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Emlék- és naplótöredékek, gondolatszilánkok és megemlékezések 
ünnepekről, évfordulókról, jubileumokról, egykori színésztársak-
ról, barátokról, színészfejedelmekről, a nemzet színészeiről, meg-
szűnt és lerombolt, újjáépült és új színházakról, ma is mozgásban 
és örökös változásban élő társulatokról, felejthetetlen vendégsze-
replésekről; a magunk dolgairól; színházi erkölcsről, hitről, hiva-
tástudatról, helytállásról, önmagunk és mások megbecsüléséről, 
a szolidaritásról, az együttérzésről, az együvé tartozásról, fogyá-
sunkról és épülésünkről; az egységes nemzeti gondolatról Dormán 
László évtizedeket átugró és bevilágító élménydús fotóival.
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Emlék- és naplótöredékek, gondolatszilánkok és megemlékezé-
sek ünnepekről, évfordulókról, jubileumokról, egykori színész-
társakról, barátokról, színészfejedelmekről, a nemzet színésze-
iről, megszűnt és lerombolt, újjáépült és új színházakról, ma is 
mozgásban és örökös változásban élő társulatokról, felejthetet-
len vendégszereplésekről; a magunk dolgairól; színházi erkölcs-
ről, hitről, hivatástudatról, helytállásról, önmagunk és mások 
megbecsüléséről, a szolidaritásról, az együttérzésről, az együvé 
tartozásról, fogyásunkról és épülésünkről; az egységes nemzeti 
gondolatról Dormán László évtizedeket átugró és bevilágító 
élménydús fotóival.

Minderről és sok minden másról is szólnak Faragó Árpád 
legújabb könyvének írásai, amelyeknek legtöbbje az elmúlt két 
évtizedben a Magyar Szó, a Hét Nap és a Családi Kör hasábjain 
jelent meg. Ezúttal az emlékek fényei bevilágítják a gyermekkor 
helyszíneit, a baranyai, a drávaszögi tájat is, ahogy az őszi szél-
ben ott úszik, lebeg és csillog az ökörnyál belefeledkezve a szü-
ret vigalmába, vagy ahogyan valaki a Deák-szurdok mélyéből 
a Kishegyre baktat, hogy kinyíljon előtte a baranyai szőlőhegy 
„csodavilága”, és a fénytörésben egy újabb „emlékforgács” a 
földre hullhasson:

„Tőkék, szőlőfürtök, kék eres, tenyérnyi levelek, varázslatos 
szőlőrengeteg. Sehol egy lélek, legalábbis úgy fest minden itt, 
a baranyai hegyháton, mintha megállt volna az idő, mintha egy 
láthatatlan kéz kilopta volna innen magát az életet. Aztán ebből 
a zöld szőlőrengetegből hangok, furcsa, hívogató-felelgető 
hangfoszlányok jönnek elő, szökkennek a magasba, kergetik 
egymást, összegubancolódnak, táncra perdülnek életmozgató 
vidámsággal, és egyszerre csak rádöbben az ember, hogy lé-
legzik a hegyhát, hogy pudározó lányok és fiúk tiszta szép lelke 
kavarog körülötted, melletted, benned. Rádöbbensz kicsorduló 
melegséggel, hogy te is itt vagy, te is itt lehetsz!”

Sok szép, de még több fájdalmas képet, a zsinat templo-
mát, a kivágott eperfákat, a vörösmarti tájmúzeum évszázados 
könyveit, a Tanárnő, a Nénike, a zánkai hazátlanok arcát az 
emlékezőben az idő még nem halványította el, mint a régi fény-
képeket, sőt múlásával a vonások – minden tapasztalat ellené-
re – mintha még inkább élesednének, a jellegzetes árnyalatok 
finomodnának.



■   Faragó Árpád ■ 10 ■  Emberek, események ■■■  ■ ■■■  

■■■  ■■■  ■■■  

A múlt megidézése, régen történt események életre hívása, 
elhalványulni látszó arcvonások felelevenítése amennyi öröm-
mel, talán annyi aggodalommal és félelemmel is jár, különösen 
akkor, ha ezek a reminiszcenciák nem akarnak halványulni, ha 
nem hagyják az embert nyugodtan aludni. Ott kísértenek kö-
rülötte, hogy az ő nevükben is arra kérje a kegyes olvasót Gál 
László költőnk szavaival: „de követ ránk senki se vessen”.

