt, leállt a gépezet. Csikorgó, ósdi padlózat. Pokoli 
terep, nap nem érte soha, a sötét sarkokban mégis szellemek tanyáz
nak. Egy Shakespeare, egy Gogol, egy Csehov meg egy Schiller 
szelleme. Egykori hírességek, vörös orrú ripacsok és Ferenczi Ibolya 
hajolt meg e rivalda szélén. A „csoda” itt születik. Ezen az ütött- 
kopott színpadon. Ahol a nagy-nagy színházszeretet tartotta néha 
egyben az előadásokat. Az a bizonyos profi minőség csak nagy 
áldozatok árán valósulhatott meg, mert -  bevallom őszintén -  a 
szereplőgárda Bertolt Brechtről és stílusáról vajmi keveset tudott. 
Hallgattunk Dévics Imrére, aki clownoknak öltözött bölcselőket 
akart a Koldusoperádal az arénába küldeni. Minden bajra van orvosság, 
mondta mindig. Dolgozni, nem müvészkedni, tanácsolta nekünk, s 
egyszer lent, a füstös színészszalonban elmesélt egy anekdotát:

A híres színházigazgató borát kortyolgatva a müvészklubban 
magához intette a színház közismerten ambiciózus színésznőjét:



„Kicsikém, figyelj! (A színésznő szemében furcsa fény villant.) 
Egyedül élek, tudod (a színésznő bólint, és már kombinál), szép 
nagy lakásom van, háromszobás, itt, nem messze (a színésznő már 
örökölni akar)... Adnék én neked egy lakáskulcsot (a színésznő min
den idők legnagyobb színházi karrierjét célozza meg). Most felmész 
hozzám, a kisszobában az ágyon van egy rahedli vasalatlan ing, azt 
kivasalod, aztán hozd szépen vissza a kulcsot -  addig én megiszom 
a boromat...”

*

Bemutató 1963. április 18.
A bemutató nézői között többségben voltak azok, akik nem 

lelkesedtek az új irányzatokéit. Mégis elmentek a színházba. Mások 
elfogódottan foglalták el helyüket az első sorokban. Itt most másmi
lyen színház születik. Végre művészi izgalom a színpadon. Végre a 
társulat is másmilyen húrokon muzsikál majd. Nem volt még Virág 
Mihálynak gurui autoritása, de a nézők tudták, hogy az ambiciózus 
rendező olyan gépezetet indít be, amely ritkán csikorog. Virágnak 
„jól állt” Brecht, ideális rendezője volt ő a groteszknek.

A „véres” aktualizálás elmaradt.
Ebben a számukra új színpadi világban a színészek többé-kevés- 

bé otthonosan mozogtak. Fejes György Peacockot személyesítette 
meg, a kolduskirályt, Juhász Anna és Karna Margit -  alternációban 
(az előbbi színésznőnk nem sokkal a bemutató után Kanadába távo
zott) -  Peacocknét, Pataki László Bicska Maxit, Macet, a geng
szterek gengszterét, Heck Paula Pollyt, a menyasszonyát. Tóth Éva 
Kocsma Jennyként, Vérségi József Tigris Brownként, Majoros Kati 
Lucyként illeszkedett bele a félelmetes tablóba. A híres bandatagok: 
Szilágyi László, Barácius Zoltán, Nagy József, Nagy István, Czehe 
Gusztáv, Szabó Ferenc.

Nem dörögtük az üzenetet a néző fűiébe. A szereplők fegyel
mezetten tették a dolgukat s még a nehezen emészthető songok is 
(helyenként) tűrhetően hangzottak. A központi kép az istállójelenet 
volt, vagyis Bicska Maxi és Polly meghitt találkozása a bandatagokkal 
és a tiszteletes úrral. Itt jutott nagyobb szerep Heck Paulának is.



„S egy hajó, nyolcvitorlás, 
és rajta öt ven ágyú 
velem tengerre száll.”

Jennynek, a kalózok szeretőjének az ismert refrénjét énekelte. 
Fehér menyasszonyi ruhában támaszkodott neki az asztalnak, majd a 
jászolnak, és dalolt. Mi, a banda tagjai, gúvadt szemmel lestük min
den mozdulatát. Ő volt a sztár, a Brecht-primadonna (aki aztán a 
song-világításban végighallgatta a mi otromba ágyú-dalunkat).

Mac: Látod? A Hold Soho fölött.
Polly: Látom, szerelmem. Érzed a szívemet, szerelmem?
Mac: Szerelmem, érzem.
Polly: Ha te elmégy, én is elmegyek.
Mac: Ha te itt vagy, maradok én is.

Nagyobb tapsot érdemelt volna az istállójelenet valamennyi 
szereplője, kiváltképp Heck Paula, aki tettetett naivitással bámult rá 
a Holdra (a világra), mert akkor az igazi ismeretséget a modem szín
játszással a Koldusopera jelentette.

Színésznőnk valamennyi jelenetében -  a „család”-dal és Lucyval 
-  olyan „liba” benyomását keltette, aki sorsát a vágyaihoz igazítja, 
aki ugyan nem bájol el senkit, ám a lenyűgözően slemil társaságban 
mégis ő a legtisztább, s ha nem is ő indítja a gondolatok ívét, aktívan 
részt vesz a történésekben, hol harcos amazonként, hol pedig csön
des útitársként. Alakítása nem silányult öncélú mutatvánnyá. 
Elhittük neki, hogy párja, Bicska Maxi -  Mac mellett kész akár 
bankot is rabolni. Egyszóval: Heck Paula Pollyként elragadó volt.

A Koldusopera esetében a profizmus volt a tét. Nem alkotott 
Virág Mihály a prosperitás éveiben sem minden műfajban rend
hagyót, figyelemre méltót, de állandóan emelte a szintet. A szabad
kai Koldusoperánál kevés felrázóbb erejű előadás futott az ország 
színházaiban akkor. A Koldusopera volt a jelzés.

- Az első olvasópróba után - mondja Heck Paula -  sokan sápad
tan tették le a szerepkönyvet. Láttam arcukon a döbbenetét. Nézőt 
nyúzó sárkányok leszünk már megint? Faltörő kosnak lenni nincs 
értelme. Ha eddig megvoltunk Bertolt Brecht nélkül, akkor most 
minek rángatjuk a színpadunkra ezt a „förmedvény”-t, kérdezték.



Lassan-lassan, próbáról próbára azonban hozzászoktunk a szokat
lanhoz, a máshoz, s mi, színészek egyszerre csak azon kaptuk 
magunkat, hogy az öltözőben Kurt Weill-dalokat dúdolunk. „Nézd, a 
cápa szája tátva!” A szöveg dússága, szellemi érettsége izgalmasan 
inspiráló volt. Az előadás után sokan ragadtak tollat, hogy megírják 
véleményüket a látottakról...

A sajtóvisszhangról:
„Évek óta hiányzott a szabadkai Népszínház repertoárjából olyan 

darab, amely nem néhány színész, hanem az egész együttes 
képességét teszi próbára, hogy láthassa és láthassuk: mire képes” -  
írja Dévavári Zoltán a 7 Napban (1963. április 26.). Hozzáteszi azt 
is, hogy a Koldusopera alapos felkészülést és intelligenciát követel 
meg minden együttestől, amely méltóan és hűséggel akarja tolmá
csolni a brechti mondanivalót és a szerző szellemét. Végül leszögezi, 
hogy sok színész meglehetősen idegenül mozgott az előadásban. 
Legautentikusabbnak Tóth Éva egyszerű eszközökkel megformált 
Jennyjét találja. Szól még Szilágyi László életes banditafigurájáról. 
Fenntartással ír Pataki László alakításáról. Szerinte színészünk nem 
keltette London legrettegettebb rablóvezérének benyomását, mint 
ahogyan üzletemberre sem emlékeztetett.

Vukovics Géza (Magyar Szó, 1963. április 26.) arról ír, hogy a 
rendező sok úton közelítette meg Brechtet, s könnyen eltévedhetett 
volna a rengeteg lehetőség útvesztőjében. Megemlíti azt is, hogv 
Virág Mihály hű akart maradni a művészhez és a teoretikusho,: 
egyaránt. A rendező elgondolása az volt -  s ez nagyrészt megvaló
sult is - , hogy a színészek egy pillanatra se változzanak át az áta
lakított figurákká, hanem csupán megmutassák őket, s hogy játékuk
ból teljesen nyilvánvaló legyen: már az elején is, a közepén is tudják 
a befejezést. Dicséri a színészeket: Pataki Lászlót, Szilágyi Lászlót, 
Juhász Annát, Heck Paulát, Majoros Katicát. Az utolsó szó jogán: 
„Brecht, és maga az előadás is, megérdemelné, hogy kijavítsák a 
hibákat, mert csak így állíthatjuk lelki ismeret-furchlás nélkül: a 
Koldusopera a magyar együttes egyik legszínvonalasabb teljesít
ménye, mindenesetre legnagyobb erőpróbája.”

A Dolgozókban (1963. május 1.) Nagy József emlékezik meg az 
előadásról. Az Ifjúságban (1963. május 9.) Gerold László, Gion



Nándor és litasi Csaba szomorúan állapítják meg, hogy a Brecht- 
bemutató után, vasárnap a társulat Topolyán A tóparti házzal vendég
szerepeit. Hibái is voltak az előadásnak. „A hibákat csak egy módon 
mellőzhetik, kerülhetik el, ha több Brecht-müvet játszanak s kevesebb 
tizedrangú tákolmányt” , írja Gerold László. Megírja azt is, hogy a 
színház nehezen nőtt fel a szerepéhez s Brecht Szabadkán még mindig 
„nagy gyerek” . Igaz, sok mindenről lekésett Szabadka, de most 
legalább tudatja a nézőkkel, hogy a színészek többre is képesek, felül 
is múlhatják önmagukat. Mert hát Brecht esetében nem a szokásos 
képlettel álltak szemben, a szereplőgárda értékrevízió alá esett.

A színház kihúzta magát, felkínálta magát valami másra. A 
darabot a színház évekig műsoron tartotta, elvitte a fesztiválokra is 
(Magyarországon sajnos nem vendégszerepelhetett) s huszonöt esten 
át maga volt a jellem és a szellem előkelősége. Igen ám, de a 
színészek akkor csak „megtapizták” Brechtet, és gyorsan odébbálltak, 
s „civil” elhanyagoltságuk évekig átütött minden szerepen.

„SZELLŐK SZÁRNYÁN”

Brecht el, operett vissza. Újabb kínos üresjáratok. A színház 
néhány előadásában már-már szembetűnő volt a megoldások kor
szerűsége, valamint a színpadi közlés másmilyensége. Ezekkel a 
produkciókkal a müvészfeti rendezők meghatározhatták volna a 
szabadkai Népszínház játékstílusát, de a vidék hívó szavára újra 
előkerültek a blődlik, a semmitmondó darabok. Az operett is. A ska
tulya, amelybe Heck Paulát beszorították, és onnan nem volt 
menekvés. De hiszen megírták: „Heck Paula az a színésznő, aki az 
operettben nemcsak énekelni, hanem játszani is tud!”

Színésznőnk pályafutása alatt összesen kilenc ún. nagyoperettben 
szerepelt. Néhány hírneves operett például a Marica grófnő, a 
Cigány szerelem, a Mária főhadnagy, a Leányvásár - elment Heck 
Paula mellett, ezeknek a müveknek az álomvilágában nem merül
hetett el, de emiatt színésznőnknek nem volt hiányérzete, mert az 
ötvenes évektől egészen 1970-ig gyakran volt alkalma dalra fakadni, 
illúziót kelteni és holdfénybe vezetni a szerelmesét, a szerelmeseket.



Heck Paula operettrepertoárja:

Johann Strauss-Haffner-Genée: A denevér (1955), Rosalinda 
(beugrás), rendező: Sántha Sándor

Ábrahám Pál-Földes Imre: Hawaii rózsája (1965), Lilian 
hercegnő, rendező: Sántha Sándor

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

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

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

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

Fényes Szabolcs-Harmath Imre: Maya (1967), Madeleine, ren
dező: Versényi Ida (Budapest)

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

Bocskovics Rózsi, Vérségi József 1957)



Ábrahám Pál: Viktória (1968), Viktória, rendező: Bor József 
(Szolnok)

Lehár Ferenc- L. Herzer, V. Léon és F. Löhler: A mosoly országa, 
(1970), Liza, rendező: Versényi Ida (Budapest)

*

Emlékezetünk szerint operettet errefelé mindig játszottak. Az 
operett valószínűleg egyidős a mi színháztörténetünkkel. A szabad
kai Népszínház elsőnek előadott operettjében, Jacoby Viktor-Bródy 
Miksa- Markos Ferenc Leányvásáréban Paula még nem szerepel
hetett. A Mágnás Miskában, Szirmai Albert és Bakonyi Károly 
müvében s a színház első (és utolsó) gyermekoperettjében, Komor 
Gyula-Stefanidesz Károly Aladár nem szamáréban csak beugró 
volt. Kálmán Imre-J. Brammer-A. Grünwald Marica grófnőjében a 
címszerepet Raczkó Ilus alakította. Műsoron volt még Franz 
Schubert Willner-Reichert: Három a kislány című müve, Huszka 
Jenő Martos Ferenc Giil babája (K. Petz Marikával), majd követ
kezett a Denevér, s a közönségcsalogató, valódi operetthangulatot 
áraszvá örökbecsű Strauss-operett -  az eredeti szereposztásban -  
Vérségi Józseffel, egy amatőrrel, Szudarevics Katóval, K. Petz 
Marikával, Raczkó Hússal és másokkal. (Paula az időközben vissza
lépő Szudarevics Kató szerepét vette át.)

A többiről már olvasturfk.
Operettet csak kipirulva lehetett nálunk énekelni -  mondta már 

az első olvasópróbán a rendező, Sántha Sándor, majd énektanárnőm, 
Vadné Dorman Manci hozzátette: ne törődjek a mondanivalóval, 
énekeljek és táncoljak. Mondtak olyasmit is, hogy jól fel kell kötni a 
lengét, mert hát amikor a színkörből kiszól a zene, akkor mindenki 
csupa fül, akkor mindenki a szerelemre gondol. Bonviván, prima
donna, táncoskomikus és szubrett úgy énekeljen és táncoljon, hogy 
az emberek megfeledkezzenek búról-bánatról, gondról, a világról. 
Meg aztán nem szabad megfeledkezni a társulatok igazgatóinak örök 
érvényűnek tűnő mondásáról: „Ha nem megy a színház, vedd elő a 
Csárdáskirály nőt vagy a Marica grófnőVC



Sántha Sándor, Garay Béla, Varga István, a budapesti Versényi 
Ida és a szolnoki Bor József rendezett operettet a szabadkai 
színészekkel. A műfaj prófétája Garay Béla volt. És nemcsak, hogy 
prófétája, hanem értője is. A veterán rendező tudta, hogy az operett 
előadása éppen annyi munkát, figyelmet és koncentrálást követel 
meg, mint a Csehov-dráma. A műfaji öniróniát mégsem merte belop
ni egy-egy előadásba, attól tartva, hogy ezzel magára vonja az 
operettkedvelők haragját. De ügyelt a próza, ének és tánc stílus
egységére, a tempóra, a feszültség és kibontakozás frissességére, 
szüntelenül működtette a humort. S mindehhez egy prózai társulat 
állt rendelkezésére. Tánc- és énekbeli jártassága csak Heck 
Paulának, K. Petz Marikának, Vérségi Józsefnek. Sántha Puszta 
Lajosnak, Godányi Zoltánnak, később Majoros Katinak, Albert 
Máriának és Albert Jánosnak volt.

Az operett nem politizál.
Az operettprimadonnának vagy a bonvivánnak nem kényszerből 

tapsolnak. A végén a szereplők holtfáradtan zuhannak be az öltö
zőbe. Strapás műfaj. Meg kell szenvedni a sikerért. Oda a jó híred, 
ha belebuksz. Létezik egy régi-régi mondás: „William Shakespeare-t 
jól vagy rosszul, de játszani kell. Operettet viszont csak jól szabad 
játszani, mert különben elviselhetetlen.”

Paula mondta el mindezt a műfaj, a „skatulyája” védelmében. A 
színésznő, aki -  mint állandó szereplője az operetteknek -  H án nem 
is vette észre, hogy pusztán az ő alakításáért érdemes volt Szabadkán 
a műfajt újra és újra életre hívni. Ha a magyar operett fejedelemasz- 
szonya: Honthy Hanna (Hügel Hajnalka) színpadra lépett, felzúgott a 
taps. Megírták, hogy Honthy színrelépésekor különös szertartásnak 
lehetett tanúja a néző. „Mielőtt bármi történne, mielőtt még csak 
sejtelme volna a publikumnak, hogy kit fog ma este Honthy Hanna 
megjeleníteni, milyen szerepe lesz a színpadi történetben: máris 
kialakult köztünk -  Honthy és miközöttünk, nézők között -  egyfajta 
cinkosság, valami összebeszéltség (Én a komédiát lejátsztam. 
Mulattattam, de nem mulattam” , Magyar Színházi Élet, 1981.)

A néző Honthyt akarta. Önmaga mítoszának az árnyéka nőtt meg 
esténként. Heck Paula a darab „szereplőijét vitte a kulisszák közé. 
Egy Szilviát vagy Kondzsa Gült, s néha -  ha a rendezés megkívánta,



például A montmartre-i ibolyában -  úgy lépett a színre, mint egy 
Csehov-dráma elesett árvája. Nem önmagát celebrálta, hanem a 
szerepét. Honthy mindig a színpad közepén - fényfüzérben -, hátul 
jelent meg, természetesen néhány lépcső tetején, vagyis olyan 
helyzetben és olyan helyen, ahol a néző figyelme azonnal ráirányul
hatott. Minden reflektor őt kísérte. Megszűnt minden -  csak Honthy 
Hanna létezett. A nagy színésznőt ünnepelni kellett.

Heck Paulát azonban nem kényeztették el a rendezők. Ilyen kul
tikus szokásokra színésznőnk nem is vágyott. Színésznő maradt az 
operettben is. Színésznő, aki tud énekelni. Ezért volt mégis ő az 
előadások fénypontja. Értette mindig és élte az általa alakított pri
madonna drámáját. Másfajta hozzáállást célzott meg. Néha-néha úgy 
tűnt, hogy csak vendég ezen a színpadon. Egyszer csak hopp!, 
elrepül, és a szomszédban, a Véres menyegzőben szerepel majd, vagy 
huncutkodva Elisát alakítja a Pygmalionban. Paula néha antipri- 
madonnaként is hitelesíteni tudta a műfajt.

A 60-as évek legelején a színház kamaratermében -  akkor szín
pada is volt -  kabarémüsorokat láthatott a közönség, kezdetben he
tente kétszer. Nem mindenki örült ennek az új kezdeményezésnek. 
Lehet-e a színház szatócsbolt, ahol minden kapható? Ha mosópor, 
lekvár és rovarirtó szer, akkor operett, dráma és kabaré is? -  
Kérdezték többen.

Volt-e a szabadkai kabarénak sikere, s ha volt, akkor miért 
akarták elvitatni azt? A szajpna váltig azon lovagolt, hogy az olcsó 
(kabaré) humor nem lehet a színház szellemi vetélytársa. De Dévics 
Imre már akkor azzal érvelt, hogy a színház másmilyenséget is hir
dethet, nem szabad a Népszínházban olyan műhelyeket létesíteni, 
olyan műhelyekre szűkíteni le a teátrumot, amelyekre a színészek is 
ráuntak már. Mert kezdetben a nézőszám estéről estére emelkedett, 
de humoristáink, közíróink a 60-as években nem mertek vastagon 
odamondogatni, napi, aktuális módon humorizálni. Olyan fórum, 
amely napjaink problémáihoz próbált hozzászólni, aligha születhetett 
meg a diktatúrában. A rendezők a műsort slágerszámokkal akarták 
érdekesebbé tenni, a fiatal színésznőket előszeretettel levetkőztették, 
íróink leggyakrabban a takarítónők, a portások s a megátalkodott 
bürokraták számlájára élcelődtek.



Szívesen lépett fel az Életjel 
rendezvényein (1965)

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

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

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

közönség. Pearl Buck: Kwei-lan vergődése című művét (amelyet



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

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

Babay József Három szegény szabólegyény című vígjátékában 
Szilágyai Lászlóval (1956)



Amikor 1955 tavaszán az első hivatásos zombori magyar szín
házat megszüntették, Heck Paulát a szabadkai Népszínház 
szerződtette. A szabadkai magyar társulat Heck Paula személyében 
egy már kiforrott színészegyéniséget kapott, olyan művészembert, 
akinek a beszédkultúrája, szerepfelépítő ösztöne és csalhatatlan biz
tonsága arra a külön színészi intelligenciára vallott, amelynek 
legfőbb szabályozója a mértéktartás. Alakjait mindig belülről kom
ponálta, szinte jelképes gesztusokba tömörítve és valósággal 
újjáteremtve őket -  önmagában!

A művésznőben azonban nemcsak a drámai hősnőt ismerte meg 
a közönség, hanem a zenés műfajok nagy primadonnáját is. 
Különösen vonatkozik ez Szabadkára, ott kapta meg ugyanis az igazi 
megmutatkozási lehetőséget, az operettekben, zenés vígjátékokban. 
Emlékezzünk még Kálmán Imre Csárdáskirály nőjének Szilviájára, 
Barta Lajos Zsuzsi című zenés vígjátékának Zsuzsijára vagy az 
Ábrahám Pál operettjeiben nyújtott alakításaira, a Hawaii rózsájának 
Lilian hercegnőjére, a Bál a  Savoyban című operett Madeleinjére, a 
feleség szerepére és a Viktória címszerepére! Aztán ott volt még egy 
Kálmán Imre-operett, A montmartre-i ibolya (Ninont játszotta), 
majd Fali Leó: Sztambul rózsája (Kodzsa Gül leányát alakította), 
Fényes Szabolcs Maya című operettje (Madeleine szerepében láttuk) 
és Lehár Ferenc A mosoly országa című művét sem szabad elfelej
teni (Lizát formálta meg érdekesen).

Természetesen nem az időrendi sorrendet követtük (a fellépési 
sorrendre gondolok), és az is természetes, hogy az említett müvek 
mellett még nagyon sokban játszott. Így Elisa (Shaw: Pygmalion), 
Helen, a feleség (Axelrod: Hétévi hűség), a menyecske (Móricz 
Zsigmond: Pacsirtaszó), Dulska asszony (Zapolska: Finom úriház), 
Jolánka, a feleség (Novák: Amerikai nagynéni), Flóra (Kállai István: 
Tavaszi keringő), Anette Duduleanu (Kiritescu: Szarkafészek), 
Kelemen Judit (Szűcs György: Elveszem a  feleségem), Éva (Kvazi- 
modo Braun István: A tóparti ház), Melita, a feleség (Krleža: Léda), 
Polly (Brecht: Koldusopera), Csuriné (Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk 
Marci), Lampito (Arisztophanész: Lüszisztraté), Szerémy grófnő 
(Csiky Gergely: A nagymama) és ott a szabadkai évek legelején 
Lorca Véres menyegzője és Arthur Miller A salemi boszorkányok 
Mary Warrenjének emlékezetes megformálása.



A salemi boszorkányok szabadkai bemutatója után a színházi 
krónikás Heck Paula teljesítményét méltatva megjegyezte: „ ...az  
elismerés hangján kell szólnunk Heck Paula igen aprólékosan kidol
gozott játékáról. A hiszékeny cselédlány vergődését erős színekkel, 
hitelesen hozta.”

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

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

Csűr iné maszkjában 
(Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marcijában, 1964)



Faragó Árpád emlékezett meg Heck Paula munkásságáról, 
szerepeiről a Magyar Szóban (Drámai hősnő és kiváló primadonna, 
1996. december 17). Ma már a színésznő kedélyesebben néz vissza 
a múltra, de nehéz elfelejteni, hogy az újságírók messze elkerülték, 
a sajtó hallgatott róla. A színház társalgójában ritkán láttuk. Inkább 
csak beszéltek róla -  nem túl gyakran -  kíváncsian, de aggodalom 
nélkül, ahogyan a hiányzó kedves jóismerősről szokás. Társalgás 
helyett szívesebben festegetett. A világ amúgy sem alakul a mi 
kényünk-kedvünk szerint, mondta egy alkalommal Paula.

Nem hordozta tenyerén az Úristen.

FELNŐTTIGAZSÁGOK

Heck Paula szerint Dévics Imre okosan vezette a magyar társula
tot. Volt, aki azt mondta, hogy nála minden számítás. De van-e 
művészként dolgozó embernek egyáltalán számítása? Lábra állította 
a magyar társulatot s arra is gondosan ügyelt, hogy ne bomoljon meg 
az egyensúly. Bertolt Brecht mellé vígjátékot. De a „csodák” is 
megszülettek.

A színház műsora 1963-tól 1973-ig: Barácius Zoltán Finom kis 
társaság, Dunai Ferenc A nadrág (Berta), Marcél Achard Az ostoba 
lány, Kertész Imre Csacsifogat, Eugene O'Neill Boldogtalan hold, 
Tersánszky Józsi Jenő Ka kuk Marci (Csűr iné), Viktor Rozov 
Felnőnek a  gyerekek, Jerzy Jurandot Tabi László Sportol az asszony 
{Feleség), Luigi Pirrandello Az ember, az állat és az erény, Shelagh 
Delaney Egy> csepp méz, Duško Roksandié Andrea, William 
Shakespeare Sok hűhó semmiért (Beatrice), Oskar Davičo 
Költemény, Gyárfás Miklós Férfiaknak tilos {Zsófi), Tabi László 
Most majd elválik, Alexander Breffort-Marguerite Monnot Irma, te 
édes, Jevgenyij Svarc A meztelen király {statiszta), Agatha Christie 
Egérfogó, John Millington Synge A nyugati világ bajnoka, Tóth 
Miklós Jegygyűrű a  mel/ényzsebbe {Kartal Benőné) Ranko Marin- 
kovié Glória, Branislav Nušić Dr. (Sojka), Gyáifás Miklós Egénit 
{Tóni néni), Madách Imre Az ember tragédiája {statiszta), Slavvomir 
Mrožek Hekusok, Ábrahám Pál Bál a Savoyban {Madeleine),



Szabad egy táncra? Albert Jánossal és Nagy’ Istvánnal 
(Piero Barrillet Jean Pierre Grédy: A kaktusz virága, 1966)

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



Konok Beatrix ként Willictm Shakespeare 
Sok hűhó semmiért című vígjátékában (1964)

gyilkos, Deák Ferenc Áfonyák, Raffai Sarolta Egy szál magam, Albert 
Camus Caligula, Csiky Gergely A nagymama (Szerémy grófnő), 
Claude Magnier Egy bőrönd boldogság, Bertolt Brecht Kurázsi 
mama, Róbert Thomas Szegény Dániel (Az ápolónő, beugrás), 
Pietro Garinei- Sandro Giovannini Tigris a garázsban, Eugen 
O'Neill Utazás az éjszakába, Zilahy Lajos /íz imbroszi boszorkány, 
Lehár Ferenc A mosoly országa (Liza), Claude Magnier Monna 
Marié mosolya, Szakonyi Károly Adáshiba, Háy Gyula Mohács, 
Gogol Egy őrült naplója, Rade Pa veik ié Napfoltok, Jean Paul S art re 
Piszkos kezek, Jean Anouilh Női zenekar (Trombitás), Anthony 
Scháffer Mesterdetektív, Deák Ferenc Légszomj, Sommerset 
Maugham Imádok férjhez menni, Agatha Christie Tíz kicsi néger, 
Tóth Miklós Elcserélt vőlegény, Vörösmarty Mihály Csongor és 
Tünde, Tamási Áron Énekes madár (Eszter), William Shakespeare
II. Richard (Anya), Georges Feydeau Bolha a fülbe, Méhes György 
Férfihűség, Jacques Audiberti Becsapott menyasszony, Friedrich 
Diirrenmatt A nagy Romulus, Hermáim Gesicker Vili. Henrik hat 
felesége (Feleség), Dalé Wassermann-Mitch Leigh La Mcmcha 
lovagja, Fehér Klára -Nemes László Honolulu, Peter Scháffer Játék



a sötétben, Tóth Ferenc 
Jób, Natalia Ginsburg 
Jókedvemben vettelek el, 
Moliére Scapin furfang- 
jai, Tennessee Williams 
Az iguána éjszakája, 
Branislav Nušić. A gyá
szoló család , Michail 
Bulgakov Iván, a rettentő 
{Öreg parasztasszony), 
Leonard Gershe A pil
langók szabadok, Görgey 
Gábor Handabasa {Katica).

Jean A nouilh: Női zenekarának 
trombitása (1971)

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

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



Ábrahám Pál Bál a Savoyban című, 
nagy sikerű operettjének Madele in je 

(1966)

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

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

Eugene O'Neill Boldogtalan hold című művét Virág Mihály ren
dezte. Szereplehetőség! A rendező Heck Paulának ígérte Josie 
Hogan szerepét, színésznőnk ujjongott. Végre egy előadás, amely
ben nem kell majd karikírozni, gondolta. De az egész egy jól sikerült



tréfa volt. mert Josie Hogant végül Romhányi Ibivel játszatták el. A 
színen nyomasztó atmoszféra, szűrt fények. A 7 Napban Kolozsi 
Tibor publikált kritikát. Aláhúzza, hogy a rendező beállítása statikus, 
Josie asztalcsapkodása is erőltetett. Végül a biztatás: „Ettől elte
kintve azonban a színpadra varázsolták azt a feszült légkört, azt a 
drámai erőt, amely CTNeill írott szövegéből is kiérződik.” Kolozsi 
Tibor szerint Romhányi Ibi mély átéléssel játszik. Szép darab, szép 
előadás -  mindössze öt reprí/zel, foghíjas nézőterek előtt. Végül Pataki 
László betegsége miatt a darabot levették a színház műsoráról.

Nem volt felhőtlen akkor sem a mesevilág. A színház az előadást 
bejelentette a vajdasági hivatásos színházak fesztiváljára, amelyet 
abban az évben Nagybecskereken tartottak meg. Akkor Pataki 
László hirtelen megbetegedett. A szervezők már-már a kezüket 
dörzsölték, mert hiszen elmarad a szabadkaiak előadása, az O’NeilI- 
dráma, a többiek, elsősorban a házigazdák esélye a díjakra ezzel 
megnő, de Dévics Imre gyorsan határozott. A fesztiválra Tersánszky 
Józsi Jenő Kakuk Marci\át vitte el, egy eléggé harsány produkciót 
Garay Béla rendezésében. Félig megoldott színészi feladatok, több 
szereplő játéka egysíkú, akkor is hangosak, mikor a szcenikai 
környezet, a játék rendje és logikája rejtettebb, visszafogottabb lán
golást kívánna. Paula ebben a színes, tarkabarka vásárban -  el
csúfítva, agyonsminkelve játéktudásának minden változatát 
felvonultatta, olyan skálán váltott és játszott, amire minden pillanat
ban oda kelleit figyelni.

Díjazták a fesztiválon *
Itt vagyok, emberek! - mondhatta volna. Mindentől távol, szél

csendben érkeztem ide. Csuriné szerepéig, nem akarok tovább 
üldözött színésznőnek látszani, ne építsetek le. De Paula hallgatott. 
Az élet úgy alakult, mondja, másként nem lehetett. A művészeti 

ezetőség ezt a jelzést a Kakuk Marcival sem tartotta fontosnak.
A Sportol az asszony csupa gügyögés, mélypont, merülés. Színre 

vitte a társulat Luigi Pirrandello Az ember, az állat és az erény című 
darabját Heck Paula nékül. Paula már-már szakított a szép 
illúziókkal.

William Shakespeare Sok hűhó semmiért című vígjátéka újra 
lelket vert a reménykedőkbe. „Kellemes érzés volt látni, mennyire



rabul ejtette a játék varázsa a disztingváltnak vélt premierközön
séget, hogy a legtöbben önfeledten beletemetkeziek még a mai néző 
számára is elég szellemes cselekménybe” -  írja Dévavári Zoltán a 
7 /Vadban. Romhányi Ibi, Czehe Gusztáv, Nagy István, Fejes 
György, Barácius Zoltán és Heck Paula színészi alakítását dicséri. 
Paula most már érett színésznő, érett nő. Természetessége, árnyaltsá
ga folytán Beatricéja újabb sikeres alak a galériában. De már Gyárfás 
Miklós Férfiúknak tilos című vígjátékában -  amelyben minden 
tökéletlenül működik - , Zsófiaként képtelen volt drámai akcentu
sokat felmutatni. Az előadástól senki sem lendült meg. De a vígjáték 
54-szer futott.
Életkép élet nélkül.

*

1964. december 15-én 
mutatta be a magyar tár
sulat Tabi László Most 
majd elválik című vígjá
tékát a szegedi Komor 
István rendezésében. A 
magyarországi rendezők 
és színészek szerződ
tetése Dévics Imre ötlete 
volt. A vendégek a 
klasszikus megfogalma
zásban állították színre a 
darabokat, oldották meg 
a színészi feladatokat. 
De a nézőt ;i i taps ele- 
mentárisabb lett. Szinház- 
szerübbek lettek az 
estek. Uj műfajú előadá
sokkal gazdagodott a 
repertoár. Nem valami 
tudatos irányváltás ered
ménye volt ez.

rt primadonna 
(Fényes Szabolcs' Maya, 1967)



A vendégek egyszerűen 
magukkal hozták a pesti 
manírokat, valameny- 
nyien betartották a 
klasszikus értelemben 
vett színpadi törvénye
ket s igyekeztek minél 
attraktívabb, minél közön- 
ségcsalogatóbb alakítást 
nyújtani. Minden gesz
tust az átlagnézőnek 
címeztek. Nagy enged
ményt tettek a nép
szerűségnek, ennek ered
ményeként a nézők 
száma megnövekedett. 

Komor Istvánnak
volt még egy munkája 
Szabadkán, emlékezik 
Heck Paula: „Megren
dezte A szabin nők 
elrablását. Ebben újra 

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

Szász Károly a Jegy
gyűrű a mellényzsebben c. rfiüvet, az Egérutat, a Leszállás Párizsbant 
és a Férjvadászatot állította színpadra. Versényi Ida is gyakori vendége 
volt a szabadkai színháznak - a Bál a Savoyban, a Maya és a Mosoly 
országa című nagyoperetteket vitte sikerre, majd Szakonyi Károly 
Adáshibáját. Alapos munkát végzett a budapesti Kerényi Imre 
(Kaviár és lencse, Női zenekar Mesterdetektív, Pajzán históriák) is. 
A szolnoki Bor József a Viktor iával, Ábrahám Pál operettjével és az 
Ön is lehet gyilkos című krimiparódiával szerzett magának és szín
házunknak hervadhatatlan érdemeket: a szegedi Lendvai Ferenc a 
Csongor és Tündével, Udvaros Béla (Békéscsaba) Csiky Gergely 
Kaviárjával, Pethes György Heltai Naftalinjával, Balog István A 
hölg}> fecseg és nyomoz (a darabot nálunk A papagáj és a  zsaru cím



mel hirdették) című bűnügyi történetével. Meghatározó volt a 
budapesti Seregi László és Sík Ferenc, valamint a szegedi Sándor 
János szabadkai munkaszakasza. Seregi László előadások egész 
sorával (Charley nénje, A gyereket a gólya hozza, A doktor úr, A 
nagymama, Egy bőrönd boldogság, La Mancha lovagja, Ez fan
tasztikus, Liliomfi 117 reprízzel, Két úr szolgája) mutatkozott be. Sík 
Ferenc, majd a többiek -  ekkor már megváltam a társulattól 
Szinetár Miklós, Gosztonyi János... mindig azt hangoztatták, hogy 
egy színház sorsa a nézőtől függ. Kerényi Imre a színpadnak és a 
színésznek egyaránt ele
ganciát, művészi többletet 
próbált kölcsönözni. (Nem 
rajta múlott, hogy ez nem 
mindig sikerült.)

„A magyar színészek 
közül a legismertebb, leg
népszerűbb sztárok is meg
fordultak a szabadkai szín
padon. A már meglevő 
előadásokban vállaltak sze
repet. Sinkovits Imre Ma
dách Imre Az ember tra
gédiája  című müvében 
Ádámot alakította (Fejes 
György helyett), Latinovits 
Zoltán Örkény István Tóték 
című tragikomédiájában az 
Őrnagyot játszotta. Tolnay 
Klári, Kiss Manyi és Pécsi 
Sándor a Kaviár és lencse 
című „nápolyi” vígjátékban 
léptek fel. Dayka Margit és 
Hacser Józsa a Kakuk
Marciban, Bodrogi Gyula Szeré

és Voith Ági A kaktusz Nagymama című népszínművében.
virágú bán és a Mona Marié , , eck Pmda pam ere Bada ,rén (]969)



mosolyában, Honthy 
Hanna és Lehoczky 
Zsuzsa A nagymamá
ban , Bilicsi Tivadar A 
szabin nők elrablá
sában, Gobbi Hilda az 
£gérw/ban, Psota Irén 
és Horváth Tivadar 
Brecht Koldusoperá
iéiban és az Irma, te 
édes című musicalben, 
Mezei Mária a Férjva
dászatban, Kabos Lász
ló a Leszállás Párizsban 
című bohózatban.

A vendégek többet 
tudtak adni a szakmá
ból, mint mi. Néhány 
színészünk rossz, elvi
selhetetlen dikciója fül
sértőbb volt a jól be- 

Marcel Mithoits: A Férjvadászat című szélő vendégek mellett,
színművének főszerelője (1967) mint bármikor. A prófé-

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

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



Szegény Dániel, Tigris a garázsban. Tíz kicsi néger, Elcserélt 
vőlegény. De volt két mestermunkája: a Tarelkin halála (Bulgakov) 
és a Scapin fúrfángya (Moliére). Egyetlenegy előadásában sem játsz
hattam. Csak egy beugrásom volt a Szegény Dánielbe.. Sajnálom, 
hogy akkor, amikor színházunk már sápadóban volt, amikor arra 
nem alkalmas színészek akarták vezetni a társulatot, Harag György 
nem hajolt le hozzám, hogy elvigyen az ő színházának a refletor-
fényébe. Igaz, akkor már nem voltunk igazi színház...”

SZTÁR STATISZTASZEREPBEN

A színházban a „könnyű múzsa” 1965-ben „komoly” -ként 
léphetett fel. Az együttes színre vitte az Irma, te édes című musicalt. 
A mű a maga funkcionáló közvetlenségével, ügyes meséjével, cse
lekményszövésével tömegérdekű előadássá kerekedett. Virág 
Mihály megint lápos talajra lépett, de az előadásnak jó sajtója volt. 
Na, persze maga a darab is sikerszagú, nehéz elrontani. Kolo si 
Tibor, aki annak idején eltemette az első szabadkai musicali, a 
Kutyavásári, a 7 Napban megírta, hogy a musical most már
Szabadkán is sikeres műfaj, még akkor is, ha a gall szerzők nem
néznek „mélyrehatóan” a világra. Musical Tóth Évával és Albert 
Jánossal, szolid szabadkai színészekkel, majd Psota Irénnel és 
Horváth Tivadarral, a budapesti sztárokkal, akik lubickoltak a 
szerepek adta lehetőségekben.

Önvigasztalás, magyarázatkeresés.
Illő alázattal tűrte Heck Paula az újabb csapást. Közelről, belül

ről látta magát Irmaként a színén, jutalomjáték lehetett volna. 
Gondolta, össze van láncolva a zenés műfajjal. De most hol az egyik, 
hol a másik fontos előadás esik ki a programjából. Nem szerepelhet 
Virág Mihály legsikeresebb előadásaiban. A színésznő, aki énekel és 
játszik? Miért nem az Irma, te édesben is?

Mit tehetett?
Gratulált Tóth Évának.
Paula emlékezetében minden előadás megmaradt. Teljes bizton

sággal sohasem alkotott véleményt a társulat tagjairól. Ebben a 
vonatkozásban számára a Népszínházban nem volt üres előadás,



rossz színház minden produkcióban talált valamit, ami rendkívüli, 
ami megragadta, elgondolkoztatta. De aztán 1965 tavaszán A meztelen 
királyban, ebben az időn, téren túlnövő mesejátékban arra kényszerítet
ték, hogy statisztáljon. Elképesztő módon keveredett benne akkor a szé- 
gyenlösség és némi agresszivitás a gyámoltalansággal. Úristen, 
megöregedtem! gondolhatta. Nagyon egyedül érezte magát.

Sztár volt Paula, a közönség kedvence.
Ott volt az emberek szeme előtt mint csillogó-villogó primadonna. 

A nézők rajongása vitte tovább. Mosolyogtak rá az utcán. Elisa a 
Pygmalionban, Menyasszony a Véres menyegzőben, Melita a Léda bán, 
Polly a Koldusoperában. A színház tolta előtérbe s most a színház löki 
a mocsárba. A színészet nem riasztja meg, ha kicsi a szövege -  hallat
lan élvezettel lehet eljátszani epizódokat! de most a színház tapin
tatlanul a tudomására hozza, hogy színészi mesterségbeli tudása 
szerény, vissza hát a ködbe. Még álmában sem gondolt erre soha.

De megtörtént.
Vígjátékban tért vissza a homályból. De mit jelenthet egy kariz

matikus színész életében a Jegygyűrű a mellényzsebbe című vígjáték
ban szerepelni? Színésznőnk mégis megható készséggel alakította 
Kartal Benőnét 46-szor. Eljátszotta az átmenetet abból a másik világ
ból az itteni, durva színházi életbe. Nušić Dr. című darabjában Sojka. 
Paula elfáradt és elfásult, mint ahogyan a lélektelen, pénzkereső 
munkában lehet. Tóni néni az Egérútban. Alakításainak egyenletességé
vel tűnt ki ezekben az előadásokban, színészi tehetségét a tapsok iga
zolták. De ennyi lazítás után komolyabb szerepre, nehezebb munkafel
adatokra áhítozott.

Az ember tragédiájában szintén statisztál.
Éva szerepére nem vágyott. Szívesebben ment volna „kényszerpi

henődre, de a színház ügyesen manipulált vezető színészeivel. A sta- 
tisztálás is „munkafeladat” volt. A rendezők között azonban már meg
volt az én színészem, a te színészed felosztás, az erőviszonyok stabi
lizálódtak; fúrás, féltékenység minden sarokban, s már nem tudtunk 
-  ezt első személyben állítom örülni a színház és egymás sikerének. 
Dévics Imre a színpadra csodákat varázsoltatok, ám a szalonokban, a 
fejekben, szívekben nem tudott még látszólagost, sem rendet 
teremteni. Napirenden voltak a generációs viszályok is.



Körülrajongva Majoros Katival, Vérségi Józseffel és Albert Jánossal 
a Bál a  Savoyban című nagyoperettben (1966)

Némi gyógyír a sebre: Madeleine szerepe Ábrahám Pál Bál a  
Savoyban című operettjében. Lampitóként Arisztophanész 
Liiszisztratéjéiban életösztönétől áthatva újra egyéni színeket mutat 
fel, kilátszott a lázadó hölgyek koszorújából. Stephanieként A kak
tusz virágában lenyűgöző, boldogságkereső szerep, lenézett 
asszisztens, aki a doktor úrba szerelmes. Csábos és örök, mint min
den nő; 78 repríz -  sok-sok tapssal, Nádas Gábor szerzeményeivel, 
tánccal, humorral. A Maya című operettben rutinmegoldások, másra 
nem is késztette a rendező, Versényi Ida. A Férjvaclászatban árnyék
ban marad. Ekkor -  az előadás szünetében -  ismerkedett meg 
Jean-Louis Barrault igazságával:

„A színház kezdettől fogva az egyidejűség művészete, amely 
ugyanabban a pillanatban, a jelenben hat, valamennyi érzékünkre: a 
hallásra, a látásra, a tapintásra, minden idegszálunkra, minden jelző- 
berendezésünkre, minden ösztönünkre. Lényegénél fogva az érzékelés 
művészete ez. A jelen művészete, tehát a valóságé, de egyben a valóság 
valamennyi rétegéé is: a pokoltól egészen a mennyekig/’



Igen, ez a színház.
De a színház érzékeli a gyűlölet sistergését is. A lemondás fáj

dalmát. Mert sok szép szerepről le kellett mondani. Nem kárpótolta 
a veszteségekért Paulát Retteginé szerepe A szabin nők elrablá
sában, Gabyként sem lelkesedett minden érzékszervével a színházért 
a Nyolc nő című bűnügyi történetben, Dona Rita Rossanaként a 
Charley nénje című bohózatban. A Kaviár és lencsében -  az előadást 
Kerényi Imre rendezte mesterien már nyúlfarknyi szerep, egy 
villanásnyi lehetőség a színen.

Versenyezni a riválisokkal?
„Ki nem szeret versenyezi!i?” - írta Illyés Gyula. -  „Idézzük csak 

fel magunkat, hogy már kisiskolás korunkban milyen kipirult képpel 
térdeltünk az indítóvonalra s száguldottunk aztán a cél felé! Tán nem 
is azért, hogy elsőül érjünk oda, hanem, hogy részesei legyünk egy 
közös buzgalomnak: elérni valami új eredményt.

De aztán nem szerettem versenyezni. Ha én győzök, más veszít, 
s az én diadalérzetemnek az ö levertsége az ára. Ha pedig ő győz -  
csak nem hiszi, hogy végleg levert engem? Csak nem hiszi, hogy 
lehet végleges -  uralkodhatnék fölöttem?

A versenyzésnek egyetlen módját tudtam elfogadni -  évekkel ké
sőbb, de még mindig a hajdani élmény hatása alatt. Ha önmagamat sze
melem ki versenytársul. Ha azt, amit egyszer már megcsináltam, meg
próbálom még egyszer véghez vinni az előbbinél jobb eredménnyel.”

Paula nem versenyezett másokkal.
Nem adtak neki alkalmat arra, hogy azt, amit egyszer már meg

csinált, megpróbálja még egyszer véghezvinni.
Erős színekkel, karikírozó készséggel varázsolta elénk Sár- 

kánynét Molnár Ferenc Doktor г/rjában. Testi adottságai bőven har
monizáltak egy pesti úrinőéivel.

„Egy ilyen naccsága, nézd...”
Eszköztelen és kellőképpen finom a Viktor iá bán, Ábrahám Pál 

nagyoperettjében és Csiky Gergely A nagymama című művében. 
Most már csodálatosan keveredtek benne különböző elemek, ame
lyek a színház, a színpad bűvkörébe vonják a nézőt. Visszafogott 
érzelmek, aztán a leglángolóbb pillanatokban elegánsan és ravaszul 
kívülálló.



Vérségi Józseffel 
Molnár Ferenc: Doktor úr című vígjátékában (1968)

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

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

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

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



Hűséges vagy hozzám?
Vérségi Józseffel Hermann Gesicker:

VIII. Henrik és hat felesége című 
drámájában

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

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

Már nem a magyar színházért történtek dolgok.
Milyen volt a színház Dévics Imre után?



Mint a meglékelt hajó. Mint a fuldokló. Ilyen színházat hagyott ott 
Heck Paula. Megtörtént-e mindaz, amit láttunk tőle?

Igaz volt-e, hogy a színpadon volt?
Mi történt volna, ha...
Paula esetében nemcsak a fiatalos lendülettől, lángolástól lassan 

búcsút vevő színész kiégéséről van szó. Őt megsértették. Már meg
tanult szerepeket vettek el tőle.

Garay Béla, színházi világunk legendás egyénisége tündérvilág
nak nevezi a színházat. Szabadkán már korántsem volt az.

Erről az életszakaszáról színésznőnk nem szívesen beszél. Igen, 
a téboly peremére került, annyira megkínozta a színház. Elindult egy 
színésznő az Értől az Óceán felé s a pocsolyában találta magát. 
Szabadkáról sok színészt elüldöztek: Szilágyi Lászlót, Nagygellért 
Jánost, s tapsikoltunk, amikor Fejes György és Romhányi Ibi is fel
bontotta a Népszínházzal a szerződését.

Paula megpróbált mindent. Megpróbált rezignáltan nézni az 
eseményekre, bohóctréfának venni az egészet, abszurdumnak. 
Melankolikusan számolt be otthon szeretett Palijának a színházi 
világ bukfenceiről, aztán a csöndben úgy határozott, hogy néhány 
odalehelt sóhajjal megválik a társulattól. Túl nagy volt az eltérés a 
várakozás és a beteljesülés között.

Nem akart tovább „alkalmazkodni” .
Megkapta a színésznő szerepét a Sirályban. Szeptemberben új 

szereposztás. Heck Paula neve nem szerepelt a hirdetőtáblán. S aztán 
a Ja lta , Ja lta  című musicalben a rendező egy ötmondatos szol
gálóasszony szerepét osztotta rá. Ha egy drámában kap néhány 
mondatos szerepet, semmi gond, semmi harag -  színésznőnk vállal
ta volna. De a saját műfajában akarták megszégyeníteni, megalázni.

A Handabasa egyik előadása után Paula megcsókolta Juhász 
Annát és megsúgta neki, hogy megválik a társulattól. Nincs olyan 
színház a világon, amely ünnepelt primadonnáját statisztálásra 
kényszeríti. Hacsak nem akarnak ily módon megszabadulni tőle.

Paula már másnap elment az orvoshoz. Kórházba küldték, onnan 
budapesti, majd belgrádi szanatóriumba. Kétévnyi gyógykezeltetés, 
akupunktúra, idegnyugtató marékszámmal, egy ládányi orvosság. 
Két évig alig ment ki az utcára, nehogy belebotoljon valamelyik 
színésztársába.



Az Élet jel előadásán Albert Jánossal és Albert Máriával. 
A zongoránál Eisemann Mihály (1965)

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

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

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

történésekről, igazgatók lemondásáról és székfoglalójáról. Heck 
Paula már nem látta belülről a Népszínházát. De a színpadra, pon
tosabban: színpadokra gyakran visszatért. A nagy érték nem vész el. 
Ünnepelték az Életjel rendezvényein, a Népkörben, mindenütt, 
ahova csak meghívták. Egy lady maradt a Mayfair negyedből s 
onnan már csak egy lépés kellett ahhoz, hogy a közönség My Fair  
Lady’jévé váljon. A színházművészet nagykövete maradt. Végig.



Ismerik ma is: Szabadkán, Újvidéken, a bánáti falvakban, a 
televízió képernyőjéről, a rádió műsoraiból és festményei révén is. 
Képeit szétvitték a szélrózsa minden irányába: Mexikóba, Svájcba, 
Németországba, Ausztriába, Franciaországba, Csehszlovákiába, 
Belgiumba, Magyarországra, Ausztráliába. Mintha megjelölte volna 
őt a láthatatlan kéz: mintha a földi hatalmak vissza akarnának adni 
neki valamit a szépnek, a művészinek a ragyogásából. Kell a 
nézőnek Heck Paula. Azt mondják, a színházak felett eljárt az idő, a 
bemutatott darabok szerkezete csikorog, a meseszövés egykor csil- 
logó-villogó anyagába bevette magát a moly. S egy szerény 
színésznő, ha színpadra lép, mégis képes megmozgatni a világot.

Jaj, de jó a habos sütemény! -  Az Élet
jel Eisemann-estje (1965)



Lehár Ferenc A mosoly országa c. 
operettjében (1970)

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

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

élet éltető vize megmosdatta. A színház dohos világában majdnem



elveszett. Mégis öröm fűzér volt az élete. Ha nem is adatott meg neki, 
hogy világalakító legyen, hazugnak a szerelmét sohasem mondhattuk.

Egyenes útja volt mindig.
Koronák, ékszerek, kitömött baglyok, aranypalástok világát 

hagyta ott. Menekült a színháztól s mindig visszatalált a pódiumra. 
Hidat épített a színpadon, mely a nézőt köti össze a szegény, sokszor 
elárult, elárvult színész szívével.

ÉLETRAJZI ADATAI, 
LEGJELENTŐSEBB SZEREPEI, DÍJAI

Keszler Paula 1925. június 18-án született Bezdánban. Édesapja 
Ferenc, édesanyja Libis Paula.

1936-ban beiratkozik a bajai Miasszonyunk Leánynevelő Intézetbe.
1943-ban átiratkozik egy pécsi tanodába.
1944-ben visszatér Bajára.
1945-ben a zombori Vízmüveknél helyezkedik el, majd 

Zágrábba utazik, hogy felvételizzen a Képzőművészeti Főiskolán.
Férjhez megy Heck Pálhoz.
1952-ben fellép a zombori Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 

színjátszóinak az előadásában, Indig Ottó Ember a híd alatt című 
színjátékában (dr. Soltészné).

1953 őszén tagja lesz az első zombori magyar színháznak és 
szerepel a társulat nyitó darabjában, Pearl Buck Kxvei-lan vergődése 
című drámájában.

1954-ben a címszerepet tolmácsolja Molnár Ferenc Olympia 
című vígjátékában.

1955-ben megszűnik a zombori magyar színház, Heck Paula 
Szabadkára szerződik, a Népszínház magyar társulatához. Rosalin- 
daként mutatkozik be Johann Strauss Denevér című nagy
operettjében, szerepel Bemard Shaw Pygmalionjában (Elisa) és 
Arthur Miller A salemi boszorkányok című drámájában (Mary 
Warren).



1956-ban Lilian hercegnő Ábrahám Pál Hawaii rózsája című 
operettjében.

1957-ben Szilvia Kálmán Imre Csárdás királynőjében.
1958-ban Ninon Kálmán Imre A montmartre-i ibolya című 

operettjében.
1958-ban díjazzák a jugoszláv rádióállomások találkozóján, Évát 

játszotta Miroslav Krleža Farkaslak című drámájában.
1960-ban Kondzsa Gül Fali Leó Sztambnl rózsája  című 

operettjében.
1961-ben a szkopjei gyermekfesztivál zsűrijének díját kapja meg 

Marci alakításáért Kopeczky László Segítség, lopok! című 
hangjátékában.

1963-ban Melitát játssza Miroslav Krleža Léda című 
drámájában, majd Pollyt tolmácsolja Bertolt Brecht-Kurt Weill 
Koldusopera című vásári komédiájában

1964-ben színészi díjban részesül a Vajdasági Hivatásos 
Színházak Találkozóján: Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marci című 
zenés bohózatában Csurinét személyesíti meg.

1966-ban Madeleine-t alakítja Ábrahám Pál Bál a Savoyban 
című operettjében.

1967-ben Madeleine Fényes Szabolcs Maya című operettjében.
1968-ban címszereplője Ábrahám Pál Viktória című operettjének.
1970-ben Liza Lehár Ferenc A mosoly országa  című

operettjében.
1973-ban Görgey Gábor Handabasa című zenés vígjátékában, 

Katicaként utoljára lép fel a szabadkai Népszínházban.



SZEREPEI, ELŐADÁSAI

ZOMBOR (1952-1955)

Petőfi Sándor Művelődési Egyesület

I. Indig Ottó: Ember a  híd alatt, színmű, 1952, Dr. Soltészné (amatőr 
előadás)

ZOMBOR1 NÉPSZÍNHÁZ (1953-1955)

1. Edward Knoblauch: A faun, színjáték, 1953, Vivian
2. Jovan Sterija Popovié: A gonosz asszony, vígjtáték, 1953, Pele
3. Molnár Ferenc: Olympia, vígjáték, 1954, Olympia
4. René Fauchois: Szegény Mavrier, vígjáték, 1954, Maria
6. Fodor László: A templom egere, vígjáték, 1954, Nagy Zsuzsi
7. Bónyi Adorján: Az elcserélt ember, színjáték, 1954, Zengné
8. Jean de Letraz: Mackó, vígjáték, 1954, Loulou
9. Charles Dickens. Házitücsök, színmű, 1954, Mary

10. Molnár Ferenc: Doktor úr, vígjáték, 1955, Sárkányné
II. Molnár Ferenc: Delila, vígjáték, 1955, Ilonka
12. Branislav Nušić: Dr., vígjáték, 1955, Draga

SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ (1955-1973)

1. Johann Strauss: Denevér, operett, 1955, Rosalinda
2. G. Bemard Shaw: Pygmalion, vígjáték, 1955, Elisa
3. Arthur Miller: A salemi boszorkányok, dráma, 1955, Mary 

Warren
4. Federico García Lorca: Véres menyegző, dráma, 1956, 

Menyasszony



5. Jovan Sterija Popovié: A felfuvalkodott tökfej, vígjáték, 1956, 
Sara

6. George Axelrod: Hétévi hűség, vígjáték, 1954, Helen
7. Ábrahám Pál: Hawaii rózsája, operett, 1956, Lilian hercegnő
8. Móricz Zsigmondi Pacsirtaszó, színmű, 1956, Menyecske
9. Branislav Nusié: A protekció, vígjáték, 1956, Saveta

10. Barta Lajos: Zsuzsi, zenés vígjáték, 1957, Saveta
11. Kálmán Imre: Csárdáskirálynő, operett, 1957, Szilvia
12. Gabriela Zapolska: Finom úriház, tragikomédia, 1957, Dulska asszony
13. Franz és Paul Schönthan: A szabin nők elrablása, bohózat, 1958, 

Retteginé
14. Sulhóf József: Se eleje, se vége, vígjáték, 1958, Minka
15. Kálmán Imre: A montmartre-i ibolya, operett, 1958, Ninon
16. Oscar Wilde: Csak Szilárd legyen, vígjáték, 1958, Gwendoline
17. Novak Novak és Bora Savié: Amerikai nagynéni, vígjáték, 1958, 

Jolánka
18. Babay József: Három szegény szabólegény, zenés vígjáték, 1958, 

Selyem Péter
19. Berislav Kosijer: Tarantella, dráma, 1959, Gabriela
20. Kállai István: Tavaszi keringő, zenés vígjáték, 1959, Flóra
21. Fehér Klára: Nem vagyunk angyalok, vígjáték, 1959, Vera
22. Ray Lawler: A tizenhetedik baba nyara, színjáték, 1959, Pearl
23. Alexandru Kiritescu: Szarkafészek, vígjáték, 1960, Anette 

Duduleanu
24. Fali Leó: Sztambul rózsája, operett, 1960, Kondzsa Gül
25. Szűcs György: Elveszem a feleségem, zenés vígjáték, 1960,

Kelemen Judit
26. Ottó Leck Fischer: Kimenő, színjáték, 1961, Feleség
27. Anton Csehov: Három szerelem és a többi, vígjáték, 1961, 

Zmejukina és Popova
28. Vereczkey Zoltán: Férjek papucsban, zenés vígjáték, 1961, Manyi
29. Abay Pál: Szeress belém, zenés vígjáték, 1-962, Gitta
30. Iván Cankar: Jernej, a szolga, dráma, 1962, Kocsmárosné



31. Kvazimodo Braun István: A tóparti ház, zenés színjáték, 1962,
Éva

32. Miroslav Krleža: Léda, dráma, 1963, Melita
33. Bertolt Brecht: Koldusopera, vásári komédia, 1963, Polly
34. Dunai Ferenc: A nadrág, vígjáték, 1963, Berta
35. Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci, zenés bohózat, 1964.

Csuriné
36. Jerzy Jurandot-Tabi László: Sportol az asszony, vígjáték, 1964, 

Feleség
37. William Shakespeare: Sok hűhó semmiért, vígjáték, 1964, Beatrice
38. Gyárfás Miklós: Férfiaknak tilos, zenés vígjáték, 1964, Zsófia
39. Jevgenyij Svarc: A meztelen király, szatirikus mesejáték, 1965, 

Statiszta
40. Tóth Miklós: Jegygyűrű a  mellényzsebbe, zenés vígjáték, 1965, 

Kartal Benőné
41. Branislav Nušić: Dr., vígjáték, 1965, Sojka
42. Gyárfás Miklós: Egériit, vígjáték, 1965, Tóni néni
43. Madách Imre: Az ember tragédiája, drámai költemény, 1965, 

Statiszta
44. Ábrahám Pál: Bál a Savoyban, operett, 1966, Madeleine
45. Arisztophanész: Liiszisztraté, vígjáték, 1966, Lampito
46. Piero Barillet-Jean-Pierre Grédy: A kaktusz virága, vígjáték,

1966, Stephanie
47. Fényes Szabolcs: Maya, operett, 1967, Madeleine
48. Marcel Mithois: Férjvadászat, zenés vígjáték, 1967, Feleség
49. Franz és Paul Schönthan: A szabin nők elrablása, zenés bohózat,

1967, Retteginé
50. Róbert Thomas: Nyolc nő, bűnügyi játék. 1967, Gaby
51. Brandon Thomas: Charley nénje, zenés vígjáték, 1968, Dona Rita 

Rossana
52. Giulio Scarnicci-Renzo Tarabusi: Kaviár és lencse, vígjáték, 1968, 

Anya
53. Molnár Ferenc: Doktor úr, zenés bohózat, 1968. Sárkányné



54. Ábrahám Pál: Viktória, operett, 1968, Viktória
55. Csiky Gergely: A nagymama, zenés vígjáték, 1969, Szerémy 

grófnő
56. Róbert Thomas: Szegény Dániel, bűnügyi komédia, 1969, Az 

ápolónő
57. Lehár Ferenc: A mosoly országa, operett, 1970, Lisa
58. Jean Anouilh. Női zenekar, vígjáték, 1971, Trombitás hölgy
59. Tamási Áron: Énekes madár, népi játék, 1971, Eszter
60. William Shakespeare. II. Richard, tragédia, 1971, Anya
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EM LÉKSO ROK D. JUHÁSZ ZSUZSÁRÓL, 
A BEGA-PARTI SIRÁLYRÓL





„Én láttam a színházat, éreztem, de a színház 
néha nem akart észrevenni engem, és ebbe 
bele lehet pusztulni... ”

„ ...a színjáték tarka álom, 
túlemelkedik életen-halálon ”

Sok minden történt és sok minden nem történt meg a mi össze
zsugorított, szegényes színházi világunkban. Nem történt olyasmi, 
amivel új viszonyrendszert hívhattunk volna életre s avitt szemlélet- 
módokat, régi, megcsontosodott reflexeket szüntethettünk volna 
meg. Dévics Imre halála után nehéz volt olyan embert találni, aki 
elindítója lehetett volna a megújulási folyamatoknak, gyakran 
közhelyeket rögzítettünk -  rögzítünk ma is -, színházaink műsorából 
hiányoznak a kortárs drámák, nem születnek társadalomkritikai 
fogantatású darabok -  a múltban is kevés volt belőlük -, mégsem 
találkoztam olyan vajdasági emberrel, pontosabban vajdasági 
értelmiségivel, színházkritikussal, pedagógussal, színházrajongóval, 
aki azt mondta volna, hogy az egykor volt szabadkai Népszínház, az 
a „legendás” , akárcsak a topolyai, a zombori és a nagybecskereki 
magyar színház -  mind a négy társulatot felszámolták mára, a 
szabadkait 1985-ben -  nem törekedett hagyományőrzésre, nem vál
lalta a népszínházi eszményeket. De azok a színházak is sok miden- 
ről lemaradtak, mert mi „valamiről mindig lemaradunk” . 
Némelyeket a színházak műsora kedvetleníteti el. Kevés szín
háztörténeti jelentőségű esemény zajlott le színházaink előadásain. 
Tudunk-e olyasmiről, hogy a rendező koncepciója, a színészek játé
ka „szétrobbantotta” volna a konvenciókat? Új véleménynyilvánítás
ra sem sarkallt semmi. A lepergett évtizedek során sokan túl személy
telennek, szürkének látták a színészeket s a rendezőket. Mit nem 
adnánk egy olyan előadásért, amely „sérti” a nézőt, elviselhetetlenül 
sérti. Mert akkor azt mondhatnánk: VALAMI ELKEZDŐDÖTT. 
Nálunk a nézőtéren még egyetlenegyszer sem „szabadult el a pokol” . 
Színházi „botrányok” nélkül éltünk.



Mégis...
Elsorvasztott színházaink múltját, szorgalmát becsülni illik. 

„Hervadhatatlan érdemek”-et emlegethetünk. Meglehet, hogy min
denki mást szeret a szabadkai Népszínház magyar társulatának 
aranykorszakából: a Brecht-előadásokat {Koldusopera, Kurázsi 
mama, A kaukázusi krétakör), a Shakespeare-tragédiákat, az avant
gárd próbálkozásokat, Camus Caligulául és így tovább. A színész 
azonban -  ahogy Jókai mondta -  két sírban nyugszik: az egyik a 
sírgödör, a másik a feledés.

Lassan hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy olyan világban élünk, 
amely gyorsan feled, amelyben egy „új” színház -  Ristiére gondolok 
most -  színházellenes programját rezzenéstelen arccal muszáj (volt) 
tudomásul vennünk. Mert -  hadd idézzem itt egy magyar elvtár
sunkat: „Ásatagok, konzervatív szellemi töipék azok, akik azt 
állítják, hogy ezen az égtájon Ljubiša Ristié előtt is volt színház. 
Magyar színház.”

Megkockáztatom:
Nemcsak hogy jó színházaink, hanem jó színészeink is voltak. 

Mert a színháztörténet sem más. mint színészek vég nélküli 
vonulása, amelynek során sokan meghalnak, megszületnek, pusztí
tanak és teremtenek, a megváltás vagy a megváltódás reményében. 
Voltak szomorú vándorlásaink, vonulásaink. Kopott kabátban ténfe- 
regtünk az éjszakában valahol Gunaras és Topolya között, valahol 
Doroszló határában, Dél-Bánátban, a Vajdaság viharsarkában, és 
vártuk, hogy megtörténjen a csoda.

Voltak színészeink.
Műkedvelők, amatőrök.
Néhányuk ugyan rémülten rohangált a színpadon. Miattuk néha 

fanyarnak éreztük a színház költészetét, néha meg bágyatagon 
szundikáltunk a nézőtéren. Műkedvelő színészeink közül sokan azt 
hitték, hogy az alpáriság is művészi értékké emelkedhet a 
rivaldafényben.

De voltak m ű  v é s z e  i n k is. Akikre színházat, társulatot, prog
ramot lehetett építeni. Köréjük olyan színészek csoportosultak, akik 
együtt és egymással akartak dolgozni. Sajnos, színházi életünk ügy
vivői e természetes és egészséges kiválasztódás ellen dolgoztak mindig.



D. Juhász Zsuzsával lehetett együtt dolgozni.
Ő volt a mi Nagy Színésznőnk.
Zsuzsáról szeretnék szólni -  némileg elfogultan. De lehet-e 

mostanság színházról, színházkultúránk nagy halottjairól elfogultság 
nélkül írni? Ő volt a rím, a vers.

Egy lakatlan istálló volt a színház 
gyermekkoromban a kis faluban.
Ott éltem át először, mily heves láz, 
ha kulisszák közt jelenés suhan.
Helybeli ügyetlen műkedvelőket 
s vándorszínész-csoportot láttam ott, 
kedveltetőbbet és előkelőbbet 
azóta sem. / A szívemig hatott.
Bár úgy tudnék én is komédiázni, 
hidegben hevülni, hőségben fázni, 
mint a buzgón játszó falusiak.
Legyen ez a színjáték tarka álom, 
túlemelkedve életen-halálon,
Tán nincs is írva: elképzelve csak.

Kedveltetőbbet és előkelőbbet sem előtte, sem utána nem láttam a 
színpadon. D. Juhász Zsuzsa színészi játékát már akkor -  az ötvenes 
évek legelején - a naturalizmus és a stilizáltság egybeoltott ket
tősségével tudta, akarta érvényesíteni Szabadkán -  kevesebb sikerrel - 
és a Bega-parti városban, ♦ Nagy becskereken. Egyszer angyali ártat
lansággal, másszor ördögi elszántsággal hadakozott, rúgott-harapott, 
hogy megvédje a már „halálra ítélt” színházat, s most úgy emlékezem rá, 
mint egy nagy szemű, keskeny ajkú, pisze orrú mesebeli lényre, aki 
számára a színjáték életen-halálon túlemelkedett „tarka álom” volt, meg 
harc, háború. Jelképes értelmű volt minden cselekedete a színpadon és 
azon kívül is elementáris erővel mozgatott egy egész társulatot.

Csak akkor tört meg, amikor megtudta, hogy nincs tovább. Hogy 
az első bánáti hivatásos magyar színházat megszüntetik. A színház 
szót ki akarta rekeszteni a szókincséből.

- Megyek, megölöm az Úristent - mondta.



MINDEN LEHETSÉGES

Juhász Zsuzsa értelmiségi családban született Nagybecskereken, 
1927-ben. Édesapja, Juhász Ferenc sokáig a Torontói című újság 
munkatársa volt, újságíróként Nagyváradon is dolgozott. Már 1919- 
től nagy-nagy lendülettel szervezte újjá, naggyá, tömegessé a bánáti 
magyar műkedvelő mozgalmat. „Dilettánsokat” toborzott.

-  A dilettáns az, aki, ha részeg embert kell alakítani, csakugyan 
leissza magát. Ő az, aki néha morózusan, másnaposán érkezik a 
próbára, beleköt mindenkibe és mindenbe. De felejthetetlen is tud 
lenni, csodálatos, amikor úgy érzi, hogy „megszállta” az ihlet. S 
ekkor egyszerre a színpad megtelik feszültséggel, valami történik a 
színházban. Neki több a színház, a színpad, mint a hivatásos 
színésznek -  mondta nekünk, fiatal színészeknek egy alkalommal 
Juhász Ferenc. Végül hozzátette:

-  Imádom a dilettánsokat!
Juhász Ferenc érdekes, értékes tanulmányokat is publikált: 

régészeti, néprajzi és történelmi tárgyúakat. Nejét, született Magyari 
Piroskát is bevonta a színházi világ bűvkörébe. Leányuk, Zsuzsa a 
gimnáziumi érettségi után beiratkozott a Zágrábi Egyetem Német 
Tanszékére, s három évig tanult ott. Angol órákra szintén járt, a 
filozófia is érdekelte. De Zsuzsa eltökélte, hogy sohasem fejezi be a 
tanulmányait, mert a „valóság” számára elviselhetetlen volt. 
Álomvilágba menekült hát, a színházba, ahol minden este 19.30-tól 
22 óráig színes álmokat lehetett megvalósítani.

„Kedvenc” monológját idézem:
-  A színházban csakugyan minden, de minden lehetséges. A 

színházban minden megtörténhet. A színházban, a színpadon min
dent szabad. Vagyis a színházban semmi sem tilos. Csak egy 
valamitől óvakodj: ne mutasd fel a valóságot!

(Színésznőnk a Földindulásban, Kodolányi János döbbenetes 
drámájában mégis felmutatta. A reflektorok éles fényében szinte 
sütött, égetett az igazság, a valóság. Attól a pillanattól kezdve Juhász 
Zsuzsa már arról beszélt, hogy a színházban, igen, mindent szabad, 
mindent lehet, csak hazudni nem. A tükörnél, néhány perccel az



előadás megkezdése előtt, gyakran Baudelaire-t szavalta: „Sötétség és 
hideg vesz körül nemsokára / tündöklő nyaraink gyors tüze, ég veled!”

Kifejtette azt is, hogy a színház valami másnak, valami többnek 
a szimbóluma. Mérged, sistergő dühöd a színen az erkölcsiség 
ösztönös önvédelme. Okosabb, bölcsebb, határozottabb volt, mint 
mi, szájtáti fiatalok.

Ő volt a „nagy komédiás” .
Mégsem lett „közkívánatra” színésznő. Szülei, barátai eltaná

csolták a színpadtól. Zsuzsa az akarással áramoltatta át magát s 
akkor volt boldog megírta egy glosszájában a Magyar Szó bán - , ha 
a színház úgy működött, mint azok a hol volt, hol nem volt mesék, 
amelyekkel megkönnyítjük a halállal végződő életet.

A BEGA-PART1 SIRÁLY

Nagybecskereken 1951-ben, a városi Népbizottság engedélyével 
és valóban hathatós támogatásával megalakult a Madách Színház, az 
első vajdasági magyar amatőrszínház. A város másik -  már meglevő 
-  magyar művelődési egyesületében, a Petőfiben rögtön a II. 
világháború befejezése után színjátszó csoport alakult, be is mutatta 
Fazekas Mihály Ludas Matyi]át. A családdá forrt közösséget, mely a 
műkedvelő tevékenység terjesztése és tömegesítése mellett kötelezte 
el magát, számos megpróbáltatás érte. Az egyesületnek próbaterme, 
ruhatára, megfelelő nagyságú színpada sem volt. Az embereket 
akkor az „eszmék” vezérelték, s elhatározták, hogy a magyar amatőr 
mozgalmat is megsegítik. Az alapítók természetesen a Petőfi 
Művelődési Egyesület színjátszó alosztályának tapasztalt és tapasz
talatlan tagjai voltak: a Boros házaspár (Mirjana és István), 
Babinszki István, Zádor Imre, Vastag Mihály, Máté Imre, Fa József, 
Ormay Mária, Novotni Ilonka és még sokan mások.

Juhász Ferenc, a Madách Színház mindenese az 1908-ban 
először bemutatott színjátékot, A tanítónőt tűzette műsorra, egy 
ellentmondásos szerző ellentmondásos darabját. A rendezéssel az 
akkor már gyakran betegeskedő Nyáray Rezsőt, ahogyan a veterán



színészt becézték: Rudi bácsit bízták meg. Ehhez a falusi életképhez 
Rudi bácsinak megvolt a szereposztása.

-  Tóth Flórából ebben a városban csak egy van -  mondta Rudi 
bácsi.

-  Ha a leányomra gondol, akkor gyorsan a tudtára adom, hogy 
Zsuzsa olyan tehetségtelen, mint egy erdei fatuskó -  válaszolta Juhász 
Ferenc dühösen.

A Juhász család hallani sem akart Zsuzsa szerepeltetéséről. A 
szíve, igaz, nagy, de a többi? Végül is Juhászék beadták a derekukat.

Mit várt a rendező Juhász Zsuzsától, Tóth Flóra megszemé
lyesítőjétől? Ebben a drámában magasan fölébe kell nőni a magyar 
falunak, a paraszti társadalomnak. Már az első olvasópróbán az az 
érzése támadt az embernek, hogy Zsuzsa Tóth Flóra álarca mögött 
önmagát adja, s a legszívesebben azonnal elrepülne egy eldugott, sáros 
magyar faluba. Ide valahol Bánátba, ahol egyre ritkább a magyar szó 
és a gyermekáldás. Egy ilyen Tóth Flóra azonnal felvenné a harcot a 
krakéler „urakkal” , szolgáikkal, perlekedne az évszázados magyar 
sorssal.

Tóth Flóra a magyar sirály?
Az lehetne, az is talán.
De a magyar sirály, szegényke, ázottan és csapzottan, számyaszeget- 

ten nem repdeshetett sohasem olyan magasan, mint Csehov madara. A 
magyar sirályt lelövik. A magyar sirálynak nincs égkék horizontja. 
Furkósbottal még a trágyadombról is elzavarják. A disznóól mögött törik 
le a szárnyát. A magyar sirály legjobb esetben csupán a kerítést repülheti 
át és eltűnhet a végeláthatatlan pusztaságban.

Tóth Flóra/Juhász Zsuzsa ösztönösen védekezett és ösztönösen 
támadott. Megírták: „A magvetőnek született Bródy Sándor önmagá
val szemben sok slendrián tettet követett el.” A tanítónő sem hibátlan 
mű. Az előadás kapcsán esetleg egy kivételes tehetségű színésznőnek, 
Tóth Flóra megszemélyesítőjének a neve kerülhet be a recenzor 
noteszába.

Be is kerü .
Mindenütt megjegyezték a nevét -  Belgrádban, Zágrábban, 

Szabadkán -, mindenütt, ahol a drámát a népes szereplőgárda színre



vitte (Juhász Zsuzsa, Boros István, Boros Mirjana, Ormay Mária, 
Babinszki István, Mihalkovits Búza Ferenc és mások).

A nagy feltűnést keltett előadást a Magyar Szóban Herceg János, a 
7 Napban Színházjáró Jeromos és Majtényi Mihály méltatta. Sok 
helyütt azt olvastuk, hogy az emberi helytállás variációi testesültek 
meg. A falubeliek saját fontosságuk, önérzetük növelése érdekében 
megtagadják a betolakodót. Tóth Flóra -  magyar módra elkövetett -  
„ördögűzés” áldozata lett.

Juhász Zsuzsa a folyamatos megaláztatások ellenére úgy uralkodott 
törékeny alakjával a színpadon, akár egy királynő, akitől ellopták a 
koronáját, a palástját, de a büszkesége, emberi tartása megmaradt. 
Túlnőtt mindenkin. A társulatnak volt egy színésznője, de a 
színésznőnek akkor még nem volt társulata. Az előadásban gyakran 
Juhász Zsuzsa életfilozófiája - „nem adom meg magam egykönnyen” -  
érvényesült, nem Bródy Sándoré vagy Tóth Flóráé. Élj, ha tudsz, ha 
akarsz. Mondj igazat, ha tiszta akarsz maradni. A mi nagybecskereki, 
bánáti Tóth Flóránk emelt fővel hagyta el a színpadot, az ajtónál -  
rövid gondolkodás után -  keresztet vetett, s aztán úgy bevágta az ajtót 
maga után, hogy beleremegtek a kulisszák.

Győztes távozott a színről.
Színésznőnk hallani sem akart a másik megoldásról. Az ő Tóth 

Flórája nem borult engedelmesen a fiatal úr vállára. Ez a Tóth Flóra 
szikrázó szemmel állt odébb egy házzal, egy faluval.

„... a szoba már derül, de igazán napos csak akkor lesz, amikor a 
tanítónő bejön. Mintha ajtót nyitván, vele együtt özönlenék be a nap 
írta Bródy Sándor. Mintha csak Juhász Zsuzsára gondolt volna. A 
hozzá hasonló harcos emberekre. Az álmos világba „beözönlött” ez a 
hihetetlenül fényes jelenség, s aztán gyorsan elvitték Szabadkára, ahol 
kibillentették egyensúlyából, ezért szabad szellemisége már nem 
érvényesülhetett olyan erővel, mint szülővárosában.

Elment vele együtt az élet is, mint Tóth Flórával.
De előzőleg fellépett a Madách Színház előadásaiban. Ott volt a 

kezdetnél. Nevek felsorolása nélkül is tudjuk, hogy az a társulat felve
hette a versenyt sok hivatásos együttessel. Színre vitték Sommerset 
Maugham A szent láng című színjátékát, Molnár Ferenc Farkasát, 
Moliére Képzelt betegéi, Heijermans Hermán Reményéi, Anday Ernő



Vadvirágfa. A társulat járta a vidéket is. A tagság úgyszólván bent 
élt a színházban, a Toša Jovanovié Színház termeiben. Voltak jó és 
voltak rossz előadások. Tanulságok nélkül. Mert már régen meg
mondták, hogy a jó előadásból azért nem lehet tanulni, mert jó, a 
rosszból azért nem, mert rossz. A színház tehát olyan, mint a 
szerelem: csinálni kell, és az a legjobb iskola.

SZABADKA, A ROSSZ ÁLOM

A becskereki lányt 
elvitték Szabadkára.

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

Mások többnek lát
ták Juhász Zsuzsát.

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

Cigóri Komor Gyula 
Aladár nem szamár című művében 

(1952)



Mária, R. Fazekas Piroska, Juhász Anna, Szilágyi László, Fejes 
György, Pataki László, Szabó István és mások. Fiatalok és idősek 
egyaránt. Zsuzsa az első napokban lebénult. Az addigi sikereiről senki 
sem beszélt, rövid múltja feledésbe merült. Napok teltek el, amíg 
magához tért s elkezdte tanulmányozni a színház tarkabarka műsorát.

Az 1951/52. évben ez a következő volt:
Drago Garvais: Sok hűhó egy szobáért, August Strindberg: Júlia 

kisasszony, Szirmai Albert: Mágnás Miska, Bogdánfi Sándor: Vass 
Péter, Komor Gyula-Stefanidesz Károly: Aladár nem szamár, 
Machiavelli: Mandragora, Indig Ottó: Ember a  híd alatt, Molnár 
Ferenc: Játék a kastélyban, Kálmán Imre: Marica grófnő, Hunyady 
Sándor: Pusztai szél, Carlo Goldoni: A legyező. A színházban Sántha 
Sándor, Mamuzsich István, Garay Béla, Pataki László és az akkor 
még kezdőnek számító Virág Mihály rendezett. Hatodik évadját 
kezdte és zárta a nagy létszámú magyar társulat. Vegyes értékű és 
színvonalú előadások születtek. A rendezők a drámairodalomból 
jobbára a legkézenfekvőbbeket emelték ki és tartották érdemesnek 
arra, hogy be is mutassák. 1951-ben már megformálódott az a sajá
tos műsorrend, amely a vidéki színházakra akkortájt jellemző volt. A 
műsort munkásoknak, parasztoknak, diákoknak és értelmiségieknek 
ajánlották.

Juhász Zsuzsát nem „szerepre” szerződtették.
A naivabb olvasó most azt hihetné, hogy a becskereki színésznőt 

azonnal „beiktatták” a szabadkai Tanítónőbe, s már a vasútállomáson 
azzal fogadták, hogy gyedünk, gyerünk, ma este a Bródy-darab 
előadása lesz, lássuk azt a Bega-parti Tóth Flórát. A művészeti 
vezetőség azonban nem bízott Juhász Zsuzsa teherbíró képes
ségében. Olyasmit mondtak, hogy a fiatal színésznő Nagybecs
kereken úgyszólván partnerek nélkül debütált. Ami jó is, veszélyes 
is. A szabadkai előadásban alapító tagok, tapasztalt színészek szere
pelnek, s egy kezdő színésznő még nem rendelkezik gyors alkal
mazkodóképességgel. A szabadkai előadásban 1951-ben R. Fazekas 
Piroska alakította Tóth Flórát, 29-szer „ment” a darab. Azt azonban 
rögtön észrevették a rendezők, hogy Juhász Zsuzsa apró fintorokkal, 
hanghordozásával mélyebb tartalommal tudja felruházni még a



banalitásokat is, de -  ne szaladjunk a rúd elé. A fogadtatás tehát re
zervált volt.

Színésznőnk minden előadást megnézett.
Nem kellett volna.
Mert másnap véleményt nyilvánított. Elmondta, hogy őt a jó 

előadás letaglózza, a rossz jókedvre deríti, s ő bizony mostanság 
gyakran jókedvű. De azért néha dagadtra tapsolta a tenyerét. Egy- 
egy színészi alakítás megkapó volt, jegyezte meg.

A színház műsorával nem volt megelégedve. Melyik lesz az az 
előadás, amely másfajta színjátszást kíván?

A szakma sokáig nem akarta észrevenni a színésznőt, aki ott 
toporgott a színfalak mögött, reggelenként pedig a hirdetőtábla előtt. 
Hátha egyszer az ő nevét is „nagy betűvel” írják ki, reménykedett. 
Igen, a szakma „ejtette” , de Szabadka színházértő közönsége rá
csodálkozott a nagy becskerek i leányra. Meghökkentően tehetséges, 
mondták sokan. Meghökkentően visszafeleselő, állították mogorván 
a színházban. Nem bukott bele a szerepeibe, igaz, akkori lehetőségeit 
túlhaladó színpadi feladatot tulajdonképpen nem is kapott. A friss 
öröm, hogy „igazi” színházban szerepelhet, hogy állandó mozgásban 
lehet, annyira lefoglalta, hogy csak nagy későn vette észre: itt, a 
szabadkai színházban a „futottak még” kategóriába akarják sorolni, 
skatulyába zárják, a butuska, csacska akárki címkével ellátottba. 
Nóráról, Desdemonáról, Opheliáról, Izoldáról még csak nem is 
álmodozhatott.

Színésznőnk magára maradt. Unta már a nagyvárost, és ezerszer 
is elátkozta azt a pillanatot, amikor elhagyta szeretett szülővárosát.

De szókimondó volt itt is. A szemére vetette a színházi 
vezetőknek, hogy miért tűznek műsorra olyan darabot, mint amilyen 
a Piros bugyelláris vagy a Vass Péter.

„Itt volna hát a szent, a várt Szélvész, / Tespedt tavat mely 
fenékig zavar? / Alázását ki oly bűnösen tűrte, / Lázad hát már az 
Élet alágyűrtje, / A tanító, a legrababb magyar?” -  írta Ady Endre a 
L/tágban 1910-ben. írhatta volna ezt a színészekhez is.

Zsuzsának címezve.
Tudta Zsuzsa, hogy aki a színházba lép be, az a szenvedélyek 

világában találja magát. A színházban csakis a szenvedélyes



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

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

De ehhez a színház
nak nem volt ereje. 

Vezéregyénisége sem. 
Csökkent a nézőszám. 

Komor Gyula-Stefani- 
desz Károly Aladár nem 
szamár című gyermeko- 

Nézz a szemembe! Szilágyi Lászlóval perettje 17-szer került be- 
Nicolo Machiavelli Mandragora mutatásra, Nicolo Machia-

címií drámájában (1952) ve 11 i M andragorá')^
7-szer, Indig Ottó Ember 

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



El kellett viselni a színház üresjáratait.
Nem volt mit „felmutatni” az Aladár nem szamár című gyer

mekoperettben, de Juhász Zsuzsa találó maszkban, kellő önkontrol
lal, megfelelő hangnemben elevenítette meg Cigóriát, s arra is 
ügyelt, hogy a legszélsőségesebb komikum pontos formában 
érvényesüljön a színpadon. Azzal a „kevéssel” , amit nyújthatott, 
sokat elárult önmagáról, alakítókészségéről. De - mégiscsak egy 
gyermekoperettről volt szó a „kezdő” Virág Mihály rendezésében -  
mindez csak „előkészület” volt. Szilágyi László jól érzékelte: 
„Zsuzsa szeme olykor-olykor ironikusan, fölényesen villant, 
intellektusával fölébe nőtt a többieknek. A Mandragorábán Lucretia. 
Sulhóf József (Magyar Szó) észrevette: „Juhász Zsuzsa a fiatal 
feleség szerepében jó, csak a harmadik felvonásban még kihívóbban, 
felszabadultabban kell megjátszania az átalakulást.” Ebben a szerep
ben színésznőnk hangjának érdes-kesernyés jellegével nem vihette 
többre. Ilyen szerep után az újságírók még nem írnak „színész- 
portré” -t, jól tudta ezt. Még nem találta meg önmagát.

Pályája a papírforma szerint indult.
Nagyobb szerencséje volt Indig Ottó Ember a  híd alatt című 

színmüvével. Színházjáró Jeromos (Hock Rudolf) az előadás után a 
7 Atomban megjegyezte: „Juhász Zsuzsának ez az első szerepe, amelyre 
módszeresen készült. Úgy látjuk, hogy ez a tehetséges fiatal erő bevált
ja a hozzá fűzött reményeket. Alakítása mély és emberi volt. 
Impresszív játéka minden jelenésben közvetlenséget sugárzott és meg
győzte a nézőket, hogy rákészült a legigényesebb színpadi feladatra, a 
drámai monológra. Sikere nagy és megérdemelt” . Kolozsi Tibor a 
Magyar Szóban emlékezett meg Zsuzsáról: „Volt két olyan szereplő, 
aki valósággal vitte a darabot, magával ragadva mindenkit. Az egyik, 
akiről elsősorban meg kell emlékezni, Juhász Zsuzsa, akinek tehet
sége mindinkább kibontakozik, s ez különösen megnyilvánult ebben a 
testére szabott szerepben. Talán az első felvonásban még nem volt ízig- 
vérig pesti lány, de ahogy előrehaladt a darab, mindinkább a 
központba került, szavával, mozdulataival mindinkább betöltötte a 
színpadot, hogy végül a harmadik felvonásban a fotelben ülve 
monológjával eljusson a csúcsra, ahol minden mozdulatával, minden 
kis hanglejtésével még fokozni tudta a dráma feszültségét.”



1952-ben ezt írták Zsuzsáról:
Még egy kedvére való szerep, és „befut” . A bizalomra „élete 

legjobb alakításaival” akart válaszolni. Túláradó lelkesedéssel 
beszélt egy ideig a színházról -  megírta ezt édesapjának is de a 
fiatal színésznőnek több alkalmat már nem adtak bizonyításra. Hiába 
egyesült nála a nagy mesterségbeli tudás a rendkívüli emberi ábrá
zolásmóddal, Hunyady Sándor Pusztai szél című darabjában csak 
kurta epizódszerepet osztottak rá. Színházjáró Jeromos azonban 
most is felfigyelt Zsuzsára: „Juhász Zsuzsa mint cigány lány élvonal
beli színészhez méltó gonddal formálta meg kis epizódszerepét (7 
Nap). A Magyar Szóban Kolozsi Tibor vette védelmébe Zsuzsát: 
„Juhász Zsuzsa szép példát mutatott arra, hogy élvonalbeli színész is 
alakíthat epizódszerepet s egyúttal új oldaláról mutatkozhatott be a 
cigánytáncával.”

Élvonalbeli színésznő?
Egy-két szereppel?
Sokan felkapták a fejüket. A színház önmagát szegényítette, 

amikor Zsuzsát nem óvta, becsülte meg valódi értéke szerint.
Megszületett a „színészportré” is.
Kolozsi Tibor a 7 Napban -  Zsuzsa akkor már elmenőfélben volt 

-  közölte róla. Elöljáróban megállapította, hogy fiatal és tehetséges. 
Hogy szertelen. Öntudatos. Meg lokálpatrióta. Egy kicsit ez, egy ki
csit az. Zsuzsa abban az interjúban már többet beszélt a nagy- 
becskereki magyar színházról, mint a Szabadkán eltöltött egy évéről. 
Beszélt Nyáray Rezső érdemeiről is.

„Olyan merev voltam, mint a tuskó -  nyilatkozta az első próbákon. 
Rajtam kívül egyedül ő hitt bennem. Az édesapám csak ennyit mon
dott: »Ne haragudj, tudom, hogy szereted a színházat, de olyan tehet
ségtelen vagy, édes lányom, mint a bűn!« Aztán odaszólt az édes
anyámhoz: »Ezt a lányt többé nem szabad felengedni a színpadra.« A 
mi aranyos Rudi bácsink azonban más véleményen volt. Csak úgy vál
lalta el A tanítónő rendezését, ha én játszom Tóth Flórát...”

Ne firtassuk, miért hagyta el Szabadkát. Talán nem is egyes 
emberekben, hanem a merev, s ebben a merevségben nyűglődő szín
házi struktúrában volt a nagy hiba. Mert „kezdő” nem lehet sztár, 
hangoztatták akkor. Meg aztán a langyos biztonság sohasem értékeli



a csupa láz nyugtalanságot. Juhász Zsuzsa barátai és ellenségei 
egyaránt tudták, érezték, hogy színházi ügyekben ő nem ismer tréfát. 
Megmondja, mire gondol.

Betelt a pohár, mondta, amikor műsorra tűzték a Piros bugyel- 
lárist. Évadkezdés -  népszínművel? Felszisszent az újságíró
társadalom is. A színház azonban mind lejjebb és lejjebb adta. Pedig 
valahova már eljutott.

Zsuzsa rohant vissza a Bega partjára.
Nem tudta, mi vár rá. De tudta, hogy Szabadka már nem nyújthat 

neki se modern elidegenítést, se commedia dell’artét. Stílust ott már 
nem talál. Ami a „vétke” volt, az volt az erénye. Tudott „átélni” 
szerepet, tudott „azonosulni” , sokat tudott a szakmából. Otthonosan 
mozgott a színház boszorkánykonyhájában s ehhez még hozzáadta a 
maga varázslatos csodaszerét.

Mert nagy műveltségű színésznő volt.
Mindenben rendszert akart felmutatni. Színházi közhely, ha leír

juk, hogy maximalista volt. Minden apróságra ügyelt: hangsúlyra, 
mimikára, mozgásra -  még a fénybeállításra is. Néha túllépett az 
alakon: „felmutatta” , játszott vele.

Nagy, égő szemekkel bámult rá a világra.
Édesapja mesélte, hogy torz mosollyal az ajkán lépett le a vonat

ról a becskereki vasútállomáson. Juhász Ferenc megkérdezte:
-- Bántottak?
Zsuzsa legyintett.
-  Lesz színházunk, édesapám? -  kérdezte.

SIKEREI A SZÜLŐFÖLD SZÍNPADÁN

IGAZOLT SZÁNDÉKOK

Megkésett rekviem című könyvemben megírtam, hogy az ötvenes 
években a városi népbizottságok négy hivatásos magyar színi
együttes működését tették lehetővé. Megalakult a magyar társulat 
Nagybecskereken is. Tulajdonképpen a Madách Amatőrszínházat 
tették hivatásossá. A magyar együttest a Toša Jovanovié



Népszínházhoz csatolták s így a városnak 1953 októberétől két társu
lata volt - mindkettő hivatásos -: a magyar és a szerb. „Diplomás 
színész” sem itt, sem ott.

Összesen 18 színésze volt a magyar együttesnek. Zsuzsa már az 
első ülésen azt hangoztatta, hogy vége a dilettantizmusnak. Sok-sok 
próbára lesz most szükség, önfegyelemre, szellemi és fizikai 
erőfeszítésekre. A veteránok hümmögtek, mi, fiatalok meg 
lelkesedtünk. Zsuzsa lett a mi szellemi vezérünk. Úgy tűnt, hogy min
dent ki akar beszélni magából, lényéből nem akar eltitkolni semmit 
sem. Ugyanakkor azonban az embernek olyan érzése is támadt, hogy 
valamivel, a nagy „emberi titkok”-kal adósunk maradt: nem akar 
beszélni a magánéletéről. Számára csak a színház létezett akkor, pon
tosabban: a színházteremtés lehetősége. Tragikomikusán elemzett 
minden jelenséget, mintha a világ képébe szerette volna vágni élet- 
szemléletét: „Bohóc vagy, te Élet, komédiás, én ugyan nem veszlek 
komolyan. Látod, megmutatlak az embernek, de ezt te nem érdemied 
meg tőlem, még kevésbé a színháztól!”

Heltai Jenő A tündérlaki lányok című müvének próbái 1953 
szeptemberében kezdődtek meg. Bemutató: 1953. október 17-én. Friss 
emlékkép Dürrigl Juhász Zsuzsáról -  egy zágrábi orvoshoz, Dürrigl 
Theodorhoz ment férjhez - , a cserfes Sárikáról és egy bohém hangu
latú Budapestről. Heltai Jenő egy letűnt világ „pikáns” ügyeit eleveníti 
meg. Dörzsölt nemes úr, „ügyes” házasságközvetítő, leányok, akiknek 
ma már csak a panoptikumban szoríthatunk helyet.

Sárika, az eladó pesti úrilány a legszívesebben tótágast állva fogad
ná a gavallérokat, a kérőket, a hozományvadászokat. Mozgása arról 
árulkodik, hogy semmilyen ügyet sem támogat, még a pénzszerzés 
sem érdekli. Önállóan szeretne repdesni, korzózni Budapest utcáin. Ha 
vénlány marad, akkor vénlány marad -  na és?! Néha nekigyűrkőzik, 
hogy elmondja véleményét a dolgokról, aztán megvetően legyint 
egyet, és elhallgat. A zongorához menekül. Klamm, klamm. 
Beviharzik az életbe s aztán visszabújik a burkába.

Sárika -  Juhász Zuzsa.
Juhász Zsuzsa - Sárika.
A nagybecskereki hivatásos magyar színház bemutató előadása 

vegyes fogadtatásban részesült. A recenzorok szegény Heltai Jenőn



verték el a port és természetesen a „rendszer ellenségén” , a „magyar 
nacionalistán” , Juhász Ferencen, Zsuzsa édesapján. Korom Tibor, a 
7 Nap akkori tudósítója Juhász Zsuzsát sem kímélte. Szemelvény a 
kritikából: „D. Juhász Zsuzsa aprólékosan kidolgozva és őszinte 
átéléssel hozta színre Sárikát, a magát naivnak mutató, de az érett nő 
ravaszságával operáló legfiatalabb Tündérlaki lányt. Helyenként 
azonban közelebb állt Péterpusztához, mint Pesthez.”

A tájékozatlan Korom Tibor az erényt taposta a sárba. Mi, vala
mennyien, felkapaszkodott „péterpusztaiak” vagyunk, ezt illik tudni. 
Zsuzsa az említett „aprólékos gonddal” , figyelmét erre is kiter
jesztette, péterpusztai lénye tudatos volt. Sárikájával sejtette-jelezte 
azt (is), hogy a Berg család valamelyik távoli vagy közelebbi őse 
savanyú bort mért valahol a magyar ugaron, talán éppen 
Péterpusztán.

Dávid Belasco Pillangókisasszonyának a színrevitele nagyvonalú 
és merész gesztus volt közvetve a színház és közvetlenül Juhász 
Ferenc, a művészeti igazgató és rendező részéről. Az érzékeny 
szerelmes történet -  érzékeny epedésekkel -  amolyan „abszolút 
bukás” lehetett volna, ha Cso-cso-szán szerepét Juhász Ferenc nem 
osztja a lányára, Zsuzsára. A híres opera, a Butterfly librettója -  ere
detiben a színen. Ebben a műben minden szó elviselhetetlenül 
banálisán hangzik, újszerűségével aligha hathat a nézőre. De 
Zsuzsából ismét feltörtek a gátlástalan érzések, nyíltan, néha visz- 
szafogottabban vallott szívügyekben. Most már szorongani, félni is 
láttuk a színpadon. Többször messze túllépett a színpadi szituáció 
racionális határain. De elsősorban most is ember volt: ráción túli 
emberi világot közvetített.

A recenziókból: „Cso-cso szán, a tragikus sorsú géjsa D. Juhász 
Zsuzsában kétségtelenül tehetséges tolmácsolót kapott. Ez a szerep 
komoly próbára teszi a színészt, mert a kedélyállapotok és érzések 
egész sorát kell érzékeltetni. Tehetségét elmélyüléssel egészítve ki, 
D. Juhász Zsuzsa megrázó erővel, művészi és lélektani pontossággal 
ábrázolja a boldogtalan Pillangókisasszonyt. Szerepét árnyalatfinom 
lélekrezdülésekkel megérlelte magában. Alakítása azok közé tar
tozik, amelyek az ember emlékezetébe vésődnek” , írta Kolozsi Tibor 
(k. t.) a 7 Napban. Részlet S. P. (Magyar Szó) méltatásából: „A



Pillangókisasszony előadásában különösen Juhász Zsuzsának magas 
színvonalú művészi játékát kell megemlíteni. Juhász Zsuzsának si
került Cso-cso-szán érzékeny polgárkisasszonyokat megnkató 
giccses figurájába életet lehelni.”

A színfalak mögött - „belépőm”-re várva - lestem Zsuzsa min
den mozdulatát. Számos emberi érzést ábrázolt mélységes
szenvedéllyel. Óriási színésznő, szögeztem le akkor magamban.
Igen, a színház csak akkor maradhat meg, ha az előadásait sokrétűvé, 
izgalmassá, érdekessé tudja tenni.

Például egy D. Juhász Zsuzsa szerepeltetésével.

*

Nem játszott Bra- 
nislav Nušić Megbol
dogultjában. Megren
dezte Dario Nicodemi: 
Vakarcs (Scampolo) cí
mű vígjátékát. „Elment” 
mellette a Sárga csikó 
című népszínmű és 
Arthur Miller Édes fiaim 

a darabot Két nem
zedék címmel adták -  c. 
drámája, de nem oszto
zott a Ján os vitéz si
kerében sem a kollégáival. 
Végül a nagybecskereki 
magyar társulat legran
gosabb, legőszintébb elő
adásában, Kodolányi János 
Földindulásában, paraszt
drámájában Julit hozta 

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

címíí darabjában (1952)



magyar sajtóban egy sorral, egy betűvel sem emlékeztek meg az elvtár
sak. A színházat a végrehajtó bizottságok, népbizottságok akkor már 
„leírták” , felszámolták.

A Földindulás a „megállított pillanat” megrázó varázsával hatott. 
A mű rengeteg problémát vet fel, nyílt sebekben vájkál -  és rólunk 
szól, magyarokról. Vádirat a darab egy olyan társadalom ellen, 
amely a magyar falut a pusztulásba taszítja.

Zsuzsa „népi öltözékben” , Boros Istvánnak, az énekes bonviván- 
nak a vállára borulva. Mint amikor egy füredi bálból hazatérőben a 
szépségkirálynő, egy dáma elvegyül a tarka tömegben. Mégis tudott 
látomásos színházat elénk idézni. Ez a Julika álmában születhetett 
meg. A magunk sorsa felett kesergett, sírt, zokogott, s mi akkor már 
tudtuk, hogy mi fáj neki oly nagyon. Elvesztette a magyar társulatot. 
Édesapját brutálisan elmozdították a művészeti vezető posztjáról, 
már nem is rendezhetett.

Szegény Zsuzsa, szegény Juli.
Sokáig ücsörgött a senki földjén, az öltözőben a Földindulás egy- 

egy előadása előtt. Pedig a maszkja percek alatt elkészült. Julikára s 
a „magyar átok”-ra összpontosított. Szüksége volt arra, hogy benne 
formálódjon meg Julika esendő alakja, hogy minden idegszálában a 
nehéz sorsú szegény lánnyá alakuljon.

Most nem „nézett ki” a szerepből.
Egy kicsit talán önmagát adta.

HAJÓTÖRÉS

Sokan elhagyták a társulatot.
Második évadját a népbizottság nagyobb támogatása nélkül 

kezdte meg a magyar színház. Az elvtársak szerint az a színház, 
amely János vitézt mutat be és Kodolányi János-drámát, nem érdem
li meg a bizalmat. Nagy pénzekre a társulat nem számíthatott. A 
munkát amolyan félhivatásos státusban kellett folytatni.

Színésznőnk megírta cikkét a 7 Napban {Szabad nekem is hoz
zászólni, 1954. május 1.) Megemlíti, hogy még a súlyos gazdasági



helyzet sem teszi indokolttá a magyar és a román társulat megszün
tetését. Megírta, hogy a végrehajtó bizottság ülésén elhangzott 
vélemények között volt néhány határozottan rosszindulatú, sőt cinikus. 
A cinikus ember pedig, sajnos, mindennek csak az árát tudja csupán, 
az értékét nem tudja semminek. S ez már azért is szomorú, mert 
néhány felelőtlen kijelentésükkel egy város, vagy talán egy egész 
országrész magyar ajkú színháza alatt fűrészelik ketté a lehetőséget, 
lelkűk rajta!Megírta cikkében azt is, hogy a társulat előtt csak egy út 
áll: a munka. Dolgozni tovább, mintha mi sem történt volna. Még több 
előadást tartani és vállalni a vidékjárás gyötrelmeit is. Elutazni 
Tordára, Szentmihályra, Muzslára, Lukácsfalvára, Kisoroszra, 
Udvarnokra, Kikindára, Pancsovára, Ürményházára, Versecre, min
denhova, ahol a színház még így, kissé elfáradva, megtépázva is -  
megmarad az emberek, a magyarok emlékezetében, s aztán majd előbb 
vagy utóbb észreveszik, hogy a szegényes látványvilág ellenére, egy- 
egy műnek ü z e n e t e  is van, gondoljunk csak a Föld indul ásva.

Dimitrijevics Mara, a Topolyai Magyar Járási Színház igazgatója, 
akinek sikerült megóvnia társulatát a végveszélytől egészen 1959-ig, 
válaszában megállapította, hogy nem kellett volna színházat alapítani 
ott, ahol nem volt meg minden lehetőség, s a nagybecskereki társulat 
nem azért szűnik meg, mert magyar. D. M. időnként -  ha kellett -  
kénytelen volt a rendszert szolgálni, hogy megvédhesse a saját 
portáját. A Juhász család nem élvezte a rendszer bizalmát. A nagy
becskereki társulat sem. A sjíniegyüttesből egyetlenegy színész, Boros 
István lépett be a kommunista pártba.

*

Zsuzsa „különítménybe még egy évig együtt maradhatott. Zsuzsa 
szervezett, rendezett -- nagyjából sikerrel szerepelt és szikrázó dialó
gusokat folytatott az üléseken a színház gyors halálát sürgető magyar 
gyászhuszárokkal. Jelenlétével mindig felborult egy-egy ülés menet
rendje, nem egy alkalommal idő előtt ért véget. Zsuzsa érvei előtt az 
elvtársak gyakran meghátráltak, de ez nem sokat változtatott a lénye
gen. A társulatot megtűrték ugyan, de nem szerették, nem támogatták. 
Néhány ijedt színészről volt szó, akik érezték, tudták, hogy a „színház"



szó még nem is ment át a köztudatba. Hátrányos helyzetű 
embereknek érezték magukat, akiket a rendszer kénye-kedve szerint 
tologathat. Mert a csatlakozás nem volt diplomához kötve. A 
színészt akkor semmi/senki sem védte.

Megkezdődött a vegetálás.
Zilahy Lajos Zenebohócok című színjátékában színésznőnk át

kerékpározott a színen. Vastaps a nézőtéren. Talán a nézők is 
megérezték, hogy tigrisanyaként küzdő színésznő suhan át a szín
padon, ennek ellenére nem óhajtja magát piedesztálra emeltetni. 
Elvállal mindent. Egy néző az egyébként halványabbra sikerült 
bemutató után megjegyezte:

- Szépen megrendezte Zsuzsa ezt az előadást.
A színészek tiltakoztak:
-  Ezt az előadást nem ő rendezte.
-  De ott volt -  köztetek!
Zsuzsa még az Amit az erdő mesél című népszínműbe is „beme

részkedett” . Kvazimodo Braun István A Magdics-ügy című 
drámájában az ember törpeségét egy-egy mondattal, mozdulattal 
érzékeltette. A szerző még évekkel a nagybecskereki bemutató után 
is - az előadást Tűsnek Ottília rendezte -  hálás szeretettel nyilatko
zott Juhász Zsuzsa szép alakításáról s megköszönte, hogy a 
színészek hittek a darabban. A prológust mondta -  harsányan, 
életvidáman -  Carlo Goidoni A hazug című vígjátékában. Vérbeli 
clownként rohant végig a színpadon: még mindig örömét lelte a 
játékban, de akkor -  ha tudott volna is -  már nem akart ironizálni. 
Félszemmel mindig a tagságot leste: vajon bírjuk-e még, akarjuk-e 
még megköszönni neki a tüzet?

Bemard Shaw Pygmalionjában -  a rendező, az újvidéki Lányi 
István a vígjátékot „átkereszteltette” , Nagybecskereken a mű A tanár 
urat megleckéztetik címmel futott -  Zsuzsa megint valami másnak a 
jelképe volt. Ő volt az „izgalom” , a „több” .

A recenziókból: „Juhász Zsuzsa kvalitásai Elisa szerepében 
helyenként olyan művészi színvonalat értek el, amelyben valóban 
meglelhetjük Shaw szellemét. Könnyed, természetes, hihetetlenül 
emberi volt, ezért apróbb túlzásait szívesen elnézte neki az ember” 
(L aláírással, 7 Nap, 1995. III. 27.). V. G. méltatása a Magyar Szó bán



( i995. III. 20.): „Az Elisa virágáruslányt alakító D. Juhász Zsuzsa 
szinte szemünk láttára alakult át kis vadócból dámává. Igazi 
elemében volt, s felfelé ívelő játéka csak az utolsó jelenetben 
vesztett eredetiségéből.”

Érdekes, gondoltam, miközben a kritikákat olvastam. A recen- 
zorok rendszerint azt marasztalják el, ami nekem -  engedjenek meg 
egy cseppnyi szubjektivitást -  igencsak tetszett az alakításban, 
amiben én azt a „valami mást” vettem észre, azt, ami pimaszul 
kihívó fricska volt az ötvenes években. Maradéktalan tökéletes
séggel hívta Zsuzsa életre Elisát, gazdag, hihetetlenül gazdag szín
skálával. Volt valami különös szakmai fortélya. Törékeny alkata 
ellenére mégis ragyogott a színpadon, megnőtt az árnyéka is a kulisz- 
szán, hivalkodóan jó volt a Pygmalionban. Mintha azt üzente volna: 
„Látjátok, emberek, látjátok, elvtársak, egy ilyen színésznőt veszít el 
a magyarság!”

Színésznőnk tudta, hogy Elisa az utolsó szerepe. A búcsúszerep. 
Az utolsó előadás után összevakarta az asztalon a sminkjét, hóna alá 
csapta a törülközőt, szappant, vazelint, és azt mondta:

- Gyerünk, Zoltán, minket kirúgtak innen. Megyünk a színház 
nagykapujához. Eladjuk ezt a kacatot, mert nekem erre már soha 
többé nem lesz szükségem. Elvtársak és elvtársnök: öt dinár a szu
venír. Ki ad többet érte?

Nevetett és könnyezett. Nem lesz több berajzolás a színpadi 
alakok mögé. Elsorvad a gesztus nyelve. Már nem lesz kedveskedő, 
sem elutasító. Elment a szüleivel Zágrábba. A Magyar Szó Jó 
reggelt! rovatában évekig érdekes, színes, amolyan „juhászzsuzsás” 
jegyzeteket, krokikat publikált. Nyelvezete csípős volt. 1976-ban 
hunyt el. Siratta a férje, a leánya, a többi családtag és a színház 
rajongói. A magánélete is olyan rövid volt, mint színpadi tündöklése.

*

Nyers volt az utolsó napokban -  még Nagy becskereken, a 
kapuzárás előtt -, megsértették emberségében, magyarságában. 
Emberi-színészi érettsége, tapasztalata már nem érvényesülhetett a



színpadon. Hívták szerb színházakba, de a mi világunk, hitvány 
világunk, az emberek alávalósága örökre elhallgattatták. Néha-néha 
visszatért szülővárosába, fellépett a Madách Színház jubileumi ren
dezvényein, szavalt és prózát mondott. Az évek persze felhígították 
színeinek élénkségét. Nincs már miből meríteni, mondta egy alka
lommal, mert hiszen öt dinárért eladtuk a szuvenírt.

Múlt időben beszélünk róla.
Ő volt az a színésznő, aki játékával mindig autentikus feleletet 

tudott adni a színjátszás örök dilemmáira. Ő volt az a színésznő, aki 
estéről estére azt játszotta, hogy teljes életet él.

ÉLETRAJZI ADATAI ÉS 
LEGJELENTŐSEBB SZEREPEI

Juhász Zsuzsa 1926. július 27-én született Nagybecskereken. 
Édesapja Ferenc, anyja Magyari Piroska.

1946-ban a gimnáziumi érettségi után beiratkozik a Zágrábi 
Egyetem Német Tanszékére, ahol három évig tanul.

1951-ben férjhez megy Dürrigl Theodor zágrábi orvoshoz.
1951-ben fellép a nagybecskereki Madách Színház előadásában, 

Bródy Sándor A tanítónő című színjátékában.
A szabadkai Népszínház magyar társulata 1952-ben szerződteti.
1953-ban visszatér Nagybecskerekre.
Szerepel az első bánsági magyar színház nyitó előadásában, 

Heltai Jenő A tündérlaki lányok című színjátékában.
1953 őszén már rendez is. (Dario Nicodemi: Vakarcs)
Julit tolmácsolja a színház egy kiváló előadásában, Kodolányi 

János Földindulás című drámájában.
1955-ben Bemard Shaw: A tanár urat megleckéztetik 

(Pygmalion) című színjátékában szerepel.
1955 nyarán utoljára lép fel a nagybecskereki magyar színház 

előadásában, Anday Ernő Vadvirág című vígjátékában.
Zágrábban hunyt el 1976. szeptember 6-án.



SZEREPEI, ELŐADÁSAI, RENDEZÉSEI

NAÜYBECSKEREK 

Madách Amatőrszínház
Bródy Sándor: A tanítónő, színmű, 1952, Tóth Flóra (amatőr 
előadás)

SZABADKA 

Szabadkai Népszínház, magyar társulat
Komor Gyula-Stefanidesz Károly: Aladár nem szamár, gyermek
operett, 1951, C igória
Nicolo Machiavelli: Mandragora, vígjáték, 1952, Lucrétia 
Indig Ottó: Ember a híd alatt, színmű, 1952, Ágnes 
Hunyady Sándor: Pusztai szél, színmű, 1952, Cigánylány

NAGYBECSKEREK

Toša Jovanovié Színház, magyar társulat
Heltai Jenő: A tündérlaki lányok, színmű, 1953, Sári
Dávid Belasco: Pillangókisasszony, dráma, 1953, Cso-cso-szán
Dario Nicodemi: Vakarcs, vígjáték, 1953, rendezés
Kodolányi János: Földindulás, dráma, 1954, Juli
Moliére: Képzelt beteg, vígjáték, 1954, Toinette

MADÁCH SZÍNHÁZ

Miroslav Feldman: Sötét idők, színmű, 1954, rendezés
Zilahy Lajos: Zenebohócok, vígjáték, 1954, Elvira
Géczy István: Amit az erdő mesél, népszínmű, 1954, Zsuzsika
Kvazimodo Braun István: Magdics-ügy, dráma, 1954. Eror Magdics
Carlo Goldoni: A hazug, vígjáték, 1955, Prológus
Bemard Shaw: A tanár urat megleckéztetik (Pygmalion), színjáték,
1955, Elisa
Ljubinka Robié: A Plo család, vígjáték, 1955. rendezés 
Anday Ernő: Vadvirág, vígjáték, 1955, Éva





ROMHÁNYI IBIRŐL,
A MÍTOSZTEREMTŐRŐL

Az Úrhoz szólok (Ranko Marinković: Glória, 1965)





Egy ilyen fönség, nézd.

AHOGY ÉLTÜNK

Csend övezte személyét.
S aztán már a 60-as években -  olyan sokszor hallottunk, néha 

olvastunk is róla, hogy szinte mindannyiunknak, az egész Vajdaság 
magyarságának -  és nemcsak a magyarságának -  ismerőse lett. De 
ha visszanézünk, s megpróbáljuk fölmérni pályája állomásait, 
megkérdezzük: nem érdemelt-e többet?

Csodáltam, csodáltuk.
Nem bukott bele egyetlenegy szerepébe sem. Nem bukott bele 

alig húszévesen még az akkori lehetőségeit -  mert hiszen tapaszta
latlan kezdő volt -  sokban túlnövő feladatba sem. Vitte az ösztöne, a 
szenvedélye.

Mítoszteremtö volt.
Ha végigtekintünk szerepei során, roppant érdekes összképet 

kapunk. A legszembetűnőbb mégis az, hogy ritkán tért rá a két pólus 
közötti középútra. Drámai színésznő és komika. Mindig hatalmas 
volt a távolság a végpontok között. Ő volt az „ostoba lány” Marcel 
Achard vígjátékában és Josie Hogan Eugene O’Neill Boldogtalan 
hold cimü drámájában.

Láttam sírni. »
Nevetni is láttam.
Az életben és a színpadon egyaránt.
Valószínűleg lelki útvesztő volt számára 1959-ben - amikor a 

szabadkai Népszínház szerződtette - a nagy magány, amelybe bele
csöppent, de pályakezdésének sem bukások a mérföldkövei. Képes 
volt majdnem maradéktalanul megoldani a szerepeit, azokat a jelle
meket is életre kelteni, amelyektől talán egy kissé idegenkedett. De 
kezdetben ösztönösen ráérzett a játékra.

Később már az alak mögé is tudott rajzolni.
1959-ben láttam először.



Szívünkben-lelkünkben akkor már, októberben búcsúztattuk az 
igazgatónkat, Dimitrijevics Marát és a topolyai magyar színházat, 
amikor szembesültem egyszerű nagyságával. Nem tudtam én akkor, 
hogy a hazug pátoszt nem tűrő nagylány merre tart, honnan jött, van-e 
színházideálja. Csak ültem a nézőtéren és néztem.

Túlzás lenne azt állítani, hogy mi, a topolyai színház színészei fel
néztünk a szabadkai Népszínház társulatára. Mégis időnként felutaz
tunk a „nagyvárosba” , s megnéztük egy-egy előadást. Felvillanyozva 
mozgolódtunk, amikor Szilágyi László lépett a színpadra. Szilágyi -  
nekem úgy tűnt -  minden jelenése után csak úgy, pajkosan odabic
centett a fejével a közönség felé. Megköszönte talán a jelenlétét. De 
akkor, John Osborne Dühöngő if/iíságában nem fékezte magát. 
Modern Hamletként süvített végig a játéktéren. Figyeltem egy ideig, 
aztán a szemem rátévedt a partnernőjére, Romhányi Ibire.

„Ez a lány kelepcében van” , ez volt az első gondolatom. Ez a lány 
nagyon egyedül van. Aztán egyre inkább őrá figyeltem. Önmagát 
erősítette fel minden mozdulatával, szemvillanásával. Nem 
közvetítette, hanem élte a szerepét fegyelmezetten. Mitől volt olyan 
hiteles Romhányi Ibi azon az estén, a harmadik vagy a negyedik 
reprízen? Az azonosulástól? Az aprólékos lélektani kidolgozástól? 
(Ebben valószínűleg nagy segítségére volt a rendező, Virág Mihály.) 
Az átéléstől? Mi is hát a Romhányi-féle színpadi jelenlét, amiért csak 
rá szegeződik a pillantásunk?

Romhányi Ibi mindig hűvösen, talán szerény szkepticizmussal 
nézte maga és színháza körül a nagy mozgolódást. Mosolygott. Ő 
tudott valamit, amit Szabó Cseh Mária, R. Fazekas Piroska, Tóth Éva, 
Majoros Kati nem tudott. Tudta, hogy minden színészi eszköz csupán 
annyit ér, amennyire az alkotó mondanivalóját szolgálja. Sohasem ját
szotta túl a szerepeit, alázattal közelítette meg a figurát. Maga a 
színészet talán nem is érdekelte mindig, mégis intenzíven a színpadon 
volt. A színház volt számára a MUNKA.



Előadás után betértünk a színház első emeleti klubjába. A söntésre 
támaszkodva magamban megállapítottam, hogy egy csoda lépett be a 
színházi világba Alison Portéiként. A csoda most mellettem áll.

Megkérdeztem: „Tudja-e, hogy az alakítása ragyogó?” 
Romhányi Ibi nem válaszolt. Fogta a poharát, és visszavonult a tár
salgó legsötétebb sarkába. Bonyolult jellem. Nem mosolyog, nem 
örül a bóknak, valami nagy-nagy fájdalom szomorítja a szívét. A 
nyelve sincs megédesítve, kemény és megközelíthetetlen.

Romhányi Ibi sírt.
Sohasem kérdeztem meg, vajon miért potyogtak akkor este a tár

salgóban a könnyei. Később tudtam meg -  az évek során -, hogy 
nem először zokogott, és nem is utoljára. Még nem fogta fel, hogy a 
színházban azokat kedvelik, akik sokat beszélnek, dohognak, plety- 
káznak, adomáznak.

Hagyták sírni a színésznőt.
Ez a kép maradt meg róla. Ül a társalgó legsötétebb sarkában -  

és a könnyeit hullatja. Üres ligeti padnál és síró színésznőnél nincs 
szomorúbb látvány...

Romhányi Ibi ma is sír. Gyakrabban, mint gondolnánk. Sok-sok 
lebilincselő alakítással hozta elénk az erős embert, a legyőzhetetlent, 
sokrétűen, hitelesen. Az életben -  nem szándékosan -  a belső 
vívódásait, a menekülésvágyait, a gyengeségét is láttatja. És most 
már tudom, hogy miért sírt.

*

Nem először írom le, hogy a színészt halála után két sír zárja 
magába: a föld és a feledés. Valószínűleg így van ez az egész vilá
gon, de az elfeledés tudata nálunk ötszörösen fáj, mert hiszen olyan 
kevesen méltók arra, hogy emlékezéssel betakarjuk, gyámolítsuk 
őket, hogy téli estéken róluk meséljünk. Tegnap még itt volt 
közötünk Dévics Imre, Németh P. István, Nagy Pista, Vérségi Jóska, 
Szabóék, s valamennyien tudták, hogy a holnaphoz nem lesz sok



közük, hisz a holnap az idő hajóján elmegy a neveddel: nem leszel 
többé lámpagyújtogató és éjféli lovas a szunyókáló vajdasági éjsza
kában. Meghalsz, eltűnsz, vége.

Még a királynőket is elfeledjük.
Azokat a királynőket, akik tegnap még uralkodtak a színpadon, 

akik számára a színház szakma volt -  és annál több is. Lelket, életet 
adtak a megjelenített figuráknak: Borbáláknak, Éváknak, Glóri
áknak. Legalább százhúsz percnyi dicső életet a színpadon.

Megfeledkeztünk Romhányi Ibiről is.
A minap Szabadkán láttuk.
Nem, nem a Népszínház színpadán. Onnan 1970-ben távozott -  

dicsfényben ragyogva - , s nem engedték oda visszatérni. Arra a 
százhúsz percre sem.

Láttuk Ibit Újvidéken is.
Nem, nem az Újvidéki Színházban. Onnan 1992-ben távozott -  

legjobb formájában -, s oda sem engedték visszatérni. Ott sem adtak 
neki azóta százhúsz perces játéklehetőséget.

Fiatal volt és nagyon szép. Amikor színpadra lépett -  az Isten, 
császár, paraszt című Háy Gyula-drámában vagy Évaként Madách 
Imre Az ember tragédiája  című müvében és Deák Ferenc 
Áfonyákéban -  különös szertartásnak lehettünk tanúi. Ibi szeme 
cinkosan villant, a nézőtér a lábainál hevert.

Királynő volt. Szabadka és Újvidék királynője. Leolvastuk az 
arcáról: „Itt vagyok, nem látjátok? Nektek vagyok itt, magyaroknak 
és nem magyaroknak!” Mosolygott is. Csak én, a pályatárs tudtam, 
hogy egyszobás lakásában vasárnap délutánonként magára zárta az 
ajtót, és... Hatalma csak a színpadon volt. De ott Katalin cárnő ere
jével uralkodott.

Ma alig merem megszólítani. Pedig a fülébe súgnám a sorokat: 
„Álmos kis fejed / lehajló virág, / Ha mormolom neved, / repül a világ.”

Beszéltetem Romhányi Ibit. Nem szívesen szól arról, amit éppen 
(nem) csinál vagy ami mélyen hat rá. Nem ül meseautóban, ezt azon
nal észreveszem. Felesleges az öregedést szóba hozni, merthogy 
színésznőnk remek színben van. Abból a nyurga, fekete szemű, 
fekete hajú lányból nem lett ősz hajú nagymama.

Még itt van, játszhatna.



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

Ez legyen az előszó.
Az újságokból idézett 

sorok csak arra kellettek, 
hogy menet közben kije
lölhessem a művészi

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

és Fejes Györggyel, 1959)

másítottam meg a kri
tikusok sorait. Szubjek
tív vagyok, mert mindig 
elfogultan csodáltam 
legkedvesebb színésznő
met, ám ezt a csöppnyi 
szubjektivitást a nagy 
művészek megérdemlik.

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

pálya kilométerköveit. 
Nem provokálok, nem 
hívok ki ellenvélemé
nyeket, ezt Romhányi Ibi 
sem tette soha. Nem



AZ ÉRTÖL... MEDDIG?

Romhányi Mária.
Nem Ibi, nem Ibolya.
De ne akadékoskodjunk. A törökkanizsai anyakönyvi hivatalban 

Máriaként jegyezték be. Akkor szerződött Szabadkára, amikor a társu
lat ünnepelt tagját, Ferenczi Ibit a halál elszakította a színpadtól, 
közönségétől, pályatársaitól. A véletlen furcsa összejátszása? 
Szándékos névazonosság? Nem tudni, nem érdekes. Itt volt a fiatal 
színésznő, aki rácsodálkozott a színházra, a magyar társulatra elsősor
ban, amely akkor kellemesen, könnyedén „csevegett” a világgal, nem 
akarta megváltoztatni azt, még kevésbé vállalni a vidékjárás 
nehézségeit. Az előadásoknak volt humora, s a színészek egyike-mási- 
ka képes volt a tragikus felhangok természetes kifejezésére.

Az 1959/60-as évadot a magyar társulat Fehér Klára Nem vagyunk 
angyalok című vígjátékával nyitotta meg, majd következett még egy 
vidám darab: Marivaux A szerelem és véletlen játéka. A Fehér-darabot 
Garay Béla, a Marivaux-művet Virág Mihály rendezte. Nem fütyülték 
ki a színházat akkortájt, a színészek hízelegtek a nagyközönségnek. A 
rendezők -  különösképpen Virág Mihály -  érezhették a műsorra tűzött 
darabok gyengeségeit, ezért kisezer ötlettel próbálták feltupírozni az 
egyes jeleneteket, néha nem is eredménytelenül. De színtelen időszaka 
volt az a szabadkai színháznak. Egy lépéssel sem akart a nézői előtt 
járni a színház.

Romhányi Ibit ekkor fedezték fel.
Bodrogi Lajos szervezőtitkár ugyanis egyfolytában fiatal tehet

ségek után kutatott a műkedvelők között. Romhányi Ibire azonnal ujjal 
mutatott rá: „Elviszem Szabadkára!” Villámgyorsan történt minden. 
Nem voltak viharok a szerződés aláírása körül, újabb, váratlan 
események, feszültségek nem szorították ki a nevét. Az újságírók 
számára nem volt csemege egy tehetségesnek vélt műkedvelő 
szerződtetése, mert hiszen a színházalapítás óta többen megfordultak a 
szabadkai színház színpadán. Az igazgatóság azonban csak nagyon 
kevés fiatal tehetségre tartott igényt.



Megkockáztatom: valamikor régen ellentétben a mostani 
gyakorlattal - a színházigazgatók pontosan tudták: kire megy föl a 
függöny. Igaz, nem kellett sok pénzt, türelmet fektetni egy-egy tehet
ségbe. Műsorra tűztek egy népszerű vígjátékot, operettet netán, s a 
siker magától sétált fel a színpadra, az ifjú színésznőből jó értelem
ben vett sztár lett. S aztán a vezetők már nem engedhették meg 
maguknak azt a luxust, hogy ejtsék a primadonnájukat.

De Romhányi Ibit - aki még tapasztalatlan volt -  nem 
„sztárolták” ún. „hálás” szereppel. Színre lépése előtt nem csendült 
fel a nyitány, lakáj sem jelentette be. Kissé gömyedten, tétován sur
rant be Alison Porterként a színpadra.

Virág Mihály meglátta.
Tudta, hogy e rendhagyó alkat számára rendhagyó szerepeket 

kell keresni. De hát a színész tehetsége egymagában nem elég. Csak 
akkor képes csillogni-villogni, ha építenek rá, ha hisznek benne. A 
bizonyításhoz lehetőség is kell, adjuk meg neki. (Mert a lehetőséget 
a leggyakrabban a rendezőtől kapjuk.) Virág Mihály vezette fel a 
színpadra Romhányi Ibit.

Virág Mihály rendező sokat vállalt. Színházban a legtöbbet, 
legkényesebbet: a fiatalok felkarolását. Imádták és gyűlölték. 
Cigaretta cigarettát, pohár poharat nem váltott a kezében. Az ő 
közelségében vagy dideregsz, vagy átforrósodsz. Sohasem ismertem 
meg igazán. Még munkatársként sem dolgoztam mellette, csak 
megtűrt színésze voltam sokáig egy társulatnak. A próbákon néha 
egybefolytak nappalok és éjjelek -  emiatt nem szerettem, de aztán 
lehiggadtam és gyorsan észrevettem, hogy Virág Mihály színháza 
valójában nem a páva farktollainak szikrázó tarkaságát, felszí
nességét kínálja.

Az övé többet akar, értékesebbet.
Igaz, Virág csak a nehéz veretű darabokat rendezte meg kiválóan. 

Néha számon kérték tőle, miért nem rendez könnyebb fajsúlyú 
műveket is. Virág Mihályt csak a valóság színháza érdekelte. 1959- 
ben még kezdőnek számított - nem tudhatta maga mögött Dévics 
Imrét, tanácsait, bátorítását -  megérezte mégis, hogy mit kellene ját
szani egy olyan színházban, ahol az ásatag rutin az úr. Megérezte, 
hogy kikkel kell új színházat csinálni.



Szilágyi Lászlóval és Romhányi Ibivel.
Már akkor, a Dühöngő ifjúság bemutatója előtt pontosan tudta, 

hogy mit akar, milyen színvonalon rendezheti meg John Osbome 
művét. Kedvelte a nagy kihívásokat. „Jöjjön, játsszon velem!” , mond
ta Romhányi Ibinek még szeptemberben, s elolvastatta vele a Dühöngő 
ifjúságoi. A néző, aki gyanútlanul jegyet vált majd az előadásra, 
meglepetten tapasztalja, hogy egy kezdő színésznő alakítja Alison 
Pótért. Nem verik szét emiatt a színházat, de biztosan megkérdik: „Mit 
akar ez a rendező egy tapasztalatlan bánáti nagylánnyal?”

Ibi a próbatábláról tudott meg végül is mindent. Nem remélt nagy 
szerepet, igaz, belelapozott az Osbome-darabba, mert hiszen Virág 
Mihály arra kérte. A véletlenen múlott? Mennyi színésznő a társu
latban! Szabó Cseh Mária, R. Fazekas Piroska, Heck Paula, Juhász 
Anna, Tóth Éva, Majoros Kati, Petz Marika... valamennyien már 
„élték” a színházat, elválaszthatatlanok voltak tőle. De hát mit 
tudnak a színházról azok, akik nem benne, hanem csak a bűvkörében 
élnek, és mit a színészekről, akik nem követik nyomon szerepről 
szerepre a fejlődésüket? Vajmi keveset. Gyakorta hiú és érzékeny 
emberek állnak egymással szemben, egyformán sebezhetőek. 
Minderről Romhányi Ibi akkor még semmit sem tudott. Ezt olvasta 
le a próbatábláról: Alison Porter -  Romhányi Ibi.

Nem hozta magával a törökkanizsai színpadról azt a különös és 
veszedelmes hajlamot a szerepek másfajta értelmezésére. Virág 
Mihályra támaszkodott, s egyre közelebb került az igazi színházhoz.

Romhányi Ibit be kellett mutatni.
Lehet-e sztárt csinálni egy színésznőből, akinek még rajongótá

bora sincs? Nem született október 10-én, de az előadás után sokan 
megkérdezték: „Ki az a szomorú szemű színésznő?” Ha van, ha nincs 
rajta ékszer, mindig a szeme, az éjfekete szeme csillog legjobban, 
mintha bánatából lenne szőve. Már első fellépése alkalmával olyan 
összehasonlíthatatlanul egyéni hangot ütött meg a vajdasági magyar 
színjátszásában, ami eleve elegendő egyfajta halhatatlansághoz...



A Dühöngő ifjúság nagy>jelenetében Szilágyi Lászlóval (1959)

JAVULÓ KÖZÉRZET

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

„Senki sem gondolkodik, senki sem törődik semmivel. Se hitünk, 
se meggyőződésünk, se egy szikra lelkesedés nincs. Csak telnek a 
vasárnap délutánok fakadt ki Osborne méltatlankodó Jimmyje,



mintegy magyarázatot keresve állandó dührohamaira. Nem is kell 
messze mennünk, hogy hasonló fellobbanásokat találjunk házunk 
táján, hisz hasonlóképpen kesereg Krleža pusztulásra ítélt kispolgára, 
szakasztott így siránkozik Ady is, kora megalkuvó, szürke emberének 
sajnálatos sorsán. Ismerős számunkra az annyiféle értelmezést, annyi 
magyarázatot kiváltó Osborne-féle dühöngés” -  írta Vukovics Géza a 
Magyar Szóban a Dühöngő ifjúság bemutatója kapcsán, majd megem
líti, hogy Virág Mihály rendezése elfogadható, s hogy Szilágyi László 
Jimmy Porterként elismerésre méltóan oldotta meg feladatát, a modem 
Hamlet -  erről elöljáróban már én is szóltam -  jegyeit vette fel. Szilágyi 
megadja a színpadi valószínűség látszatát, tudta indulatát fokozni. 

Romhányi Ibiről ez a véleménye Vukovics Gézának:
„Romhányi Ibi mint Alison Porter a fellobbanások célpontja, első 

nagy szerepével elárulta, hogy a rutin és a gyakorlat remek jellem
színészt faraghat belőle. Mint a drámai fejlemények szenvedő alanya a 
tűrés csendes perceiben egészen magára talált, inkább csak időnkénti 
ellenkezése kívánt meg több vérmérsékletet...”

Dér Zoltán a szabadkai 7 Napban számolt be az előadásról. 
Megemlítette, hogy a közönség vegyes érzelmekkel távozott. 
Cselekmény nélküli háromórás darab! ír arról is, hogy Jimmy Porter 
különös alak, aki nem találja helyét a világban, amelyben él, egzaltált, 
beteges érzékenysége szembetűnő. Szilágyi László alakítását jónak 
találta. Végül Romhányi Ibiről a következőket jegyezte le:

„Bár az előadás sikere elsősorban az ő (Szilágyi László) játékán 
nyugszik, a többi szereplő is igyekezett méltó partnere lenni. 
Romhányi Ibi, noha most mutatkozott be első ízben a közönségnek és 
ráadásul mindjárt olyan nehéz szerepben, amilyen Alisoné, hangban és 
mozgásban is meggyőzően elénk varázsolta az élettől nem sokat váró 
feleség fásultságát...”

Ibit elfogadták, megszerették.
De hát a színház -  mindenütt a világon -  egy kicsit hiénapiac is.. A 

sikeres kezdet után sokáig kellett várni újabb nagy szerepre. Garay 
Béla írása szerint Ibi azonnal skatulyába került. A színház akkortájt 
ritkán tűzött műsorra korszerű drámát, habár a Dühöngő ifjúság 
beékelődve két vígjáték közé (A szerelem és véletlen játéka, A 
lehetetlen nő) 3 1 reprízt érhetett meg. De a Dühöngő ifjúság végén



nem zúgott fel a vastaps. A közönség - ahogyan Dér Zoltán megírta 
estéről estére vegyes érzelmekkel távozott a színházból.

Romhányi Ibi számára az Osborne-e\öadás ugródeszkának 
megfelelt, a vártnál, reméltnél sokkal többet nyújtott, ám ezt csak a 
kritikusok, a nézők és Virág Mihály akarta tudomásul venni. Ray 
Lawler színtelen-szagtalan színjátékában, A tizenhetedik baba 
nyarában színésznőnk Majoros Katival felváltva játszotta egy 
nagylány, Búbba szerepét. Raul Praxy A milliárdos című bohóza

tában -  vajúdás. Odette
szerepe semmitmondó. 
Virág Mihály 1960-ban 
Alexandra-Kiritescu Szar
kafészek című vígj á- 
tékában foglalkoztatja, 
de az előadásnak Ibi sze
repével együtt nincs ha
tósugara. Udvarhölgy Leó 
Fali Sztambul rózsája  
című operettjében, majd 
újabb altemáció, ezúttal 
Nagygellértné Kiss Júliá
val Örsi Ferenc ostoba 
darabjában, a Fekete 
ventillátorban. Táncos
lány John Osbome Komé
diásában. Egy csúfosan 
megbukott előadásban, 
León Kruczkowski A 
szabadság első napja 
című színmüvében -  
Garay Béja rendezésében 
-  Ingét alakítja, amolyan 
„rossz passzban” . 1961- 

ben Ottó Fischer Kimenőjében Veraként színes, magával ragadó, 
őszinte. Marcel Ayme Nem az én fejem című szatirikus vígjátékában 
agyonsminkelt titkárnő...

Törökösen 
(Leó Fali: Sztambul rózsája (1960)



Romhányi Ibi lassan-lassan megszerette a magányát. A biztató 
kezdet után azonban úgy tűnt, hogy ez a fiatal, nagyon tehetséges 
színésznő -  aki sohasem lázadt, még csak szerepet sem követelt 
magának -  eltűnik a süllyesztőben, hogy nagy formátumú színész
nővé Szabadkán aligha lesz. Igaz -  vigasztalta magát -  ezek azok a 
bizonyos „inasévek” , a szakmát még tanulni kell. „Bohócként” a 
vígjátékokban nem vált be. Adva volt megannyi lehetőség a ripacs- 
kodásra. Vagy ne túlozzunk: a karikírozásra. De Romhányi Ibi ide
genkedett egy kissé ettől a műfajtól. Ő volt Alison Porter, aki min
dent eltűr. Ő precízen, figyelmezetten akarta a közönség elé állítani 
azt az embert, aki hisz valamiben, vagy ha nem is hisz -  legalább 
reménykedik. Igaztalanul mellőzik, igen, de hát -  még olyan fiatal.

Évek próbatételek nélkül.

ILYEN NAGY 
SZERELEM

1962. január 20-án a 
Népszínház magyar tár
sulata bemutatta Pavel 
Kohout Ilyen nagy szere
lem című színművét 
Virág Mihály rendezé
sében s itt vannak a „dü
höngök” , Szilágyi László 
és Romhányi Ibi főszerep
lésével. Egy tanársegéd, 
Peter Petrus meg egy 
egyetemista lány (Lyda) 
nagy-nagy, tragédiába 
torkolló szerelme.

Sajtóvisszhang:
Szabadkai 7 Nap (Dér 

Zoltán): „Régen kísérte 
a Suboticai Népszínház

Cserfes és hódító 
(Leó Fali: Sztambul rózsája, 1960)



közönsége olyan feszült 
figyelemmel egy szín
darab cselekményét, mint 
a szombati esti bemu
tatón. Nem csupán azért, 
mert a rendező és a 
színészek közös erőfe
szítése nyomán felejthe
tetlen élményben volt 
részünk, hanem elsősor
ban azért, mert a szín
padon megelevenedő nagy 
szerelem történetének 
újszerű földolgozása le
nyűgözte még a legi
gényesebb nézőket is ...” 

A továbbiakban Rom
hányi Ibiről:

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

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

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

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

darabjában Szilágyi Lászlóval és 
Remete Károllyal, 1962)



„Romhányi Ibi a színész is ember jelige jegyében a feltörő őszinte 
érzelmekre építette Lyda alakját, ami elmélyedésre való képességének 
dicsérete...”

*

Végzetes szerelem egy tanársegéd és egy egyetemista között. 
Vállalható-e a nagy szerelem a szocialista világban? S Romhányi Ibi 
színre lépésekor maga a jóság, a leány, akit szeretni kell, akit szeretni 
muszáj. Színészi eszköztára gazdagabb, mint a Dühöngő ifjúságban. A 
hangja a hangszere lett. Lydája bevésődik az emlékezetbe. Több volt 
ez, mint jó alakítás, mert nem csupán a szövegből, hanem, azon 
gyakran túlemelkedve -  az életből, talán a saját életéből táplálkozik.

A színház is, Romhányi Ibi is magára talált a 60-as évek legelején. 
Dévics Imre, a Topolyáról Szabadkára átvezényelt társulati igazgató, 
művészeti vezető, a munkatársaival, elsősorban Virág Mihállyal, 
Petrik Pál díszlettervezővel és Radmila Radojevié kosztümtervezővel 
tudta, hogy a színházkultúra (is) kénytelen eleget tenni a tömegek 
ízlésének, általában pedig annak a függőségi viszonynak, amelyet csak 
így, egyszerűen anyagi függőségnek szoktunk errefelé nevezni. Érezte, 
hogy nem dobhatók el a hagyományos értékek, amelyeket az idő, a kor 
nem tapos el, amelyek megmaradnak, amelyekben vonzat van. Hinni 
kell az „okos” színházban is. Szellemi égboltunkon Ábrahám Pál mel
lett megfér Max Frisch és Bertolt Brecht. Aggasztónak tartotta 
színészeink szakmai felkészületlenségét, hiányolta a folyamatos 
vendégjátékokat stb.

Neki Romhányi Ibi is hiányzott a színpadról.

*

Romhányi Ibi azonban még mindig nem érezte, hogy „hozzá való” 
színházhoz szerződött. 1959-ben és 1962-ben egy-egy jelentős szerep. 
Túl kevés ahhoz, hogy a színésznő azt mondhassa: történt valami 
velem, színésznő, nagy színésznő lettem.

Az Ilyen nagy szerelem bemutatója után -  a szervezőirodában 35 
reprízt jegyeztek -  újabb kínos üresjárat. Morzsák az asztalról. Szép,



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

Sikeres müfajváltás.

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

Majoros Katival, Szabó Ferenccel, 1963)

Színházainkban a siker mindig csak utólag volt szem
revételezhető. Mi lehet az oka Romhányi Ibi kiugró sikerének a 
Marcel Achard-vígjátékban? A mű tisztes szórakozást kínált csupán,



semmi többet. De a szabadkai szereplőgárda -  Virág Mihály értő 
irányításával -  jobbat nyújtott a reméltnél, elegánsan megcsinált 
előadást láthatott a közönség s Romhányi Ibi ezúttal is élénk érdek
lődést keltett. Nem állíthatjuk, hogy színésznőnk szerencsésen 
találkozott az alkatával összecsengő szereppel. Ibitől távol volt 
Josefa gesztusrendszere, minden mozdulata, hangsúlya, ahogy 
elővillantja az alsóneműjét, ahogyan kacsint az ügyészre, Szilágyi 
Lászlóra. Játékot vitt a nézők elé, felhőtlen játékot, egy kis val- 
lóságillúziót egy könnyűvérü francia lányról.

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

Új arc -  tanulságul.

BOLDOG
TALANSÁG

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

Kopeczky László kabaréjában; 
a Carmen és a bikákban (1963)



A színház megpróbálta Romhányi Ibit „sztárolni” . A Magyar 
Szóban tsi (Dévics Imre) aláírással megjelent a bemutató előtt egy 
írás a következő szöveggel:

„A szín lapon látjuk Romhányi Ibi nevét. Az utóbbi években 
alakításait szép siker kíséri. Nemrég az Ostoba lány főszerepével 
tűnt fel. Most pedig Josie szerepével remélhetőleg újabb sikert arat.” 

Az előadás visszhangja kedvező volt. Mert a rendező Virág 
Mihály az embert akarta bemutatni, premier plánban -  minimális 
kellékekkel, díszletképpel, kifejező háttér és fölösleges részletezés 
nélkül. Úgy, hogy a néző már az első pillanatban megértse azt, ami 
eléje tárul. Akkor a Népszínházban még nagyon hittek a színészben, 
abban, hogy teljesítményével sikerre vihet egy-egy előadást. 
Feltétlenül hittek Romhányi Ibiben is.

„Josie-t, O’Neill legszebb és legnemesebb nőalakját -  aki tiszta 
vágyaival egy rosszföldü birtokra kerül, aki apjával együtt csak hun
cutságok árán gazdálkodhat a farmon, aki szajhának kiáltja ki magát, 
csak hogy megőrizze tiszta nőiességét -  Romhányi Mária szemé
lyesítette meg. A legtöbb jelenetben nyomatékosan elhiteti, hogy a 
durva máz alatt finom matéria rejlik, a szájaskodás csak védőburka 
vajszívének” - írta a Magyar Szó bán a bemutató után Vukovics Géza.

Kiválónak találja az alakítást Kolozsi Tibor is a 7 Napban. 
Idézzük: „A világirodalom egyik legcsodálatosabb megformált 
nőalakja Josie. Ezt a megállapítást jelleme belső ellentmondásaival 
érdemelte ki. Romhányi Ibi mély átérzéssel vetítette ki ennek a furcsa 
és rokonszenves alaknak gyorsan ismétlődő hangú latváltásait...” 

Romhányi Ibi mégis fáradtan, lemondóan búcsúzott a szereptől már 
az ötödik repríz után. Habár úgy tűnt, hogy a színház valóban a 
felemelkedés útjára lépett. A fiatalok özönlése kissé átírta az értékren
det a színházban. A veteránok lendülete megtört, tehát a felfrissítés 
használt is, nem is. Sokan elbátortalanodtak. Mások megsértődtek. 
Ennek következményeként a túl érzékeny színészek szerepeket dobtak 
vissza, előadásokat mondattak le, s hiába volt Romhányi Ibi Josie 
Hoganja érzelemgazdag, hiába vágyott a legtisztább szerelemre, hiába 
vállalta az életet olyannak, amilyen, hiába írták a sajtóban, hogy a 
színésznő „beért” az előadás lekerül a műsorról.

Háború dúlt a színházban.



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

A jóslatok nem váltak be.
A színház megmaradt és Romhányi Ibi is megmaradt. 

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

Díjakat is kapott már, 
nem is egyet.

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

Barácius Zoltánnal Roksandié Andrea című
Shakespeare remekében, a  Sok hűhó drámai akkordjában köny-
semmiért című vígjátékban (1964) nyen felejthető. William



Shakespeare Sok hűhó semmiért című vígjátékában -  újbóli 
találkozás Virág Mihályal - gyönyörű, mint Hero. Szikrázik a szép
sége. Oskar Davičo Költeményében is villant egyet, Tabi László 
Most majd elválik című eseménytelen, humortalan vígjátékában 
Boglár Zsuzsaként rokonszenves, mint ahogyan Jevgenyij Svarc A 
meztelen király című szatirikus mesejátékában is. Nyugtalanító és 
szeszélyes leányalakot hoz elénk John Millington Synge A nyugati 
világ bajnoka című vígjátékában, fennkölt és szenvedélyes Ranko 
Marinkovié Glóriádban. Ez időben tanulta meg, hogy egy 
színésznőnek is lehetnek mélypontjai, hozzá kell szokni ahhoz, hogy 
nincs tartós siker, hol fent, hol lent van a kerék. Hol színházi csodát 
teremt, hol elszürkül s a pályán több lesz a bánat, mint az öröm.

Oskar Dav/éo Költeményében a halottnézők: Salamon Sándor, Szabó 
Ferenc, Fejes György, Barácius Zoltán (196-1)



AH, LRTEM A DALT

„Ah, élni, élni: mily édes, mi szép!” ezeket az örökbecsű szavakat 
mondatta Virág Mihály Romhányi Ibivel, illetve Évával Madách Imre 
Az ember tragédiája című művében, amelyet a Népszínház magyar 
tagozata 1965. december 28-án, karácsony után és újév előtt muta
tott be fennállásának huszadik évfordulója alkalmából. Az ember 
tragédiája sohasem volt csak egy sima, közönséges bemutató. Itt a 
szakmából tehet képességvizsgát a színész és a rendező.

Jubileum. Alkalmas arra, hogy nagyszabású produkcióval ünne
peljen a színház. A rendező rengeteg energiát mozgósított. 
Színházunk ünnepelt sztárjait statisztálásra bírta, szép volt a műsor
füzet. Minden kész volt december 28-ára. Főhajtás Madách Imre és 
a magyar drámairodalom drágaköve előtt.

Mehetett-e Romhányi Ibi tovább a „siker csillagútján” ? 
Szenvedéllyel, kitartással dolgozott a rendezővel, Virág Mihállyal a 
szövegen: értelmezték, átértelmezték a mondatokat. A Nagy Mű 
nagy színésznőt igényel. Előadás után -  fellélegzés. A közönség -  
ami a legfontosabb -  elégedett a látottakkal, a kritikusok el vannak 
ragadtatva a színészek, legfőbbképpen Romhányi Ibi és Pataki 
László (Lucifer) teljesítményétől.

Az elragadtatás hangján ír a Magyar ,Szóban Gerold László is. 
„Végtelenül összetett, megannyi átlényegülést kívánó szere

pében az utóbbi évek legsikerültebb alakítását nyújtotta. Volt benne 
a dacos sorsszerűségből és az árnyként simuló nőiességből, tudott 
lenni kacér nő Rómában és hű hitves Athénban, arisztokrata és a 
Delacroix-képből kilépő forradalmár. Szép és változatos szerep, di
cséretes színészi teljesítmény, tiszta szövegmondás.”

A Magyar Nemzet (Budapest) így összegez:
„Igen érdekes, sokszínű tehetséget mutat Éva szerepében 

Romhányi Mária is. Különösen az egyiptomi, az athéni és a párizsi 
színben tűnnek fel alakítókészségének legeredetibb vonásai.” 
(Mátrai Betegh Béla)

Gondolkodó Tragédia, gondolkodó színészekkel.

*



Romhányi Ibi Évája attraktív volt. Megtette mindazt, amit 
színésznő Évaként, örök nőként megtehet. Eszköztárát semmi sem 
akadályozta. S nemcsak tiszta szövegmondásra korlátozta játékát. 
Felelősséggel és következetességgel gondolta végig parányi albérleti 
szobájában a Tragédiái. Beleolvadt az előadásba, csak jó értelemben 
keltett Figyelmet szép, arányos testével, szemének villanásával, ajká
nak remegésével, amikor sarokba szorítva érezte magát.

1966-ban a magyarországi Sinkovits Imre vendégszerepeit a 
Népszínházban. Ádámként Romhányi Ibi mellé osztották. A 
budapesti színész a hangorgánumával próbált felülkerekedni Éván. 
Nem sikerült. Ibi szuverénen uralta a játékteret. Ő volt az egyetlen, 
aki a színpadon átélt jellemet állított elénk.

Örök nő, alig más.
De bizarr örök nő. Színésznő (is). Szép színésznő, bölcs 

színésznő. Célratörő színésznő, aki tudta, érezte, hogy ezzel a 
szereppel végérvényesen hitelessé vált a játéka, már nemcsak ara
szol, hanem rohan előre, mindig előbbre. Jelenléte a színpadon 
sokatmondó. Ő Virág Mihály és a színház másik fele...

AZ ÉLET NEM NAGY VIGALOM

Ady Endre írta: „Az élet nem vagy vigalom, de ámulni lehet!” 
Hiszen már a régi görögök is megmondták, hogy a csodálkozás tulaj
donképpen minden filozófia kezdete. Ha egy színész elkezd 
csodálkozni, elkezd filozofálni is. A színész csodálkozása -  igaz -  
nem logikai síkon végbemenő problémafelismerésként nyilvánul 
meg. A művészember csodálkozását valamilyen érzéki, szemléletes 
élmény váltja ki, amely természetesen nagyon erős érzelmeket ger
jeszthet benne. Szerepek mentek el Romhányi Ibi mellett. Ott állt, 
unatkozott Éva szerepével a háta mögött, nagy-nagy sikerrel, 
ünnepléssel. Azt hitte, örökre beírta nevét a színház aranyalbumába. 
Most már csak még több tapasztalatot kell szerezni, bővülhet az 
élményvilága. Az érlelődés időszakának vége...

A színház azonban elfordult az ő Évájától.



Nyúlfarknyi szerep egy operettben, Ábrahám Pál Bál a Savoyban 
című művében, de aztán egyéni színekkel tolmácsolja Ariszto- 
phanész Lüszisztraté)ában Mürrhinét. Ám a szerep nem kárpótolja 
hiányérzetét, mert az egyébként érdekes, jól megcsinált előadás 
mindössze 13 reprízt ér meg. Még egy eléggé rossz emlékű előadás: 
Slavko Kolar Magam ura vagyok című drámája -  tíz reprízzel. 
Romhányi Ibi úgy érezte magát, mint akit téves csatornára kap
csoltak, amit senki sem 
néz. De aztán a színház 
egy vérbő vígjátékkal 
adózott a nevetés múzsá
jának. Marc Camoletti 
Leszállás Párizsban  
című bohózatában szí
nésznőnk bűbájos, eroti
kus, ezerarcú. Megkez
dődhetett egy újabb 
széria, vígjátéki arccal.
J. B. Priestley Veszélyes 
fordulójában Olween 
Peelként ő menti meg az 
előadást az ásító una
lomtól. Ekkor vette észre 
a pályatárs talán először, 
hogy Romhányi Ibi 
„lekörözte” színésztár
sait, még akkor is, ha 
játéka megmaradt a ha
gyományos keretek kö
zött. Míg a többiek ala
kítása rendszerint egye
netlen, ö magabiztosan, 
tiszta eszközökkel, szug- 
gesztíven és természete
sen ölti magára az eljátszandó figura külső és belső jellemvonásait. 
Válja alakja Arbuzov Egy szerelem története című, halovány szín-

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

Veszélyes forduló című bűnügyi 
játékában, 1966)



művében amolyan laza ujjgyakorlat. Arra szolgált a szerep, hogy egy 
kiemelkedő tehetségű színésznő jövőbeli munkásságának fokozott 
figyelemmel kísérésére serkentsen.

Mert Ibit várta a nagy szerep.

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

*

A Népszínház vezetői szinte „titokban” készültek egy újabb pró
batételre, Háy Gyula, az emigrációban dolgozó magyar szerző törté
nelmi drámájának a bemutatójára. Létrejöhetett egy nagy találkozás: 
Romhányi Ibi megkapta Borbálának, Zsigmond magyar király 
feleségének a szerepét. Mindenki vacogott egy kissé. Félt a feladat 
nagyságától.



A társulat egyes tagjainak tapasztalatlansága s a vegyes összeté
tel miatt az az aggály is felmerülhetett az alkotókban, hogy egy ilyen 
súlyos mű mondanivalója nem juthat túl a rámpán. De Virág Mihály 
rendező akkor „csúcsformában” dolgozott, megpróbált eredeti 
utakon járni. Háy Gyula is sajátosan kezelte a műfajt. Dialektikus, 
modern szemlélettel világította át a darabját, nyelve pedig hol 
játékos, hol archaikus -  mindenképpen csak kiváló színészek 
tolmácsolhatják e szöveget.

Homyik György cikke a Magyar Szóban: „A Borbálát alakító 
Romhányi Ibi mértéktartóan, árnyaltan és szépen játszott, 
helyenként hűvös nyugalommal, de úgy, hogy nyomatékot adott a 
mögöttes mélységnek.”

Hűvös nyugalommal játszott?
Megjelenése királynői, temperamentuma, a színészmesterség 

tudásáról árulkodó valóban néha hűvös magatartása és csillogó-vil- 
logó, szikrázó iróniája -  minden pillanatban a cselekményhez 
illeszkedett. Romhányi Ibi tudta viselni a ruháit is. Gráciával tette. 
Akkor is királynői alkat volt, amikor egyszerű ünneplőruhát öltött, s 
a korona hiányzott a fejéről.

Lévay Endre méltatásából (7 Nap): „Romhányi Ibi igazi tragika, 
s az benne a legszebben igazi, hogy olykor ő maga sem tudja, hogy 
mennyire múlja felül önmagát. Ez a transz a Borbála prágai nagy 
jelenetében vált igazán kimagaslóvá. Olyan volt, mint egy teljes 
műalkotás...”

Mint egy teljes műalkotás?!
Madách Évája sok mindenre megtanította. Az „örök nő” itt, 

abban a világban, amelyben Zsigmond magyar király áll a dráma 
gyújtópontjában, aki rendkívüli tehetsége, de ugyanakkor ösztöne 
révén is a német-római császárság trónjára léphetett. Itt, ebben a 
környezetben Borbála felismeri korának erőviszonyait és rábeszéli 
Zsigmondot az alkura. Cselez, játszik -  mert van hozzá ereje. Az 
eszközökben nem válogat, hogy a trónon maradjon. Színésznőnk 
tudta, hogy felülmúlta önmagát, de azt is, hogy a Népszínházban 
többre vitték a kócevő komédiások...

Örült mégis a játéknak, ennek a „királyi játék”-nak, s díjakat is 
kapott a fesztiválokon. A tartomány már megismerte, s tudták



Újvidéktől Versecig, hogy Romhányi Ibi szerepformálása lehet 
ugyan csak „korrekt’', ám sohasem sablonos. Általában egyénítésre 
törekedett.

*

A lazítás hónapjai követ
keztek.

Nem szerepeltetik 
sem Róbert Thomas 
Nyolc nő c. bűnügyi játé
kában, sem pedig Ör
kény István tragikomé
diájában, a Totókban. 
Eltáncolnak mellette a 
Lulu és a Charley nénje 
szereplői. A gyereket a 
gólya hozza című Török 
Rezső-vígjátékban „lu
bickol” , görcsöt old játé
kával a nézőtéren -  46 
repríz a hálapénz. „Dé
moni” kurtizán Marin 
Držić Dnndo Marojé- 
jában s aztán újra egy 
„gyöngyszem” , de mind
össze hét félházas rep- 
rízzel, Murray Schisgal 
Szerelem, ó! című szín

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

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

Ferenccel (1968)



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

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

A szerelem nélkülöz
hetetlensége és elvisel- 
hetetlensége megváltoz
tatta. Fél szemmel már 
Újvidékre lesett, fél láb
bal a szabadkai színpa
don egyensúlyozott.

Nem osztanak rá aramajaban Vérségi Józseffel (1967)

szerepet a Kaviár és
lenesé ben, a Doktor wrban és a Naftalinban. S aztán „gonosszá” 
válik. Katona József Bánk tówjában ő a gyűlölni, megvetni való 
Gertrudis. Tragika a régi fényben, habár ellenszegül a szerepnek, 
nem tudja teljesen magáévá tenni. Túlságosan „szimplára” sikeredett 
a szabadkai Bánk bán. De színre lépése alkalmával mindig nála volt 
a labda s játékával enyhítette rosszkedvűnk telét.

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

Hay Gyula Isten, császár, paraszt című



Gertrudis és Melinda.
(Katona József Bánk bánjában Albert Máriával, 1968)

ÉLETRE KELT ÉS TÖKÉLETES

Érthetően nagy várakozás előzte meg Deák Ferenc Áfonyák című 
müvének szabadkai (ős)bemutatóját. Stílusváltás várható -  nyi
latkozta Virág Mihály rendező. Izgalmas mű -  színhelye egy 
menedékhely az elhulltak számára. Benkő Ákos a magyarországi 
Színház című szaklapban megállapította, hogy a vajdasági magyar 
dráma az Áfonyák bemutatásával vált „nagykorúvá” . Egy kolostor: 
lakói szerzeteseknek álcázott gonosztevők, akik szúrós szemmel



fogadják a közéjük betévedt Györgyöt (Romhányi Ibi). Az élet 
megváltozik. Mi várhat az igazi emberre egy velejéig romlott közeg
ben? György sorsa tragikus.

„Deák Ferenc Áfonyáiban az abszurd színház tart igényt a 
megértésre és talán a színpadra, ha ugyan még nem korai nálunk egy 
ilyen költői játékot új színházi törekvések katapultjává megtenni. 
Nekem, s bizonyára nemcsak nekem, elsősorban irodalom, amit a 
háromfelvonásos verses játék nyújt, beleértve a pantomimbetéteket, 
s az elcsitult orgia modem képét is, bár a drámai elem nagyon is 
plasztikus alakot ölt abban a pillanatban, amint György megjelenik. 
Az olvasó -  mert még mindig azt kell mondani! -  úgy érzi, megtelik 
vele a színpad, s mágikus sugárkörét megtartja az utolsó jelenetig” -  
írja Herceg János a 7 M7/;ban a bemutató előtt.

*

György barát -  Romhányi Ibi.
Mire az alkotó -  ezt köztudott -  útja a végcéljához, a kész műhöz 

érkezik, azt veszi észre, hogy a számos akadály legyőzése közben 
eredeti élménye olykor a felismerhetetlenségig megváltozott. Nem 
volt könnyű az akadályokat legyőzni. A színház gyakran a piacnak 
dolgozott -  ami természetesen érthető -, de most valami mással áll
tunk szemben. Attraktív szerep Ibinek. Férfi, aki nő, s ez akkor derül 
ki, amikor az előadás végén -  záróakkordként eldobja a ruháját. 
Meztelen testtel -állt Romhányi Ibi néhány pillanatig a reflektor 
fényében -  s aztán a golyózápor végzett vele.

Újabb roppant hiteles alakítás.
„A tézisdráma sajátossága, hogy nem túlságosan differenciálja a 

jellemeket, ezért a színészek mindenekelőtt kollektív játékra kény
szerülnek. Mégis mindannyiuknak volt egy-két hosszabb-rövidebb 
kiugró jelenete. A szöveg legtöbb lehetőséget Pataki Lászlónak, 
Romhányi Ibinek, Barácius Zoltánnak és Árok Ferencnek nyújtott. 
Mind színpadi játék, mind pedig szövegmondás szempontjából min
dannyian kihasználták a kínálkozó lehetőségeket...” -  írja Gerold 
László a Magyar Szóban.



Dér Zoltán szerint írása a 7 Napban jelent meg -  az Áfonyák a 
döbbenet költészete. A mü szimbólum, mélyen a mi valóságunkban 
gyökerezik. A szerző művészi problémalátása -  közvetetten ugyan, 
de a való világ s azon belül a mi mikrovilágunk felé irányul. Maga 
az előadás - amely eufórikus sikert aratott a bemutatón -  kimerítő 
elemző tanulmányt érdemelne.

Azt érdemelt volna Ibi játéka is.
De a munkát senki sem végezte el. Gerold László szerint a 

színészek „kihasználták a kínálkozó lehetőségeket.” Nehéz volt, 
mármint kihasználni a kínálkozó lehetőségeket, mert a rendező 
létünktől idegen színházeszmények között mozgatta a szereplőket. 
Az előadás az újvidéki Sterija Játékokon is sikert aratott. Romhányi 
Ibi megkapta az ország legrangosabb színészi díját, a Steriját.

Hogy érezte magát a szerepben?
Nem akart különb lenni -  kezdetben -  a többinél. De ezzel a nép

pel nem lehetett összekapaszkodni, muzsikát hallgatni. Itt lett nagy- 
gyá Ibi. Talán megérezte, hogy a szabadkai színház sohasem fogad
ja be. Györgyként sem, törökkanizsai kezdőként még kevésbé. Élet- 
tapasztalatát sűrítette bele György barátba, és amikor levonult a szín
ről, akkor már tudta, érezte, hol volt, mit csinált, mire vitte, mire 
vihette és mire nem vihette az annyira szeretett/gyűlölt szabadkai 
Népszínházban.

Nem vonható kétségbe egy-egy Romhányi Ibi-alakítás láttán, 
hogy ilyen színésznő - akár tragika, akár vígjátéki típus -  minden 
hivatalos elismeréssel és* lajstromba vétellel nyomatékosítva, na
gyobb teret követel magának a hazai színházi palettán. De erre mi 
történt? A Sterija-díj átvétele után a művésznőt belekényszerítették 
egy statisztaszerepbe. (A nagymama) S tették ezt azok, akiknek Ibi 
mindig az útjában állt, már akkor, amikor a Dühöngő ifjúságban 
gömyedten, elveszetten hallgatta Jimmy Porter dühös monológját. 
Némileg vigasztalódhatott volna Zilahy Lajos Az imbroszi 
boszorkány című színmüvében -  újabb ősbemutató -, de az előadás 
félresikeredett, s színésznőnk sem vihette sikerre Eirene császárnő 
szerepét. Most már csak rutinból dolgozott: szíve-lelke odaveszett, s 
egy évtizednyi lángolás után búcsút intett Szabadkának.

Mégis szép volt.



Személyiségével az ún. „aranykor” legkiválóbbja lehetett, kiváló 
alakítások egész sorával emelte rangra színházát. Elment, s nem is 
vett érzékeny búcsút senkitől. Búcsúelőadást sem hirdettek a 
tiszteletére.

Elengedték. Egy kicsit el is zavarták.
Nem sírt az el nem játszott szerepek után.
Elment.
És soha nem hívták vissza. Megremeg az ujjam, amíg e sorokat 

írom. Fél szívvel még itt érzem. Mindenkit maga mellé akart emelni, de 
a törpék nem nőhettek az égig. Még Romhányi Ibi bokájáig sem.

EZ VOLNA AZ ÓCEÁN?

-  Én reménykedem -  mondta Romhányi Ibi, amikor -  meggon
dolatlanul vagy nagyon is megfontolva sorsdöntő elhatározását -  
elhagyta Szabadkát, hogy Fejes Györgyhöz és Szilágyi Lászlóhoz 
hasonlóan az Újvidéki Rádió színészegyüttesét erősítse. Abban 
reménykedett, hogy hamarosan megnyitja kapuját az Újvidéki 
Színház, de hosszú öt év múlott el addig, mire egy álom megvalósult 
s színházépületet avathatott a város 1973 október 23-án. A város 
községi képviselő-testülete Németh R Istvánt bízta meg a színház 
megszervezésével, olvashatjuk az Újvidéki Színház húsz éve című 
alkalmi Fórum-kiadványban. 1974. január 27-én a színház már meg 
is tartotta első bemutató előadását. A társulat Örkény István 
Macskajáték című színjátékát vitte színre -  mérsékelt sikerrel. 
Február 3-án már Romhányi Ibinek is tapsolhatott a közönség. 
Friedrich Dürrenmatt Play Strindberg című művének bemutatója 
nagy eseménye volt a tartománynak. Néhány nap múlva a színház 
ezzel az előadással meghívást kapott a kis- és kísérleti színházak 
szarajevói fesztiváljára. Újabb sikeres bemutatkozás és magas szint 
-  Romhányi Ibivel, Fejes Györggyel és Nagygellért Jánossal.

Nagy szerencséje volt Németh R Istvánnak a rendezőválasztás
sal, mert Radoslav Zlatan Dórié életérzése rímelt az Újvidéki 
Színház még nem körvonalazott experimentumaival. Dórié



találkozása a színházzal és Romhányi Ibivel színháztörténeti 
előadást eredményezett.

Ilyennek sohasem láttam Ibit.
Ilyen magasztosan gyülöletteljesnek. Döbbenten ültem a 

nézőtéren. Nem ismertem rá a mi szerény ibolyánkra. Itt „felhúzták” 
ezt a színésznőt, itt olyan pillanatai voltak, olyan emberfeletti ereje, 
amiről sejtelmem sem volt. Öt esztendő színpad nélkül. Most rásza
badult, és dúvadként, jellegzetes hangvétellel és mozgáskultúrával 
azt a másik Romhányi Ibit állította elénk, aki -  szerencsére -  csak a 
színpadon él.

Fejes György egyenruhában, kopaszra borotvált fejjel mint 
Edgár. Alice, a neje unja férje minden gesztusát. Életük szertartás: 
„ebbe bele lehet dögleni” , gondoltam a nézőtéren ülve. S aztán Ibi 
tartása egyre feszültebb, egyre merevebb. Pillantása egyre szúrósabb 
-  és megkezdődik a nagy leszámolás, amely akkor csúcsosodik ki, 
amikor a házba érkezik Kurt, akire Alice éhes nőstényként veti rá 
magát.

Mit csinál Romhányi? Karikíroz?
Nem élheti ezt a szerepet, nem válhat ilyen viperává még a szín

padon sem. Olyan, mint az időzített bomba, a várkapitány 
hitveseként akár egy robbanószerkezet. Kezdetét vette egy értel
metlen, groteszk küzdelem. Egy „play” egy nővel és két úrral.

♦ *

Színdarabként zavarba ejtő a Play Strindberg. Zavarba ejtő volt 
az előadás is, amelyet mesteri kézzel vezényelt a vendégrendező, 
Radoslav Dórié. Mindenesetre magát a müvet nem volna szabad 
túlértékelni, annál inkább a rendezést és a színészek döbbenetesen 
meggyőző játékát. Ibi számos meglepetéssel szolgált azon az estén: 
volt szánnivalóan magányos, gúnyos, rátarti, elveszett. Mintha Az 
ember tragédiájából lépett volna ki, de farsangi álarccal és tarka 
kosztümben, hogy végre egyszer ő is megtáncoltassa Ádámját. Maga 
volt a pokol. Minden játéklehetőséget maximálisan kihasznált, azért, 
hogy egy-egy menet végén az ő kezét emeljék a magasba.



Újra leírom:
Ilyennek sohasem láttam. Sem előtte, sem utána. Ilyen fölénnyel, 

ilyen cinizmussal, célratörően és okosan, némi öniróniával, 
helyenként még hűvös távolságtartással is csak a legnagyobb 
színésznők képesek játszani, kihozva magukból azt, ami rejtett, amit 
csak egyénileg lehet tolmácsolni.

Megírták:
„Két esetben szokás fölfigyelni egy színészre: ha megtalálta 

egyéniségét. És ha megszabadult tőle” . Melyik volt az igazi 
Romhányi Ibi? A császámő az Isten, császár, parasztban, Gertrudis 
a Bánk bánban, Lyda az Ilyen nagy szerelemben vagy Éva Az ember 
tragédiájában? Netán Marinkovié Glóriá)al Valamire rátalált a 
színésznő s ebben valószínűleg nagy segítségére volt az akkor csúcs
teljesítményekre képes Radoslav Dórié rendező.

Színésznő új arccal?

*

A sajtó nagyon szerette ezt az előadást.
Jómagam a szabadkai 7 Napban méltattam a teljesítményt. 

Elfogultan írtam, ez természetes, mert hiszen mindhárom, a darab
ban fellépő színész egykoron a szabadkai Népszínház tagja volt. A 
dikció tisztasága, a hangok szépsége, a már-már szobrászilag igényes 
tartás a színpadon, minden apró mozdulat megkapott. Nem tagadom: 
sokszor lestem meg Romhányi Ibit próba közben még Szabadkán, 
nemegyszer észleltem, hogy iszonyatos küzdelemmel teszi magáévá 
az alakot, amelyet meg kellett formálnia. Most könnyebben siklott a 
színpadon, lepöccintve magáról a sablonokat, új stílusjegyekre lelve rá.

Az öltözőben megkérdeztem:
-  Ez te volnál?
-  Ez is -  hangzott a válasz.

A Play Strindberg tette Romhányi Ibit igazi, teljességre törekvő 
színésznővé. Ez volt a pályafordító játék. Minden vajdasági magyar 
színésznőnél többnek, nagyobbnak látszott akkor este. Ő lett az 
egyes számú Nő erre mifelénk.



A 12 menetes „családi leszámolás” voltaképpen az emberi 
gonoszság palettáját mutatta be. Erről az előadásról Gerold László is 
kedvező hangnemben írt. Romhányi Ibi játékát szintén dicséri a 
Magyar Szóban:

„Tehetetlen bosszúvágyában, gyűlölködő gonoszságában méltó 
társa (Fejes Györgynek) Romhányi Alice-a, könnyen házsártosnak 
tűnhet, de lényegében viperatermészetű, sátánian kegyetlen...”

A szerepéit 1974-ben országos elismerés: Arany Babérkoszorú a 
szarajevói Kis- és Kísérleti Színházak Fesztiválján.

Lassan, fokozatosan bújt elő roppant értékes színészi vonásként 
Romhányi Ibi szertelen humora s vált láthatóvá, hallhatóvá Peter 
Weiss Mockinpott úr kínjai és meggyógyíttatása című szatírájában 
(megint csak Radoslav Dórié rendezésében). Epizódszerepek -  
stiláris csapongásokkal, gúnyt és nőies szenvedélyt egyensúlyozgató 
váltásokkal -  és megint a férj az, aki a rövidebbet húzza. Romhányi 
most már valamennyi előadásában az új készletből merített, a mo
dernebb színjátszás elemeit használta, nem szerepet, hanem stílust 
hozott, érvényesített Valériaként Ödön von Horváth Mesél a bécsi 
erdő című népszínművében, s lassan-lassan, alig észrevehetően 
megszabadult a színpadi játék unott konvencióitól. Tőle mindig 
várni lehetett valamit.

Különösen a hangjával tanult meg bánni. Egyike az orgánumát a 
legvirtuózabban kezelő vajdasági magyar színészeknek. Hangja a 
Play Strindbergben kiváltképpen erotikusán vibrált. Ha kell, zeng ez 
a hang, ha kell, búg, hiánytalanul kifejezi az érzéseit. De ezt a han
got 1975-től egészen 1978-ig csak a rádió közvetítette. Addig nem 
engedték, hogy az Újvidéki Színházban színpadra lépjen.

Itt sem szerette a színház mindig.

H A R A G  G Y Ö R G Y  

Szabadka félreértette Harag Györgyöt.
Próbanaplójába a rendező a következőket írhatta be: Pietro 

Garinei— Sandro Giovannini: Tigris a garázsban; Róbert Thomas:



Szegény Dániel; Agathe Christie: Tíz kicsi néger; Bogdánfi Sándor: 
Bűnösök (Szabadkai Népszínház, magyar társulat); Mihail 
Sebastian: Névtelen csillag (Szabadkai Népszínház, szerbhorvát tár
sulat).

Ez volt a kezdet.
Még mindig Szabadka: Moliére: Tartuffe; Kobilin: Tarelkin halála

-  magyar társulat, Alfonso Sastre: Szájkosár, szerbhorvát társulat.
Ez utóbbi három előadással (Tartuffe, Tarelkin halála, Szájkosár) 

újat mondott, tágra nyílt szemmel nézette a színházat a szabadka
iakkal akkor, amikor a társulatokra már nagyon ráfért a siker. 
Egyértelműen szórakoztató műveket is rendezett Harag György 
Szabadkán. A színészekben új színekre talált rá, ám újvidéki ren
dezései stílusjegyekben korábbi színpadi munkáit már nem idézik. 
Most a részleteket dolgozza ki, észrevehető szereposztási és 
színészvezetési biztonsága, jellemző a szuggesztív színpadi meg
valósítás. Úgy villantja fel a Csehov-darabok s az Édes Anna 
mélyrétegeit, hogy közben észre sem vesszük: ez itt színház csupán.

Harag György 1925. június 4-én született Margittán (Románia). 
1946-ban beiratkozott a kolozsvári Színművészeti Intézet szín
művészeti szakára, majd 1948-ban a rendezőire is. 1947-ben tagja 
lett a kolozsvári Állami Magyar Színháznak, az 1949-1950-es 
évadtól mint rendezőt is foglalkoztatják. Nagy István Özönvíz előtt
-  ezt az előadást mi is láttuk -  című darabjának a rendezése volt 
életében a fordulópont. Munka közben a színészek lázba jöttek. 
Mindenki tudta, érezte, hogy most valami újat, valami igazat kell 
csinálni. Harag György kiiktatta az előadásból a színpadias 
sablonokat.

Saját bevallása szerint más rendezők nem befolyásolták. 
Némelyeket talán irigyelt néhány jó ötletért vagy egy-egy 
előadásért: elsősorban Ljubimovot a Háromgarasos operáért, 
Tocilescut a Tartuffe fináléjáért és másokat.

Szerette a színészeit. Azt mondta, hogy a jó színész a jó ren
dezővel mindig megérteti magát. Amikor először rendezett 
Újvidéken, akkor az Újvidéki Színháznak sok jó színésze volt: 
Faragó Árpád, Fejes György, Soltis Lajos, Ladik Katalin, Bajza 
Viktória -  és Romhányi Ibi.



Gyorsan összebarátkozott a színészekkel. Úgy ismerte őket, mint 
a tenyerét: civilben és a színpadon egyaránt. Minden pillanatban 
működésbe tudta hozni alkotóképzeletüket, alakítókészségüket, 
munkatársává tette a színészt s még a világszemléletét is elfogadtat
ta velük. De csak az engedelmes színészt kedvelte.

*

1978 -bán -  az Újvidéki Színház -  valószínűleg Harag György 
sugallatára -  Csehovot akart játszani. Újvidéken is tudták -- tudta ezt 
a rendező is , hogy Csehovot játszani nem könnyű. Milyen lesz a 
Három nővér Harag György olvasatában? Nem állíthatjuk azt, hogy 
az előadás megbolygatta a kedélyeket, de abban mindenki, mege
gyezett, hogy Harag György munkája hihetetlenül „érzékeny” .

A három nővér. Romhányi Ibi (Olga), Ladik Katalin (Mása), 
Bajza Viktória (Irina). Romhányi Ibinek nem volt nehéz a 
magányossá válás pillanatait, gyötrelmeit a színpadon (is) felidézni. 
Szabadkai éveire, egyszobás egyedüllétére gondolhatott, amikor 
némán üldögélt a székén, beletörődve a megváltoztathatatlanba. 
Olgája elfásul, életkedve nyomtalanul eltűnik. Mégis edzetten viseli 
el a sorsát. Talán beleértett Olgába, talán egy kicsit -  megint! -  
önmagát hozta általa. Ez -  Romhányi Ibi mondta nekem -  a halk 
sírás ideje volt.

Gerold László szerint ebben a közegben Romhányi Ibi felsza
badultan létezett. Az Újvidéki Színház húsz éve c. kiadványban 
olvashatjuk: „Mintha folytatódna a Mesél a Bécsi erdő Valériájának 
tehetetlen, önmegadó kiszolgáltatottsága a Csehov Három 
nővéré ben alakított Olgában. Azt játssza el, hogy a legidősebb 
Prozonov lány hogyan süllyed fásultságba, lesz jelenete ellenére is 
észrevétlen, egyre észrevétlenebb. Hová, mivé lesz az előadás 
végére Olga kezdeti reménye, életkedve -  kék-fehér kockás ruhában, 
kalapját combjára fektetve feküdt a kertben, süttette magát a kora 
tavaszi nappal , senki sem gondolhatta. Talán éppen Romhányi Ibi



Olgája fejezi ki legteljesebben a mü -  s az élet -  azon értelmezését, 
hogy »az idővel folytatott küzdelemben mindig vesztesek 
maradunk.«

A Harag György rendezte Három nővér a megszenvedett, a 
kibírhatatlan magányról szól. Ezt Olga -  Romhányi Ibi -  Irinától és 
Másától eltérően sztoikus hősiességgel éli át. Olykor, a legidősebb 
nővér kötelességtudatától vezérelve, megpróbálja átvenni a ház, a 
család, a testvérei irányítását, de gyorsan lemond erről, belátja, ő 
alkatilag képtelen erre. Beletörődik a megváltoztathatatlanba. 
Csupán a tűzvész óráiban vállal aktív szerepet, de ebben is inkább 
együttérzése irányítja, nem pedig felébredt tettvágya. Ahogy a 
Prozorov-házat elfoglaló Natalja (Ábrahám Irén) után néz mereven, 
amikor ez a némber viháncolva szánkázni megy az elöljáróval, 
amikor a mozdulatlanságban és tekintetben benne van, hogy Olga 
immár feladta, nem tud, nem fog harcolni, csak vegetálni képes. 
Testvére, Andrej (Soltis Lajos) pipogyaságán sem tud felindulni, 
csak sírni. Mintha nem is Andrejt siratná, hanem önmagát.”

Tudjuk, hogy amikor az Újvidéki Színház „arculatáról” 
beszélünk, írunk, akkor mindössze néhány előadásról szabad 
említést tenni. Ezekben „másként” szóltak, mozogtak a színészek. 
Ebbe a „kategóriába” tartozott a Play Strindberg, a Mockinpott úr 
kínjai és meggyógyíttatása, a Nem félünk a  farkastól, a Három nővér, 
a Cseresznyéskert, a Ványa bácsi, vagyis a Csehov-trilógia, a Godot- 
ra várva stb. Romhányi Ibi a Három nővérben, a Cseresznyéskert
ben, az Édes Annában és a Kísértetekben próbálta/tudta korszerűbb 
eszközökkel megoldani a feladatát. „Lelki mozgásokat” jelenített 
meg, mindig meggyőzőbben, mint a partnerei, ezt látták a kritiku
saink, s vele szemben félretéve eddigi előítéleteiket, valamiféle 
„művészi arisztokratizmusukat” , hogy nem mondjuk: sznobiz
musukat - mert szerintük az alacsonyabb rendű művészet veszé
lyezteti a magasabbrendűt -  észrevették Romhányi Ibit. Számunkra 
nemegyszer ő volt a lapban, amelyben írásaikat megjelentettek: a 
Nagy Hír, az Esemény: az Újvidéki Színházban az évek során kis és 
nagy szerepekben számos kiváló alakítás született, legendákat 
zengtek néha-néha még az epizodistákról is, és Romhányi Ibit is 
tulajdonképpen nagyon szerette, Jédelgette a sajtó. Csak „szabadkai



szakaszát” marasztalták el olykor-olykor, mert hát Dévics Imre szín
házában a fentebb említett „alacsonyabb rendű” előadásokban (A 
tóparti ház) volt kénytelen szerepelni s az utca koldusainak szórni 
szét a tehetségét.

Ibit nemcsak Harag György találta meg, rátalált Csehov is. A 
Cseresznyéskertben is különleges feladatot szántak neki. Harag 
György újabb bravúrja A romániai vendég -  akárcsak a Három 
nővér esetében pontosan meghatározta a darab tartalmi és 
szerkezeti összetevőit. Cseresznyéskert-elemzése természetesen 
hasonló a Három nővéréhez, habár Romhányi Ibinek Ljubov 
Andrejevna szerepében, színésznőként pillanatok alatt maszkokat 
kellett váltania.

Vidéki románc. (Fejes (iyorgyvel Anion Pavlovics Csehov: 
( 'se rész m \ vskerfjéhen, 1979)



A szabadkai 7 Napban Csordás Mihály méltatta az előadást. 
Megírta, hogy Romhányi Ibi „mindvégig a mü mondanivalójának fő 
vonala mentén haladva, a tartalom méltó interpretálására törekedett 
De a színésznő sokkal többet nyújtott a Cseresznyés kertben. Mindent 
meg akart változtatni, azzal (is), hogy hazudta az életet. Infantiliz- 
musa is csak álarc volt, s amikor minden fronton kudarcot vallott, 
amikor minden reményét elvesztette, Romhányi Ibinek már nem fájt 
semmi. Mást nem várhatott az élettől - miután a cseresznyéskertet 
elárverezték -, mint hogy sorsa ekképp teljesüljön be.

ROMHÁNYI IBI, A SZÍNÉSZNŐ

Ilyennek láttuk, ilyennek ismertük a magánéletben Szabadkán és 
Újvidéken, az Újvidéki Rádióban, az Újvidéki Színházban. 
Beszédessé lett a színészszalonban, a próbák szünetében, jókedve 
átlényegítette, de ekkor is szerepet játszott, s tudta mindenki -  
legfőképpen Harag György hogy Romhányi Ibi nem halmozza 
mohón az élet élvezeteit: szerény ember ő, aki szeretetre és 
szerelemre vágyik, hogy túlélhessen mindent. (Milyen megpecsételő 
alakítást nyújthatott volna Bertolt Brecht Kurázsi marnájának néma 
lánya szerepében!) Romhányi Ibi színházi jelképeket teremtett. A 
magányt hozta elénk.

A magányt, amelyet költészetté emelt. De csak úgy, befelé 
„üvöltve” nagy-nagy fájdalmát, ami a nagy művészek sajátja.

Színésznő volt.
Más talán nem is akart lenni. Színésznőnk tisztában volt a rend- 

és realitásérzék hiányával, azzal is (talán), hogy igazi színház a 
Vajdaságban nem is létezett. Az ő esetében minden erőszakos 
szándék megbicsaklott.

Igen, színésznő volt.
Ljubov Andrejevna, aki időnként az iróniát is felszabadította. 

Régi szerepei előttem álomszerű némajátékban idéződnek fel: 
ahogyan nagyestélyiben átsuhan a színen, ahogyan poharát emeli a 
magasba, ahogyan viháncol, hogy aztán leeresztett vállakkal a szín
pad legsötétebb zugában nekitámaszkodjon a falnak, levesse cipőjét 
és elsírja magát.



LECSÚSZTUNK

Nagy alakítást nyújtott Romhányi Ibi Miroslav Krleža 
/ígó/7zajában. Hadd álljanak itt Gerold László sorai a Magyar Szóból: 
„Belülről formálódó, nagy alakítást nyújt. Hatásosan, pontosan 
mutatja meg Laura Lenbach iránti közönyét, hogy ez a borzalmas 
kreatúra csak idegesíti, de emberileg nem érinti, illetve, hogy 
számára egyetlen kötődés lehetséges csak -  Križovec.”

Csehov (Három nővér) és Csehov (Cseresznyéskert) között 
Krleža (.Agónia) 1978-ban, tizennégy évvel a nyugdíjaztatása előtt. 
Hogy nemcsak a darabtól, nem is pusztán a rendezőtől és a műszaki 
munkatársaktól, a díszlettervezőtől, kosztümtervezőtől függhet egy- 
egy előadás sikere (vagy éppen sikertelensége), az kivételes 
fénytörésben mutatkozott meg az Agónia újvidéki bemutatóján. Itt 
csak Romhányi Ibi volt. Ibi hihetetlen pontossággal érzékeltette, s 
egy át nem lépett határig sűrítette a zágrábi úrhölgy, e típus lehet
séges, csak általa felfedezett jegyeit.

Romhányi Ibi mint úrinő?
Színészi kötéltánc volt az alakítása. Minden gesztusára vigyáznia 

kellett. Be kellett mérni, hogy mit, hogyan és mikor, meddig. Emiatt 
kezdetben nekem elmondta -  félt ettől a szereptől. Szinte 
halálosan. De aztán mindent megnyert magának s a bemutató estéjén 
már érett színésznőként lépett a színpadra. Meggyőzőnek láttuk, 
ahogy mondani szokás: •„dörzsölt” színésznőnek, aki lerázta az 
„inasévek” remegtető bizonytalanságát. Ibi ismét uralta a színpadot, 
s roppant széles skálán tette életszerűvé Laurát. Volt szenvtelen, 
unott, amikor a férjével beszélt, felvillantott súlyos, drámai akcentu
sokat, érzelemmel és értelemmel vett részt a játékban, vagy inkább 
a játszmában, amelyet elvesztett. Végül „meghalt” a színházban, 
mint a legnagyobb uralkodók. De előtte elmondta nagymonológját. 
Verve is - nagyszerű, egyszeri. Romhányi hihetetlen és kivételes 
színészi intelligenciával jelenítette meg Laurát, annál a pontnál sem 
merült el a szürkeségben, amikor számára már minden elveszettnek 
látszott.



Magány... Miroslav Krleía Agóniájában (Újvidék, 19^8)

Már-már összeállt az „életmű” , az újvidéki: Claudonné a Sosem 
lehet tndniban, a Play Strinclberg Alice-a, a Három nővér Olgája, az 
Agónia Laurája és a Cseresznyéskert Ljubov Andrejevnája. S közben 
eljátszotta a Mockinpott úr kínjai és meggyógyít tatás a  című műben 
a Feleséget, a Mesél a bécsi erdő Valériáját -  és semmi több. 
Mindössze hét szereplési alkalom az Újvidéki Színház első öt évében. 
De még nem vált „öreg hölggyé” .

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



vett részt tobzódó jókedvvel a forgatásokon. Örök érvényű emberis
meretre tett szert idővel. Nemegyszer, nem egy szerepében felsza
badult játékkal, könnyed nevetéssel a megszenvedett élet ismeretből 
fakadó keserűséget oldotta fel. Miközben megcsodáltuk a színpadon, 
egyre kevésbé tudtunk szabadulni valami megfoghatatlan 
szomorúságtól. Attól az érzéstől, hogy a már ismert színpadi 
helyzetek is milyen mélyen, mennyire feloldhatatlanul zárják 
magukba az élet megoldhatatlan talányait.

Ibi az Agóniában az „öngyilkosságát” játszotta el. Ettől megret
tent, megtántorodott Hiányoztak neki a szabadkai „hülyeségek” , a 
Bolond lány, a vígjátékok hangulata, de hát az Újvidéki Színház -  
érdemes volt-e, ne firtassuk most - az éppen időszerű világnézetből 
táplálkozott és gondolkozásra késztető előadásokat prezentált. Ebbe 
bele lehetett bukni, ebbe bele lehetett pusztulni. Nagyon hiányzott a 
nevetés. Nemcsak a nézőnek, Romhányi Ibinek is.

Hiányzott a clown önfeledt játéka.

ISTENEM, MOST SEGÍTS!

A Cseresznyéskert sikere után zimankós idő következett a szín
házban. Kossava tépte a fákat Újvidéken, s a színházban már-már 
„átírták az értékrendet”* mert hát itt voltak a fiatalok, a Godot-ra 
várva, majd egy másmilyen felállításban - Romhányi Ibi nélkül -  
Csehov Ványa bácsi'yd, Romhányi Ibi Edward Albee Mindent a  
kertbe című drámájában és Fernando Arrabel Tábori /;/A/7/Ajében 
nem foghatott olyan mesébe, mint aki valami titokzatos helyről 
érkezett volna, s útközben vásárfiát vett a nézőknek. Érthetetlenül 
még Ibsen Hedda Gabiért ben sem szerepeltették, s lemaradt Deák 
Ferenc Nirvaná]m6\ is.

Aztán következett 1983.
Rövid Eleonórával, Soltis Lajossal, Ladik Katalinnal 

Kosztolányi Dezső Édes Annájában és újra Harag Györggyel. A 
főhőssel: Annával. Az úri világ vásárán Anna elkelt, áron alul. A 
regényt Harag György dramatizálta, tulajdonképpen az Újvidéki



Színház színészeire gondolva, s így megengedhette, hogy a szerep
lők lelki változásai irányítsák a szituációkat, írja Franyó Zsuzsa dra
maturg Az Újvidéki Színház húsz éve című kötetben, majd így foly
tatja: a valóságos jelenetek a képzeletbeliekkel ötvöződnek, és
alakították egységes stílusú, szecessziós előadássá az Édes Annát. Az 
előadásban rendkívül bonyolult lelkivilág ábrázolásán van a hangsúly, 
ahol az erkölcsi tartások különbözőségéből mérlegelhet a néző.”

Tehát még egy dráma.
Gerold László (Az Újvidéki Színház húsz éve) most már 

utolérhetetlennek látja Romhányi Ibit. Miben utolérhetetlen a 
kivételes képességű színésznő? „Víziné hang- és mozdulatbeli meg
nyilatkozásai a színészi tudatosság, a kimunkáltság biztonságát és 
erejét mutatják. Olyan, mint az áldozatát körülfogó kígyó, élvezi a 
hatalmát, azt, hogy a másikat megfélemlítheti. Belül sebekkel van 
tele, s mégis embemyomorító produkcióra képes” .

Ilyennek nem ismertem Ibit.
Ennyire kegyetlennek, ennyire csattanós hangúnak, ennyire 

diadalmasnak, hogy „betört” egy szegény lányt. A gyilkost hívta ki 
maga ellen, mert hiszen Harag György olvasatában is Anna megöli 
Vízynét (amire régen készült).

Anna: Tessék más lányt keresni, én férjhez megyek. Minél
előbb. Mihelyt az új cseléd helybe áll. Ha lehet, már 
most, ha nem lehet, akkor legfeljebb elsejéig várhatok.

Angéla: Anna, maga nem hagyhat el engem... Nézze, Anna, 
fiam, ne bolonduljon. Én akkor annyi lány közül magát 
választottam. Betanítottam. Amikor jött, még a kanalat 
sem tudta a kezében fogni. Maga nem hagyhat el 
engem.

Anna: Senkit sem lehet kényszeríteni.
Angéla: Nem? Hát én majd megmutatom ingának! Nem lehet 

kényszeríteni! (Ordít). Engem sem lehet kényszeríteni, 
hogy úgy bánjak magával, mint a gyermekemmel.

Romhányi Ibi ordítozott. Magából kikelve. Mert szembeszálltak 
vele. Egy cseléd volt az ellenfele. Sok-sok Miatyánkot mondtam el, 
mesélte Ibi az Édes Anna bemutatója után, amíg a másik énemet, azt a 
nem létezőt, talán megszólaltattam. Színésznő vagyok, gondoltam, aki



nemcsak szélért fohászkodik, esőért, hanem azt is meg kell jeleníte
nem, aki gonosz, aki pusztulásra ítéltetett. Erre beszélt rá Harag 
György A könny után a félelem, a remegés következhet, Vizyné volt 
a kezdet valami máshoz...

Szabadka...?
Romhányi Ibi kétségbeesve vai iá a meghívást a városba, amelyet 

annyira szeretett. Igaz, Újvidéken sokféle figura adatott pályafutása 
alatt, s mindegyikből elövillantott valamit. Görcsösen kívánta, akar
ta, hogy meghívják a Népszínházba, mert hiszen a 80-as években a 
szabadkai magyar társulat akkor már elveszítette legjobb erőit -  
Dévics Imre elhunyt, Virág Mihály is búcsút vett Szabadkától, az 
újvidéki Művészeti Akadémián tanított, néha rendezett is -, az 
előadások legtöbbje a pillanat moderneskedéséből született, s a 
Szabadkára látogató rendezők sem akartak másfajta dramaturgiai 
rendszert kialakítani a produkciók létrejöttének lassú folyamatában.

Távirat mégsem érkezett Romhányi Ibi címére Szabadkáról. A 
telefonja is néma maradt. Szereplehetőségek mentek el mellette: 
Pablito nővérei, a Koldusopera újabb változata, Nóra, Glória. Ibi 
mást nem akart csinálni, csak színésznő akart lenni, mert szerette a 
hivatását és nagyon lelkiismeretesen szerette. Szabadka nem hívta 
vissza színpadára sem Szilágyi Lászlót, sem pedig Fejes Györgyöt, 
színházi világunk kiváló müvészegyéniségét. „Gyarló” színház 
(volt) akkor a szabadkai...

•

*

Újvidéken is sokáig kellett várni az újabb nagy feladatra, az Édes 
Anna 1983. évi bemutatójától egészen 1986-ig, amikor Radoslav 
Dórié rendezésében el játszhatta az „öreg hölgy"-ti, azaz Claire 
Zachanassiant a Dürrenmatt-darabban. Közben Peter Scháffer 
£Y/z/z/sában Dóra Strangként láttuk.

Újabb stáció: Öreg hölgy.
Dtirrenmatt másról beszél. Míg Csehov -  állandóan -  az 

eltévesztett vonzalmakról, a szerelmekről, amelyek nem teljesednek 
ki, a magányban sorvadó, felszámolt közösségekről, addig a svájci 
író dermesztő hangulatokról számol be, bosszúvágyról, arról, hogy



talán meg lehet ettől menekülni, talán nem. Az öreg hölgy láto
gatása, ez a tragikus komédia a pénz mindenhatóságáról nyújt 
példázatot. Egy dáma, egy gazdag dáma a kopottas kabátú, izzadó 
homlokú gülleniek között, aki azért tért vissza az övéi közé, hogy 
pénzért cserébe egykori hűtlen szerelmesét, Ilit eltetesse láb alól.

Még egy „gonosz” szerep.
Bartuc Gabriella Romhányi Ibiről a Magyar Szóban: „Akárcsak 

111, Claire is szenved és sajnálja magát. Romhányi Ibi játékának 
alapvetően meghatározó vonása valami mély szomorúság. Nem 
démoni, nem félelmetes, nem Medéa, inkább rezignált, érett asz- 
szonyi bölcsességgel cselekszik. Romhányi Claire-je az önsajnálat 
ellenére sem húz el a melodráma felé. Visszafogottabb annál.”

Ennek az újvidéki előadásnak nem volt kellő súlya. Leszólította 
ugyan a nézőt, felkínált neki egy „témát” , amin rágódni lehet, de 
aztán magára hagyott mindenkit, vagyis Dórié csak elmondta a 
mesét, olyan színészekkel, akik jól-rosszul oldották meg a rájuk 
bízott, cseppet sem könnyű feladatokat. Romhányi Ibi várakozási 
álláspontja hátborzongató. De egy percre sem kelti a boldog ember 
benyomását: érzelmes nő ő is, nem képes elfelejteni a szép, fájó 
emlékeket, ám az üzleti világ farkastörvényei megkeményítették a 
szívét. Alku nincs: a bosszú jogos; adós, fizess!...

Romhányi Ibi szikár alkat. Nem babaarc, nem Hollywood-mo- 
dell. Hanghordozásában és mozgásában egyszerű s nem „boszorka” , 
aki a poklok bugyraiból mászott elő. Ezért tartom ezt az alakítását is 
hitelesnek. Semmi hisztéria, „semmi gyilkos láng” . Olyan ő most is, 
mint amilyen évekkel ezelőtt lehetett. Claire és Romhányi is őrzi a 
fiatalságát. De hát egy kicsit megváltozott. A jellemet a vagyon 
úgy tudjuk -  eltorzítja.

*

Újabb idegborzoló, érthetetlen kényszerszünet a színésznő 
pályáján. Örkény István Forgatókönyvében számára nem volt igazi 
játéklehetőség, a Virág Mihály által rendezett Edvvard Albee-mű, a 
Kényes egyensúly eléggé halványra sikeredett, repríz alig. Lyubisa



Georgijevszkij Jordán Plevneš „/?” című drámáját rendezte 
Újvidéken. Romhányi Ibi Anna szerepét kapta. Hubay Miklós Római 
karneváliban Margitot alakíthatta, Gobby Fehér Gyula A hajó című 
müvében újabb anyaszerep, Iván Kušan vaudeville-jében szikrázó 
Ankica újabb találkozás Dorictyal és egy groteszk játékstílussal - , 
a Galócza azonban mégsem színészi jutalomjátékra alkalmas mű, 
amolyan könnyed színészkalandnak megfelelt. Végre egy előadás, 
amelyben a színészeket nem ellenőrizték olyan szigorral, mint a 
vonatokat. Móricz Zsigmond Légy jó, mindhalálig című szín
játékában Török néni. Semmilyen színészi, emberi metamorfózisra 
nem volt szükség.

Megváltozott-e Romhányi Ibi?
Minden kísértetiesen Szabadkára emlékeztette. A nagyobb sike

rek után -  néma csönd. Szereplését pedig felfokozott érdeklődés 
előzte meg, és előre biztosra vették a sikert. Tudták: egy erős szí
nészegyéniség játssza a főszerepet. De most már nagyon észrevehető 
volt az előadások többi résztvevője és a Romhányi Ibi közötti szakmai 
különbség. Az Újvidéki Színház rendezői Romhányi Ibiről lassan-las- 
san megfeledkeztek. Hosszú évekig semmi, alig néhány villanás.

VÉRES HÁBORÚBAN 

»
1991. december 21-én az Újvidéki Színház bemutatta Bertolt 

Brecht Kurázsi mama és gyermekei című krónikáját a harmincéves 
háborúból, négy címszereplővel: Ábrahám Irénnel, Ladik Katalinnal, 
N. Kiss Júliával és Romhányi Ibivel. Az előadást Soltis Lajos ren
dezte. Volt neki egy problematikus ötlete: Kurázsi mamát négy 
színésznővel játszatta, stafétaszerüen adva át egymásnak a szöveg
könyvet, ezzel azt példázva, hogy mindez, amit látunk, bárkivel 
megtörténhet: tegnap, ma vagy holnap. Háború volt és háború lesz.

Romhányi Ibiről Gerold László a következőket írta a budapesti 
Színház című folyóiratban: „A leselkedő veszélyt leginkább 
Romhányi Ibi kerülte el, az ö Kurázsi mamája a legteljesebb. Még 
meg sem szólal, csak ül kocsija lépcsőjén, máris érezzük drámai



jelenlétének súlyát. Ember, akinek története van, drámája, amely 
érdekelhet bennünket. Nem véletlen, hogy a Szakácsot alakító 
Albert János és a Tábori papot megelevenítő Fejes György is a 
Romhányi Ibivel játszódó jelenetekben talál igazán magára, külön
ben mindketten halványak, szinte észrevétlenek.”

Romhányi Ibi mint a háború vámszedője.
Benne is, mint a Kurázsi mamában, még lángolt a túlélés vágya. 

A színpadon, amíg „dolgozott” . A valóságban már feladta. A 
szerencse a színházban is forgandó, gondolhatta. A ravaszság és az 
okoskodás megszállottja csak a színpadon lehetett. Egyébként sem
milyen haditerve nem volt az élethez.

Igen, Ibi 1991-ben már feladta.
Brecht Kurázsi mamája nem változik meg, Brecht nem engedte 

megváltozni. Ő is, a szerepformálója, szintén mindvégig vakon 
tapogatózott a színfalak között, saját életének összefüggéseit talán 
nem mindig értette. Pedig valóban: ahogyan megjelent a színen, 
ahogyan leült vagy nézett, úgy sütött át bőrünkön a felismerés: itt 
egy szerep és egy ember drámája kerül terítékre.

Már iróniája is volt a színésznőnek. De „seftelni” a színházban 
nem tudott.

*

1992. május 21.
A beregszászi Vidnyánszkí Attila megrendezi Újvidéken Henrik 

Ibsen Kísértetek című drámáját -  Helene Alving szerepében Romhányi 
Ibivel és színésznőnk utolsó partnereivel: Bakota Árpáddal, Albert 
Jánossal, Pásthy Mátyással és Szilágyi Rövid Eleonórával.

Se bohócorr, se bukfenc.
Dráma az összeroskadásról és a hazugságokról. Ibi ebben a 

szerepében ijesztő. Hazudik -  mindenkinek hazudik. Minden 
hazugságra épül. Igaz, Ibi csak azt játssza el, amiről az Ibsen-dráma 
szól, de azt hitelesen, mint a legnagyobb, legkarizmatikusabb 
müvészegyéniségek.

Alice-tól Alvingnéig.



Vagy Alison Portéitól Alvingnéig. Micsoda színészi és emberi 
magatartás hosszú évek során! Élni és dolgozni nagy felelősség, 
mondta egyszer egy nekem adott interjúban, s nagy felelősséggel 
formálta meg Alvingnét is, pedig már a nyugdíjaztatását várta, a 
papirost, amely elválasztja a színháztól, a színpadtól. Tudtommal 
nem búcsúztatták „fényesen” , nem köszöntötték fel s nem ígértek 
neki szerepeket. A média sem foglalkozott a szomorú eseménnyel, 
mert a színházi emberek számára az igazi hír a bemutató, s ezentúl a 
bemutatók az Újvidéki Színházban Romhányi Ibi nélkül zajlottak le.

Utolsó sorok Romhányi Ibiről:
„Romhányi Ibi tartással, gesztussal, hanggal állítja elénk az 

Alvingné igazi énjét elrejtő merevséget, kimértségét, a páncélt, 
amely alatt a féltve titkolt hazugság tenyész immár évtizedek óta. 
Hűvössége maszk, amelyet bőrként vesz magára és visel. Annyira 
életformájává lett a látszat, a külsőség, hogy a legtragikusabb pil
lanatban, amikor Oswald azt kéri, hogy szenvedéseinek enyhítésére 
a megengedettnél nagyobb dózis morfiumot adjon be neki, akkor 
sem felejt el viselkedni. Olyan, mint egy tökéletes szerkezet, amely 
pontosan működik, de lelke nincs.” (Gerold László: Színház).

*

Elvesztettük Romhányi Ibit.
Elment a virágos rétre $ cirokmezön találta magát. Az életnek, a 

színháznak, a színpadnak szerelmese volt évekig. Nemcsak „szín
foltja” volt egy-egy előadásnak.

Ő volt a legnagyobb.
A megsiratni való nagy színésznő. A játékban a szenvedély, a 

szenvedélyben a játék. Megrendültén állunk/álltunk a tények előtt. 
Miért nem hívták Romhányi Ibit Szabadkára? Miért nem foglalkoz
tatta nyugdíjaztatása után az Újvidéki Színház? Mintha ravatal előtt 
állnánk. Szép volt dolgozni a közönségért, mondta színésznőnk, 
mielőtt lelépett a deszkákról s mindenkinek mindent megköszönt, 
amikor Budapesten átvette az Erzsébet-díjat.



Fiatalon mindig idősebbnek éreztük a koránál, de utolsó éveiben 
szinte kortalanná vált. Döbbenten vettük tudomásul, hogy színpadi 
jelenléte megszűnt. Tudtuk, láttuk: törékeny, leheletfinom lényéből a 
színházak legválságosabb korszakaiban is az embert javító, alkotó 
elszántság áradt. Nem válogatott a szerepek között. Szabadkán a 
vidékjárással küldetést vállalt, majd egy kicsit ő lett az Újvidéki 
Színház, mint Alice, Vízyné, Alvingné...

A lendület megtört.
Most szenvedés van és szörnyű csönd. Hisz még mindig az 

emberben -  a színházban talán már nem annyira -, önbizalmát azon
ban elvesztette. Ő vesztette el, akire annyian felnéztek, még azok is, 
akik durván félrelökték az útból.

A verőfényes oldalon találta magát gyakran. Máskor a hidegben va
cogott. Minden idegszálával együtt moccant a színházzal. Ezt nem akar
ták észrevenni. Élete, pályafutása testamentum, de egyben biztatás is.

Köszönjük, Romhányi Ibi.

MÁSOK ÍRTÁK RÓLA

A SZÍNPADI VARÁZSLATRÓL

Ha az emberi sors nem lenne reménytelenül kifürkészhetetlen és 
kérlelhetetlenül kegyetlen, a mai beszélgetést a színpadi 
művészetnek egy sokkal szakavatottabb ismerője vezetné. 
Romhányi Ibivel együtt tanítóm volt ő, amikor életemben eljött 
annak az ideje, hogy a színház lényegbeli attribútumainak titkát 
megismerjem. Bambach Róberttól, többek között, azt megtanultam, 
mi a rendező szerepe egy-egy előadás színpadra állításában, 
Romhányi Ibi példáján pedig fokozatosan fedeztem fel, hogy mi a 
magas fokú mesterségbeli tudás egy-egy színészi alakításban, és hol 
kezdődik a művészi eszközökkel történő szerepformálás.

Budapesten folytatott tanulmányaim során majdnem minden 
estémet a Pesti Színházban töltöttem. Színészekkel, rendezőkkel,



dramaturgokkal és a színház más dolgozóival beszélgettem, 
miközben a hét órát vártam, amikor kialudtak a fények a nézőtéren, 
hangtalanul felgördült a függöny és elfoglalhattam a helyem az erké
ly jobb oldalának második lépcsőjén, türelmetlenül várva azt a pil
lanatot, amikor majd megtörténik az a megmagyarázhatatlan, 
leírhatatlan és megfoghatatlan valami, amiért szabad estéim minde
gyikét a színházban töltöttem. Újra és újra annak a varázslatnak a 
tanúja kívántam lenni, amely a lélekemelő kisugárzás bűvkörébe 
vonja a nézőtéren ülőket, és amely csak a színpadi deszkák felől áradó 
éteri fuvallat sajátja. Ilyenkor a kisszámú beavatottak egyikének 
érezhettem magam, akik lelkűkkel a mindenség titkait érintették.

Egy este az öltözők előtti folyosó kényelmes karosszékeinek 
egyikében ültem, amikor Ruttkay Éva, a magyar színjátszás élő le
gendája, az egész napi filmezéstől kimerültén, fáradtan vonszolta 
magát öltözőjébe. Önkéntelenül is felmerült bennem a kérdés, vajon 
képes lesz-e az este is játszi és tündöklő könnyedséggel megje
leníteni a Vidám kisértetek egyszerre csábító és csintalan, 
tüneményesen lebegő kísértetét. S amíg én szorongva vártam első 
jelenetét, az öltöző és a színpad közötti úton megtörtént az a csodálatos 
átváltozás, amely csak a színjátszás művészeinek, de nem a színjátszás 
mesterembereinek sajátja. Ruttkay Éva légies könnyedséggel uralta a 
színpadot, s bennem először tudatosodott: mi az a többlet, mely egy 
színházi előadást, egy' színészi alakítást művészetté nemesít.

Budapesti tanulmányain végeztével, itthon, még szorosabbá vált 
kapcsolatom a színházzal. A színházi múlt tanulmányozása közben a 
jelen volt tanítómesterem. Egy zimankós téli kora este. miközben a 
Katolikus portán át az Ifjúsági Tribün felé igyekeztem, hogy ki tudja, 
hányadszor, újra megtekintsem a Cseresznyéskertwzk elsősorban a 
harmadik felvonását, háromnegyedes rókabundában előttem eset lett
botlott egy ismerős alak, s én Ruttkay Évára gondoltam. Aznap este 
és éppen ezért a botladozó, cseppet sem kecses mozgású valakiért 
mentem a színházba, aki majd a harmadik felvonásban királynői test
tartással magasodik a nézőtér fölé, aki két óra múlva ellenállhatatlan 
és szerencsétlen, könnyelmű és észbontóan csábító, szenvedélyes 
Ranyevszkája lesz. A színpadi varázslattal volt találkozóm ismét, 
amelyet a jugoszláviai magyar színpadon mindig és mindenkor 
egyedül csak Romhány i Ibi tudott és tud maradéktalanul felidézni.



Ki is tulajdonképpen Romhányi Ibi?
Északkelet-Vajdaságban, a szőke Tisza mellett született 

közvetlenül a második világháború kitörése előtt a Halak jegyében, 
egyikében a legszenzibilisebb állatövi jegyeknek. Nem véletlen 
tehát, hogy Romhányi ibi színésznő lett, méghozzá kivételes 
érzékenységű színésznő, aki szerepeit kiváló szakmabeli tudással 
alkotja meg, s ugyanakkor képes annak a többletnek a kifejezésére is, 
amely színpadi játékában a művészi átlényegülés velejárója.

Az sem véletlen -  s az ezoterikus tanok beavatottjai azt tanítják, 
hogy nincsenek véletlenek hogy a leghozzáértőbb színházi szak
emberek, mint pl. Garay Béla, voltak tanítómesterei, s hogy az 
egyszer felfedezett és felismert sajátságos talentumot a lehető 
legkörültekintőbben, legmegfelelőbben használták fel. A szabadkai 
Népszínház szinonimája Romhányi Ibi és Virág Mihály volt hosszú 
éveken át. A legjelentősebb női drámai főszerepek 1959 és 1969 
között egyben Romhányi Ibi legjobb alakításai voltak. Az elis
meréseket, díjakat nemcsak a Vajdasági Színházak Fesztiváljának 
bírálóbizottságai ítélték oda a kivételes tehetségű színésznőnek, de 
Szabadka város Októberi dija sem váratott sokáig magára, s a dijak 
legrangosabbikát, a Sterija Játékok női főszerepekért járó föd íját is 
hamarosan magáénak mondhatta.

Az Újvidéki Rádió magyar színjátszó együttesének tagjaként 
megszámlálhatatlan rádiódrámában, iskolai és irodalmi műsorban 
lépett mikrofon elé. Munkáját mindenkor a magas fokú professzio
nalizmus jellemezte.

Függetlenül művészi pályájának alakulásától. Romhányi Ibi min
denekelőtt és elsősorban színpadi színésznő volt és maradt. A szín
pad volt az a kifejezési terület, amely a kétségtelenül lehetőséget 
adott neki arra. hogy mint színésznő a legrejtettebb emberi lényeget 
a legárnyaltabb módon juttassa kifejezésre. Az Újvidéki Színház 
megalakulásával, többévi szünet után, újra színpadot kapott színját
szásunk fokozatosan legendává nemesük) kiválasztottja. Tevékeny
ségének ebben a második korszakában a szarajevói Kis- és Kísérleti 
Színházak Fesztiváljának díja is az övé lett. csakúgy, mint a Dráma- 
művészek Szövetségének elismerése.

Nyugdíjba vonulása után, amikor már pontot tett, legalábbis a 
nyilvános elismerések listájára. Budapestről érkezett a hír, hogy a



magyar Oscar-díjat, az 1993. esztendő Erzsébet-díját neki ítélte oda 
a bírálóbizottság. Müvészdíj ez a javából, melyet eddig a Magyar 
Köztársaság legrangosabb művészei kapták.

Harmincöt év a színpadon, több mint hatvan női főszerep -  a 
rádióban, filmen és tévédrámákban alakított szerepeket nem számít
va -, tizenhat művészi díj, ez egy, remélhetőleg még nem befejezett, 
színművészi pálya mérlege. Kevés, különösen a mi égtájunk alatt, 
azoknak a szerencséseknek a száma, akiknek annyi alkalom jutott 
osztályrészül a művészi önmegvalósulásra, mint Romhányi Ibinek, 
de még kevesebben vannak azok, akik a számukra megadott 
lehetőségeket olyan átfogó és csodálatra méltó módon ki is tudták 
használni, mint ő.

Itt és most arra szeretnénk választ kapni, mi a titka annak, hogy 
Romhányi Ibi színpadainkon a varázslat papnőjévé szenteltetett. 
Feltehetően nem tudjuk majd okos szavakkal tetten érni a varázslat 
mibenlétét, de közöttünk van Romhányi Ibi, aki fontoskodó 
okoskodásaink végeztével, ha néhány percre is, de elvezet majd min
ket a tiszta- és nyíltszívűek előtt, feltáruló csodák világába. Mert 
Romhányi Ibi ismeri a titkot, azt a titkot, amelynek törvényei szöges 
ellentétben állnak a nyomorúságos valóságunkat meghatározó 
törvényekkel. Vesna Krmpotić Čas je, Ozirise című könyvében így 
szól a titokról: „Az alkotás nem fáradozás és görcs, az alkotás teljes 
nyitottság, a teljes nem-megerőltetés. Erőfeszítés addig, amíg ki nem 
tárulkozol, amíg meg nenj szabadulsz attól, ami nem vagy. Utána 
kinyitod szemed, és látsz. Kinyitod füled, és hallasz. Teljesen 
kitárulkozol, és egészében az üzenet részévé, a tudás részévé, a szép
ség részévé változol, amely átjár, és valósággá válik benned. Az alkotás 
az a mód, ahogyan az ember eléri az oszthatatlanságot: akár a szerelem.

»Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.« A szeretet nem 
jótékonysági misszió: a szeretet az a mód, amely lehetővé teszi a har
mónia királyságának létrehozását. Felebarátodat szeretve mint 
önmagadat felismered, hogy te vagy az a felebarát: közötted és 
közötte nincs határ: és akkor te már elkezded nem észrevenni azt a 
félrevezető, megtévesztő elválasztó vonalat, amely megakadályoz 
abban, hogy az légy, ami vagy: a minden.”

Káich Katalin



A N A G Y A SSZ O N Y

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

Ljubov Andrejevna a Cseresznyés kertben és Helena Alving a 
Kísértetekben. -  Két azonos típusú nőszerep. Romhányi értelmezé
sében talán egy külön tanulmányt is megérdemelne, de most te
kintsünk el a részletezés igényétől, és csupán villanásokat idézzünk 
fel ezekből a szerepépítésekből.

Mi az, ami különösen 
jellemző Romhányira 
ezekben a szerepekben 
és egész színészi opusára 
ezek tükrében?

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

M ondathangsúlyok 
élnek bennem elevenen, 
amelyek arról tanúskod
nak, hogy mélyen bevé
sődtek ezek a mondatok, 
és azért vésődtek be, 
mert elevenen érintettek, 
annak köszönhetően, mert 
Romhányi Ibi úgy mondta

A Dnsko Radovié forgatókönyve nyomcin 
készült Lepci parada című jugoszláv 

filmben



el ezeket a mondatokat, hogy élmény volt a számomra, tartós élmény- 
nyé lett. Olykor, mint szállóigét, emlegetem, állandóan idézett, 
felidézett mondattá lettek bennem Romhányi színpadi mondatai. 
Úgy tűnt ezeken az előadásokon, hogy a teljesen természetes, egy
szerű mondatokat bárki elmondhatja, és meg sem halljuk, de úgy, 
ahogyan Ő mondta el, úgy más nem tudta volna elmondani. Olyan 
ez, mint az Édes Anna Vízyéknél betöltött szerepe, hogy az, amit 
Édes Anna megtesz, azt más nem tudja megtenni -  ez is egy 
Romhányi-mondat. -  Hát így vagyok én is Romhányi mondat
hangsúlyaival.

A két említett előadás azonos típusú főhősét Romhányi két 
különböző módon ellentétes építkezési eszközökkel formálta meg.

Ljubov Andrejevnát a külső, míg Alvignét a belső színészi 
koloratúra jellemzi.

Mindkét színészi építkezésben közös a színészi játék 
színgazdagsága. Ljubov Andrejevnát gazdag külső eszközökkel 
játssza Romhányi, széles gesztusokkal, lelassult és fokozatosan fel
gyorsuló mozdulatokkal, vagy hirtelen történő mozdulatváltásokkal, 
szinkronban a csapongó lelkiállapottal, vagy éppen aszinkronnal 
oldja meg a jelenetét: a beszéd-cselekvés és a mozdulat aszinkronjá
val, amely szintén a belső békétlenség sajátságos kivetítési módja. 
Fontos arcjátékkal épít, sírós hanggal és csábos kacagások váratlan 
cseréjével ejt ámulatba bennünket. Elegáns, kimért, előkelő mozdu
lattal vonul, fekete ruhábar), állig begombolkozva, és ugyanakkor 
kacér, kihívó, a csábítás egyértelmű gesztusrendszerével vibrál 
állandóan és pontosan. Hirtelen omlik össze, percek alatt öregszik meg, 
és azután ugyanilyen gyors visszaállássál uralja ismét a színpadot.

Mivel a Cseresznyés kertben a színész testi élete rendezői 
lehetőségekben követheti a lelki válságokat, beszélhetünk a színészi 
eszközök külső koloratúrájáról.

Egyetlen jelenetet emelnék ki, az estély jelenetét. Emlékezzünk 
vissza: Romhányi elegánsan jelenik meg, a fekete ruhájában, pezs
gőspohárral táncol, és őszintén tudomására hozza mindenkinek, mert 
minek is tagadná: szereti azt az embert. Akkor hangzik el ez a monda
ta, amikor a cseresznyéskert elárverezésének híre bármely pillanat
ban megérkezhet. Ljubov Andrejevnának nem az a legfőbb gondja,



hogy elárverezik a cseresznyéskeltet, hanem önmagával foglalkozik. 
És Romhányi Ibi úgy foglalkozott önmagával Ljubov 
Andrejevnaként, hogy csak őt kellett néznem és csak őt hallanom -  
és még ma is látom és hallom azt a jelenetet. Majd azután az 
elárverezés hírére egy pillanat alatt omlik össze, alkatilag lesz 
kisebb, leengedi vállát, vonszolja magát, tekintetéből kiszáll az élet, 
merev lesz, megöregszik, ott, a szemünk előtt egy méterrel, hogy 
azután percek alatt -  lányának néhány mondatát talán meg sem 
hallva, de -  önmagában erőt gyűjtve, szemünk előtt épüljön fel. 
Lassan mosolyogni kezd, furcsa fény gyúl a szemében, a válla visz- 
szatér előbbi helyzetébe, gerince kinyúlik, feje kissé hátrébb vetődik, 
kezét még bizonytalanul nyújtja lányának, és még imbolyog, de tánc
lépéshez áll be, és három lépés után már ő, ismét Ljubov Andrejevna 
-  Romhányi Ibi -  vezet, és az élet tánca fortissimóig fokozódik!

A másik koloratúra a mondathangsúlyokkal történő színezések, 
amelyek a sajátságos Romhányi-mondatokat eredményezik és 
példázzák. A hangszín váltásokkal lesznek különösek ezek a monda
tok. Ilyenek például: „Ha elfelejteném a múltamat...!?” -  közben 
Romhányi úgy mondja ezt, hogy pontosan megtudjuk, nem akarja 
elfelejteni a múltját. Vagy a gyors hangulati váltások furcsa intoná
ciói: „Grisa... és az én drága kisfiam (sírós hang). Mondja csak, 
Petya, mitől csúnyult így meg? (Merő cinizmussal, keményen.)” 
Vagy: „Akkor öngyilkos akartam lenni (elsírja magát). Micsoda 
muzsikát hallok? (Csilingelő hangon, életerőtől duzzadó érdeklődés
sel.)” És sorolhatnám még a bennem most is elevenen csengő monda
tokat, de én azokat úgy, ahogy Romhányi Ibi elmondta, sohasem 
tudnám még átmeséli sem, és akkor minek szaporítsam a szót?

A másik nagy élményem Romhányi Ibi Alvingné szerepmegfor
málásának látványa volt.

Teljesen eszköztelenül, külső gesztusok nélkül építette fel 
szerepét, gazdag belső színezéssel. Ez a nehezebb szerepépítés. 
Statikusan minimális helyzetváltozással, pontosan indulni a szöveg
végre. Ahol a mozdulatváltás szöveghez kötött, ahol csak annál a 
mondatnál, illetve azzal a szóval lehet felállni vagy elindulni, az a 
legnehezebb színészi feladat. Mert addig a bizonyos szóig a mondat 
belső tartalmát árnyaltan láttatni kell. Itt, a Kísértetekben a ki nem



mondott történeteket is el kellett játszani, mégpedig a Romhányi 
szájába adott más történetet mondó szöveggel. Romhányi pontosan 
közvetít. Gondoljunk a tiszteletes és Alvingné üzleti tárgyalásának 
jelenetére. Asztalhoz ülnek, Alvingné mozdulatlanságba merevedik, 
nézi az aktákat, és mondja a menhely másnapi felavatásáról szóló 
szöveget. Közben Romhányi Ibi minden elhangzó mondatával mást 
is mond, a múltat idézi a tiszteletesben is, és bennünk, nézőkben 
furcsa sejtetéseket kelt. Mereven ül, és a hétperces jelenet alatt 
látjuk, hogy a két ember között fergeteges szerelem dúlt. -  Közben 
pedig semmi sem történik, csak a menhely felavatásáról szóló egy
szerű mondatai hangzanak el. De abban, ahogy Romhányi a szavakat 
egymás mellé ragasztja, ahogy a mondatszüneteket tartja, a felkavart 
lelki élet letisztultsága és újra fellépő izgalmának kettőssége látszik. 
Az egész múltbeli élettöredékét mondta el némán. Az arcizmok 
szinte meg sem rezdültek, szoborként állt előttünk az előadás végéig 
a Nagyasszony. És Romhányi Ibi Nagyasszony, ezt a szerepkört 
töltötte be az Újvidéki Színház színpadán az említett két előadás 
közötti minden szerepben. Hol az első típusú eszköztárból építkezve, 
hol a második típusúból, hol a kettő kombinációjával, de mindig 
Nagyasszony volt a színpadon, gazdagon árnyalt és mindig sajátsá
gos hangnemben beszélt.

Franyó Zsuzsanna

ÉVEK - SZEREPEK

Romhányi Ibi valójában Romhányi Mária. így írták be 
születésekor Törökkanizsán az anyakönyvbe. A plakáton azonban, 
amely első szabadkai szerepét dokumentálja, nem Mária, hanem Ibi 
olvasható. Miért változtatott nevet? Mert az Ibit szebbnek, művé
szibbnek találta, mint a szép és tartalmas, de túl elterjedt Máriát? 
Sohasem kérdeztem meg tőle. S jól tettem. Mert ha választ kapok a 
kérdésre, akkor -  színészi életútjától írva -  nem kínálkozik alkalom, 
mondhatnám: ziccer, hogy a folyamatosság elvét keresve, követve 
összekössem Romhányi Ibi feltűnését azzal a ténnyel, hogy pont



ekkor betegség folytán lép le a világot jelentő deszkákról, majd 
rövidesen az élet porondjáról is a szabadkai Népszínház vezető 
színésznője, ekkor játssza utolsó szerepét Ferenczi Ibi. Az egyik Ibi 
elment, a másik Ibi jött. S ez nemcsak névfolytonosságot jelentett, 
hanem ennél sokkal többet: Romhányi Ibi is vezető színésznővé lesz 
a társulatban, amely ekkor vívta ki országos jó hírét, többször nyert 
részvételi jogot a Sterija Játékokon, s állandó versenyben volt az 
újvidéki Szerb Nemzeti Színház igencsak erős összetételű 
együttesével a Vajdasági Színházak Találkozóin. Ekkor volt tagja a 
Dévics Imre igazgató és Virág Mihály rendező vezette társulatnak 
Pataki László, Fejes György, Vérségi József, Szabó István, Heck 
Paula, Szabó Mária, Tóth Éva, továbbá Kama Margit, Godányi 
Zoltán, Juhász Anna és mások, akik megbízható tolmácsai voltak az 
előadások nagy és kis szerepeinek, amelyeket a korszerű müsorú és 
játékstílusú szabadkai magyar együttesben játszhattak.

Ez volt a szabadkai Népszínház aranykora.
Ekkor s ebben az együttesben kapott helyet, némi műkedvelő 

múlt után, Romhányi Ibi. S ennek a társulatnak lett ő vezető 
színésznője, így folytatva, nemcsak a nevével, hanem tehetségével, 
művészetével a Ferenczi Ibi fémjelezte hagyományt.

Romhányi Ibi bemutatkozásával, első szerepével, John Osborne 
akkor modem darabjának Alisonjával megalapozta és előlegezte a 
későbbi sikeres színészi pályát.

Érettségiző gimnazistaként láttam Romhányi Alisonját. S azóta lát
tam minden szerepében, volt vagy százhúsz, és a legtöbbről írtam is.

Számomra Romhányi Ibi a nemzedékem színésznője.
A szabadkai Népszínház magyar társulatának műsora akkor 

átgondolt, koszerű s ugyanakkor mindenki számára érdekes lehetett. 
Ebben a repertoárban Romhányi Ibi, akár a többiek, a legkülönfélébb 
szerepeket kapta, de a vezetésnek gondja volt a színészeire, nem ter
helte túl őket, s igyekezett számukra megfelelő szerepeket találni, 
törődtek a színészekkel, segítették, tervezték pályájukat.

Romhányi Ibi tíz évig volt tagja a szabadkai társulatnak. Ez a tíz 
év két, öt-öt évnyi szakaszra osztható eljátszott szerepei alapján. 
Pályáját Alison szerepével kezdte, majd több kis és középszerepet 
játszott, egyetlen nagy feladat az első öt évben, amely Achard



Bolond /ám beli Josefájával zárható, Lyde az Ilyen nagy> szerelemben 
(Pavel Kohout). Az első öt év a mesterség elsajátításának jegyében telt. 
Alakításainak kritikai visszhangja, jogosan, igen kedvező volt.

Szóljunk talán néhány szót Alisonról. Jobb házból való úrilány, 
apja akarata ellenére férjhez megy Jimmy Porterhez, a lázadó maga- 
tartású értelmiségihez, aki éppen úgy elégedetlen saját társadalmi 
helyzetével, mint a társadalombeli állapotokkal az ötvenes évek 
Angliájában, d'e nincs ereje arra, hogy bármit is tegyen, hogy cse
lekedjen. Erejéből csupán arra futja, hogy saját szemétdombján 
kakaskodjon, környezetén, elsősorban Alisonon tölti ki bosszúját. 
Alison békésen túr, hallgat, szenved, ami csak ingerli Jimmyt 
(Szilágyi László). Alison kiszolgáltatott, helyzete Jimmyhez köti. 
Sorsa tragikus, s ezt ő megadóan viseli. Emlékszem az előadás egyik 
jelenetére, pontosan az egyetlen jelenetre, amelyre emlékszem, arra, 
amikor Alison vasal. Félig háttal fordulva, felénk áll a vasalódeszka, 
szürke ruhában, görnyedten - érezni azt a mérhetetlen fáradtságot, 
ami Alisont jellemzi. Mivel fiatal teremtésről van szó, anélkül, hogy 
egyetlen szót is szólna, érezni lelkiállapotát, tragikus helyzetét, 
kiszolgáltatottságát. Ma is előttem van ez a jelenet az előadásból, 
amelyről a kritika is dicsérettel szólt, mondván, hogy Romhányi Ibi 
bemutatkozásával jelezte: kiváló jellemszínésznővé fejlődhet.

Az első öt évet követő második -  ugyancsak ötévnyi -  szabadkai 
korszaka meghozta a nagy szerepeket is. Elsőre a világirodalom 
egyik legszebb nőszerepét. Josie Hogant, a Boldogtalan holdbó\ 
(O’Neill) Virág Mihály rendezésében. Romhányi Ibi legtöbbször 
Virág Mihály rendezésében lépett közönség elé. Majd következett 
Marinkovié Glóriá\a (Petar Šarčević rendezésében), utána Madách 
Évája Az ember tragédiájaból, az okos és simulékony Borbála Háy 
Gyula áltörténelmi drámájából, amit Szabadkán ősbemutatóként ját
szottak, az Isten, császár parasztból, Ellen a furcsa brooklyni lány 
Shisgall akkor rendkívül divatos müvében a Szerelem, ó!-ban, a 
büszke Gertrudís legismertebb tragédiánkban, a Bánk bánban, a 
nadrág-, pontosabban csuhaszerep, György, Deák Ferenc Áfonyák
éban, amiért elsőnek minden magyar színész közül Sterija-díjat kap. 
György az elhagyott kolostorba érkezett fiatalember, aki azt ígéri a 
szerzeteseknek, hogy segítségükre lesz, keze nyomán fel is virul a



gazdaság. A szerzetesek azonban szeretőjükké teszik, aminek 
következménye György átváltozása: „ellágyul a karja / a sok 
öleléstől, / megdagad itt-ott / a bő szeretettől, / nő lesz a férfiból, / a 
sárkányölőbőr. Az előadás végén György meztelenül jelenik meg a 
barátok előtt, ez talán az itteni4*színházban az első ilyen megmu
tatkozás, amely azonban drámai indokoltsággal történik.

Romhányi Ibi utolsó szabadkai szerepe Zilahy Lajos tragédiájá
nak, az Imbroszi boszorkánynak Eirene császárnöje, „a népe és 
szerelme között ingadozó nő’' drámája.

Szabadkán lett Romhányi Ibi formátumos művész, kiváló jellem
színész. Tíz tartalmas évet töltött a szabadkai társulatban, olyan 
lányokat (Alison, Lyda, Josie Hogan) és fiatal nőket alakított 
(Glória, Borbála, Ellen), kiknek közös jellemzője a kiszolgálta
tottságuk, melyből képtelenek szabadulni.

Szabadka után Újvidékre szerződik, a rádióhoz. Olykor fellép az 
M-stúdió koncertpódiumán tartott előadásokban. Itt játszott szerepei 
közül emlékezetes Calvia, Majtényi Mihály pályadíjnyertes müvé
ben, A számíízöttbQn (rendező: Varga István). Calvia Ovidiusnak, az 
impérium peremére, a világ végére száműzött nagy római költőnek a 
szeretője. Különben a helyőrség kapitányának felesége, aki számára 
Ovidius a nagy ember, Róma költője és egyúttal a szebb és civi
lizáltabb élet utáni nosztalgia megtestesítője. Amikor Calvia elveszti 
Ovidiust, akkor elveszti saját jövőjét is. Szép, tragikus szerep.

Calvia valójában folytatása Romhányi Ibi pályáján a Szabadkán 
játszott hasonló jellegű szerepeknek, melyeket a színésznő kiválóan 
tolmácsolt.

Ez a szerepsorozat, a lírai futtatású drámai szerepek sora foly
tatódik 1974 után, az Újvidéki Színház megnyitását követő években. 
Közéjük sorolható a Három nővér Olgája, az Agónia Laurája, a 
Cseresznyéskert Ljubov Andrejevnája.

Ugyanakkor folytatódik a Bánk bán Gertrudisával indult gonosz 
nők szerepszériája is. Ezek a nők is áldozatok, azzal a különbséggel, 
hogy ők bosszút állnak azokon, akik tragikus sorsuk okozói. Ilyen 
mindenekelőtt Alice a Play Strindbergben, Vízyné az Édes Annában 
és Claire Zachanassian Az öreg hölgy látogatásában.



Végtelenül nehéz ezek közül kiválasztani a legjobb Romhányi- 
alakítást.

Olgában az idővel folytatott küzdelmet csodáljuk, melyben előre 
ismert a vesztes, de ezt a tragédiát a színésznő hitelesen, belülről 
sugárzó erővel mutatja fel.

Szélesebb skálán mozog a Cseresznyéskert főszereplője. Ebben azt 
a Ranyavszkaját látjuk, aki Párizsból jön vissza, boldog, nevet, ragyog, 
önfeledten tapsikol, s mi elhisszük neki ezt, mert a színésznő meggyőz 
bennünket. Majd egy másik Ljubov Andrejevnával találkozunk. 
Amikor a harmadik felvonásban visszavárják a városból Gajevet (Fejes 
György) és Lopatint (Soltis Lajos), akik a cseresznyés ügyében mentek. 
A várakozást házimulatsággal teszik elviselhetőbbé. A házibál azonban 
már nem a régi. Egykor tábornokok és bárók voltak hivatalosak, most 
az állomás- és a postafőnök táncol a szalonban. Ám ha bál, akkor 
szórakozni, mulatni illik. Ranyevszkaja pedig színésznő is, nemcsak 
nő, aki kívánja, szereti a sikert, szeret hódítani, jobban mondva 
megkísérel. Szeretné meghódítani Petyát, a vén diákot, az örökös 
elégedetlenkedőt, a kétbalkezes szerencsétlent (Bicskei Istvánt). 
Táncolnak. A nő szándéka erotikával telíti a jelenetet. Ranyevszkája 
átfogja Petyát, csakhogy más kívánni, és más sikert aratni. S amikor ezt 
a színésznő belátja, karja lecsúszik, ölelése lanyhul. Érezzük, Ranyevsz
kája beismeri vereségét. Nem sokkal ezután jön a hír, a cseresznyést 
elárverezték. És ez az újabb vereség mindennek a végét jelzi.

Romhányi Ibi Krle^a Agóniájának Laurája (rendező Željko 
Orešković). Laura két férfi között jut el az öngyilkosságig. Előbb 
elveszti lecsúszott férjét, majd elveszti szeretőjét is. Mikor ezt kényte
len belátni, elillannak az illúziói, úgy érzi, életének nincs tovább 
értelme. A férjét már régen leírta, halljuk, közömbösen beszél, érezzük, 
ennek a két embernek már régen nincs köze egymáshoz. Amikor 
azonban Laura a szeretőjével beszél, akkor hangja drámai hangsú
lyokkal telített, a hízelgéstől a meggyőzésen át a kétségbeeső 
vádaskodásig ível. Majd belátva, hogy egész élete egy nagy tévedés 
volt, leszámol mindennel. A falhoz szorulva, mintha felfeszítették 
volna, mondja hatalmas, megrázó drámai monológját, s érezzük, most 
hal meg, nem akkor, amikor az öngyilkosság valójában megtörténik. 
Óriási, felejthetetlen jelenete ez Romhányi Ibinek.



Drámai hangulatban... (Veljko Petrović: Bunja, tévéjáték)

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

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

A Cseresznyéskert (rendező Harag György) Ranyeszkajája, az 
Agónia Laurája, s az Édes Anna (rendező Harag György) Vízynéja 
mellett a Play Strindberg Alice-a Romhányi Ibi művészetének csúcsa. 
Romhányi Ibi drámai színésznő, aki mindent tud, és minden felada
tot magas művészi fokon old meg.



Elegendő megjelennie a színen, érezzük, valami fontos fog 
történni. A Kurázsi mamában is csak ült szótlanul portékás kocsijá
nak lépcsőjén, s mégis éreztük jelenlétének súlyát, éreztük a drámát, 
ami elkerülhetetlenül be is következett.

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

Gerold László

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

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

(Megjelentek a Híd 1993. decemberi számában)

Otthon , Törökkan izsán



CSODÁLATOS SZÍNÉSZI TELJESÍTMÉNYEK -  
ROMHÁNYI IBI

Amikor 1959. október 10-én a szabadkai Népszínház magyar tár
sulata bemutatta Osborne Dühöngő ifjúság című színjátékát, a közön
ség is, a szakma is nem titkolt lelkesedéssel köszöntötte az Alisont 
alakító fiatal, Törökkanizsáról érkezett műkedvelőt, Romhányi Ibit, 
talán nem is sejtve, hogy ezzel a köszöntéssel a jugoszláviai magyar 
színjátszás egyik kimagasló színészegyéniségét indította el a pályán.

Dér Zoltán, színházi életünk igaz ismerője és krónikása a 7 Atomban, 
a bemutató után nem győzte hangsúlyozni: „Romhányi Ibi, noha most 
mutatkozott be első ízben a közönségnek, és ráadásul mindjárt olyan 
nehéz szerepben, amilyen Alisoné, hangban és mozgásban is meg
győzően elénk varázsolta az élettől nem sokat váró feleség fásultságát.”

Színészi fejlődésének, kibontakozásának állandóan felfelé ívelő 
útját három igen pontosan körülhatárolható szakasz határozta meg. 
Szabadka volt az első. A feladatok sokszínűsége, a rendezők bizalma 
és egyértelmű segítőkészsége „elvégezte” azt az alapozást, amely a 
rendkívüli tehetséggel „megáldott” művész emberformáló színészi 
képességét irigylésre méltó szintre emelte.

Nyomon követni alakításait egyszerűen lehetetlen, és éppen ezért 
csak néhány szerepnél időzünk el egy villanásnyira. „Romhányi Ibi 
rendkívül finom árnyalatokkal érzékeltette a mindenkitől távol került 
leány tragikus sorsát, és hivatottan tolmácsolta végtelen fájdalmát” -  
írta a színházi krónikás Kohout: Ilyen nagy szerelem című szín
művének szabadkai bemutatója után, 1962-ben, Lyda figurájának 
remekbe szabott alakítása kapcsán. Aztán ott volt Achard A bolond 
lány című bohózatának Josefája (1963), majd két ragyogó szerep és 
ragyogó megvalósítása: Marinkovié Glória című színjátékában 1965- 
ben a címszerep és Madách Imre Az ember tragédiája című drámai 
költeményének Évája. Ide sorolhatnánk továbbá Háy Gyula Isten, 
császár, paraszt című királydrámájának Borbáláját (1967), majd 
Katona József Bánk bán c. tragédiájának (1968) Gertrudisát, és említsük 
meg még Deák Ferenc Áfonyák című drámáját. Az Áfonyák a Sterija 
Játékokon 1969-ben rendhagyó sikert aratott. A kritikák mindenekelőtt 
Romhányi Ibi játékát emelték ki, és alakításáért Sterija-díjat kapott.



A szabadkai évek erőteljes, meghatározó színészegyéniséggé 
érlelték. S amikor egy hosszú évtized után otthagyta a várost, a 
Népszínházát, az Újvidéki Rádió társulatához már egy ezerarcú, 
kivételes nagy művész érkezett.

Az Újvidéki Rádió volt pályafutásának másik, ugyancsak jelen
tős állomása. Azonban Romhányi Ibi a stúdiók csendjében, a 
rádióművészet különös világában a nagy művészek belső energiájá
val formálta élővé a figurákat. Közben az „élő” megmutatkozás 
lehetőségéről sem mondott le, annál inkább, mivel az M-stúdió meg
nyitásával a láthatatlan színház tagjai közönség elé léphettek. 
Emlékezünk még Majtényi Mihály A száműzött című díjnyertes 
drámájára (1971), amelyben Calvia figuráját alakította, vagy láttuk 
Deák Ferenc Tor c. színpadi játékában.

A hetvenes évek elején -  az Újvidéki Színház megalakulásával -  
a művésznő pályája mindenképpen rendhagyó fejezettel bővült. 
Ennek az igen jelentős periódusnak a kezdetét Dürrenmatt Play 
Strindberg című tragikomédiájában nyújtott alakítása jelezte (1974). 
Alice figuráját formálta meg emlékezetesen.

„Természetessége, könnyedsége, árnyaltsága, kidolgozottsága 
folytán csodálatos színészi teljesítmény Romhányi Ibi Alice-a, biz
tos, hogy a legjobb női alakításért járó Arany Babérkoszorú 1974-ben 
Szarajevóban a Kis- és Kísérleti Színházak Fesztiválján megér
demelt elismerés érette” írta Gerold László kritikusunk.

Alice után eljátszotta a Három nővér Olgáját, majd Ljubov 
Andrejevnát a másik Csehov-darabban, a Cseresznyés kertben (a 
Vajdasági Színházak Találkozóján színészdíjat kapott 1980-ban), 
közben remekelt Krleža Agóniájában (1978), Laurát alakította 
nagyszerűen, és eljátszotta Vízynét Kosztolányi Dezső Édes 
Anná]ában (színészi alakításáért díjat kapott 1984-ben), Claire 
Zachanessiant Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatásában, Brecht 
Kurázsi mama és gyermekei című művében (teljesítményét színészi 
díjjal jutalmazták a Vajdasági Színházak Találkozóján 1992-ben), és 
említsük meg Ibsen Kísértetek című drámáját is, hiszen alakításával 
(Helena Alvingot játszotta) kiérdemelte az Erzsébet-díjat 
Magyarországon.



Romhányi Ibi színészi opusával -  hiszem -  érdemben 
foglalkozik majd színháztörténetünk. Természetesen nem egy „befe
jezett” pályáról van szó, újabbnál újabb kihívások várnak a 
művésznőre, mert a színésznek szerepkönyv kell a kezébe, az 
alakítás láza, a színjáték szenvedélyes izgalma, a nézőtérről fel
hangzó taps bátorítása. Sajnos, Romhányi Ibit mégsem láthatjuk a 
színpadon...

Faragó Árpád

{Magyar Szó, 1997. március 11., Elfelejtett arcok, emberek. Thurzó 
Lajos Közművelődési Központ, Zenta, 2001.)

ÉLETRAJZI ADATAI, 
LEGJELENTŐSEBB SZEREPEI, DÍJAI

Romhányi Ibi-Mária a bánsági Törökkanizsán született, 1939. már
cius 12-én, elhunyt ugyanott 2002. február 26-án. Édesanyja Erzsébet, 
édesapja Antal.

A középiskolát szülővárosában fejezi be, fellép a helybeli 
művelődési egyesület színjátszó csoportjának az előadásaiban.

1959-ben a szabadkai Népszínház magyar társulata szerződteti. 
Virág Mihály rendezőtől megkapja Alison szerepét John Osborne 
Dühöngő ifjúság című drámájában.

1962-ben Lydát játssza Pavel Kohout Ilyen nagy szerelem című 
színjátékában.

1964-ben Josie Hoganként kiváló alakítást nyújt Eugene O'Neill 
Boldogtalan hold című drámájában.

1965-ben címszereplője Ranko Marinkovié Glória című szín
játékának. Még ebben az évben eljátssza Évát Madách Imre Az 
ember tragédiája című drámai költeményében. Ezt a teljesítményt a 
Vajdasági Színházak Találkozóján díjazzák.

1966-ban Mürhiné Arisztophanész Liiszisztraté című vígjáté
kában. Alakításáért elismerő oklevelet kap a Vajdasági Színházak 
Találkozóján.



1967-ben megkapja a Színművészek Szerbiai Szövetségének 
Május elsejei Díját B. B. Priestley Veszélyes forduló című bűnügyi 
játékában (Olween Peel) színészi teljesítményéért nyújtott.

1967-ben Borbálát játssza Háy Gyula Isten, császár, paraszt című 
történelmi drámájában. Alakítását a Vajdasági Színházak Találkozóján 
elismerő oklevéllel jutalmazzák.

1969-ben Györgyként mutatkozik be Deák Ferenc Áfonyák című 
drámájában. Ezért a szerepért Újvidéken Sterija-díjban részesül. 
Megkapja Szabadka város Októberi Díját is.

1970-ben Eirene Zilahy Lajos Az imbroszi boszorkány című szín
müvében. Ebben az évben férjhez megy Branko Milošević filmren
dezőhöz, az Újvidéki Televízió müsorszerkesztőjéhez.

1970 nyarán távozik Szabadkáról.
1970-től az Újvidéki Rádió művészegyüttesének a tagja, gyakran 

szerepel az M-stúdió rendezvényein.
1974-ben fellép Friedrich Dürrenmatt Play Strindberg című 

művében, az előadást Radoslav Zlatan Dórié rendezi. Alice szerepének 
tolmácsolásáért a Kis- és Kísérleti Színházak Fesztiválján, 
Szarajevóban Arany Babérkoszorú Díjban részesül a legjobb női 
alakításért.

1975-ben Alice szerepéért megkapja a Vajdasági Színházak 
Találkozójának Díját.

1978-ban Olga A. P. Csehov Három nővér című drámájában.
1978-ban Laura Lenbach Miroslav Krleža Agoniájában.
1979-ben A. P. Csehóv Cseresznyés kér tjében szerepel. Ljubov 

Andrejevna megszemélyesítésért kiérdemli a Szerbiai Dráma
művészek Egyesületének Díját.

1983-ban Angéla Kosztolányi Dezső Édes Anná]ában.
1984-ben díjat kap a Vajdasági Színházak Találkozóján (Koszto

lányi Dezső: Édes Anna)
1986-ban az Újvidéki Színház szerződteti.
1992-ben díjat kap a Vajdasági Színházak Találkozóján a Kurázsi 

mamában nyújtott alakításáért.
1992-ben Flelene Alvigot személyesíti meg Henrik Ibsen Kísértetek 

című drámájában. Megkapja a magyarországi Erzsébet-díjat.
Miro Gavran George Washington szerelmei című kamaradarab

jában szerepel. Színpadon utoljára ebben az évben láttuk (1998).



SZEREPEI, ELŐADÁSAI

SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ (1959-1970)

1. John Osbome: Dühöngő ifjúság, színjáték, Alison Poiter, bemu
tató: 1959. október 10.

2. Ray Lawler: A tizenhetedik baba nyara, színjáték, Búbba, bemu
tató: 1959. december 5.

3. Raul Praxy: A milliárdos, bohózat, Odette, bemutató: 1960. 
február 20.

4. Alexandru Kiritescu: Szarkafészek, vígjáték, Margarete Aldea, 
bemutató: 1960. május 18.

5. Leó Fali- Julius Brammer-Alfred Grünwald: Sztambul rózsája, 
operett, Udvarlány, bemutató: 1960. június 25.

6. Őrsi Ferenc: Fekete ventilátor, dráma és vízió, A lány, bemutató: 
1960. október 29.

7. John Osborne: A komédiás, dráma, Táncoslány, bemutató: 1960. 
december 18.

8. León Kruczkowski: A szabadság első napja, színmű, Inge, 
bemutató: 1960. december 29.

9. Ottó Leck Fischer: Kimenő, színjáték, Vera, bemutató: 1961. 
mácius 25.

10. Marcel Ayme: Nem az én fejem, szatirikus vígjáték, Titkárnő, 
bemutató: 1961. június 3.

11. Pavel Kohout: Ilyen nagy szerelem, színmű, Lyda, bemutató: 
1962. január 20.

12. Lope de Vega: A kertész kutyája, vígjáték, Marcela, bemutató:
1962. április 7.

13. Kvazimodo Braun István-Medres János: A tóparti ház, zenés 
vígjáték, Márta, bemutató: 1962. november 3.

14. Miroslav Krleža: Léda, egy farsangi éjszaka komédiája, 
Szobalány, 1963. január 31.

15. Bertolt Brecht-Kurt Weill: Koldusopera, vásári komédia, 
Leány, bemutató: 1963. április 18.



16. Barácius Zoltán: Finom kis társaság, bohózat, Lujza, 1963. 
május 16.

17. Marcel Achard: A bolond lány, bohózat, Josefa Lanthenay, 
bemutató: 1963. október 19.

18. Eugene O’Neill: Boldogtalan hold\ dráma, Josie Hogan, bemu
tató: 1964. január 9.

19. Tersánszky Józsi Jenő-Behár György Jankovich Ferenc: Kakuk 
Marci, zenés bohóság, Rozi, bemutató: 1964. január 23.

20. Luigi Pirrandello: Az ember, az állat és az erény, vígjáték, 
Perelláné, bemutató: 1964. április 9.

21. Duško Roksandić: Andrea, drámai akkordok, Magda, bemutató: 
1964. április 26.

22. William Shakespeare: Sok hűhó semmiért, vígjáték, Hero, 1964. 
október 1.

23. Oskar Davičo: Költemény dramatizáció, Anna, bemutató: 1964. 
október 11.

24. Tabi László: Most majd elválik, vígjáték, Bolgár Zsuzsa, bemu
tató: 1964. december 15.

25. Alexander Breffort-Marguerite Monnot: Irma, te édes, musical, 
Utcalány, bemutató: 1965. január 9.

26. Jevgenyij Svarc: A meztelen király, szatirikus mesejáték, Király
lány, bemutató: március 11.

27. John Millington Synge: A nyugati világ bajnoka, vígjáték, 
Peegen, bemutató: 1965. április 29..

28. Ranko Marinkovié: áló ria . színjáték, Magdalena nővér, Glória, 
bemutató: 1965. október 9.

29. Madách Imre: Az ember tragédiája, drámai költemény, Éva, 
bemutató: 1965. december 28.

30. Ábrahám Pál-Alfred Grünwald-Fritz Löhrer: Bál a Savoyban, 
operett, Tangolita, bemutató: 1966. február 22.

31. Arisztophanész: Liiszisztraté, vígjáték, Mürriné, bemutató: 1966. 
április 26.

32. Slavko Kolar: Magam ura vagyok, színmű, Rozi, 1966. október
10.

33. Marc Camoletti: Leszállás Párizsban (Boeing -Boeing), vígjáték, 
Jacqueline, bemutató: 1966. október 20.



34. John B. Priestley: Veszélyes forduló, bűnügyi játék, Olween Peel, 
bemutató: 1967. január 26.

35. Aleksej Ny. Arbuzov: Egy> szerelem története, színmű, Válja, 
bemutató: 1967. március 8

36. Háy Gyula: Isten, császár, paraszt, király dráma, Borbála, bemu
tató: 1967. október 10.

37. Török Rezső: A gyereket a  gólya hozza, bohózat, Flóra, bemu
tató: 1968. február 22.

38. Marin Držić: Maró bácsi (Dundo Maroje), vígjáték, Laura, 
bemutató: 1968. március 28.

39. Murray Schisgal: Szerelem, ó, színmű, Ellen, bemutató: 1968. 
április 26.

40. Katona József: Bánk bán, tragédia, Gertrudis, bemutató: 1968. 
november 9.

41. Alfonso Paso: Ön is lehet gyilkos, krimiparódia, Noémi, bemu
tató: 1968. január 8.

42. Deák Ferenc: Áfonyák, dráma, György, bemutató: 1969. február
25.

43. Csiky Gergely: A nagymama, vígjáték, Szobalány, bemutató:
1969. szeptember 19.

44. Zilahy Lajos: Az imbroszi boszorkány, színmű, Eirene, bemutató:
1970. március 20.

KABARÉMŰSOROK

1. Kopeczky László: Carmen és a  bikák, több szerep, bemutató:
1963. november 19.

ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ (1974-1992)

1. Friedrich Dürrenmatt: Play Srindberg., tragikomédia, Alice, 
bemutató: 1974. február 3.

2. George B. Shaw: Sosem lehet tudni, vígjáték, Clandonné, bemu
tató: 1974. június 8.



3. Peter Weiss: Mockinpott úr kínjai és meggy ógyíttatása, játék 
tizenegy képben, Mockinpott felesége, bemutató: 1974. december 1.

4. Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő, népszínmű, Valéria, 
bemutató: 1975. május 15.

5. A. P. Csehov: Három nővér, dráma, Olga, bemutató: 1978. április 9.
6. Miroslav Krleža: Agónia, dráma, Laura Lenbach, bemutató: 

1978. október 29.
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B Ú C S Ú

Művésznőnk már nagybeteg volt, amikor évekkel ezelőtt arra 
vállalkoztam, hogy mindarról, ami Romhányi Ibi művészi alkatába 
mélyen belevésődött felelősségérzet, hivatásszeretet, fegyelem, 
szüntelen munkaláz könyvet írjak. Tudtam mindig, hogy a tálem- 
tumra nincs, soha nem is volt mértékegység: a művésznő tehetsége 
durva csizsolásban is ragyogott, volt, amikor azt a gondos meg
munkálás szikráztatta fel előttünk. S közben Romhányi Ibi egészsé
gi állapota egyre rosszabbodott, s végül a közelmúltban eltávozott az 
élők sorából. S az állandósult szenvedést is méltósággal viselte el. 
Még labdát kért magának a Nagy Játékhoz. Néhány hónappal ezelőtt 
nagylányos szeleburdisággal vett részt az Újvidéki Rádió vidám 
műsorainak stúdióbeli felvételein. Sugárzott az arca az örömtől. De 
a labda elgurult egy sötét sarokba: megszűnt a játék, elvesztettük a 
játszótársunkat. Ez a könyv talán (meg)őrzi emlékét, megtanítja az 
utódokat arra, hogy a színapadon csak teljességgel szabad/lehet 
feladatokat megoldani, még akkor is, ha a színházi világ tele van 
buktatókkal.
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