      Hajnal Jenő
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Az új színházi évad küszöbén állunk. Ilyenkor színházaink életében 
már érzékelhető az a sürgés-forgás, amely jelzi, hogy vége a nyári 
szünetnek, hogy Thalia temploma készül az új idényre. Megnézik a 
társulat létszámát, megállapítják, ki ment el, ki maradt, hogy tulaj-
donképpen kire/kikre számíthatnak az új idényben. S természetesen 
a repertoár véglegesítése is fontos feladat, hiszen a nézőknek tudniuk 
kell, mit várhatnak majd az új évadtól. (Különösen fontos ez a bérlet-
rendszer miatt!) A színházak működtetésének beidegződött feladatai, 
szokásai ezek. A szabadkai Népszínházban azonban most nem csak 
ezekre a kérdésekre, az előkészületek megszokott folyamatára helyezik 
a hangsúlyt. Ünnepre készülődik ugyanis a színház. A magyar társulat 
fennállása hatvanadik évfordulójának megünneplésére!

Színház születik

Hétfő volt. 1945. október 29-e. A XIX. században épült hatoszlopos, 
timpanonos, gyönyörű színházépületben, amelyet méltán tartottak 
Szabadka büszkeségének, színházavató előadásra készülődtek. A 
nézőtér zsúfolásig megtelt. A szorongó várakozás ünnepélyes csend-
jében ott érződött az esemény jelentősége, a születés pillanatának 
felemelő, megható, tiszta szép érzése! S amikor néhány perccel fél 
nyolc után elsötétült a nézőtér, amikor a közönség előtt kitárulkozott 

ÜNNEPRE KÉSZÜLŐDVE ■
Hatvanéves lesz első hivatásos színházunk, szellemi 
életünk egyik erős fellegvára

A szabadka i  Népsz ínház 

épülete,  amikor 

még nem vol t  ra j ta 

semmilyen  fö l i rat
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a függöny mögötti világ, amikor ott, a rivaldafényben álló színész 
ajkáról elhangzottak az első mondatok magyarul, felzúgott a taps. A 
szűnni nem akaró taps. Színház született! Az első hivatásos magyar 
színház itt, a Vajdaságban!

 Balázs Béla Boszorkánytánc című drámáját mutatták be a színház-
csinálás lelkes úttörői. A darabot  Pataki László rendezte, és egyúttal 
a férfi főszerepet is ő játszotta el. (Weingerade százados figuráját 
formálta meg emlékezetesen.) Vele együtt ígéretes, figyelemre méltó 
alakítást nyújtott még  Tikvicki Mária,  Sántha Sándor,  Sefcsics Mici, 
 Németh Rudolf,  Szabó István,  Pozsár Mária,  Bóka János, hogy csak 
néhányukat említsem.

Az előzményekről

Már 1945 nyarán értesült a közvélemény arról, hogy egy horvát és 
egy magyar színház létrehozása foglalkoztatja a város, Szabadka ve-
zető politikusait. Az első konkrét lépés, már ami a magyar színházat 
illeti, 1945. szeptember 19-éhez fűződik. Az illetékesek ugyanis ezen 
a napon hozták meg a színházalapításra vonatkozó döntésüket. S 
ugyancsak ezen a napon a költő és novellista  Laták Istvánt kinevezték 
az új intézmény igazgatójává. Ezután már felgyorsultak az események. 
Társulatot kellett alapítani. Az egyetlen lehetőség az volt, hogy az 
akkor játszó amatőrök legjobbjait szerződtesse az új színház.  Laták 
István felvételi vizsgát hirdetett meg, és habár sokan úgy gondolták, 
hogy annak nemigen lesz foganatja, nem kis meglepetésre, csaknem 
ötvenen jelentkeztek. A színügyi bizottság –  Laták István,  Garay Béla, 
 Lévay Endre,  Richter János,  Kizur Eta, dr.  Steinfeld Sándor,  Nádor 
Kató,  Hangya András,  Lévay Anna és dr.  Kunszabó György összetétel-
ben – az első felvételi vizsga eredményeit összegezve (a sok jelentkező 
miatt két részben tartották meg a felvételit) a következőket ajánlot-
ta fölvételre:  Pataki László,  Sántha Sándor,  Balázs Janka,  Bischóf 
Margit,  Kiss Mária,  Németh Rudolf,  Bóka János,  Kunyi Mihály, 
 Szuboticski Dusán,  Hirschler Ferenc,  Kiss István és  Sefcsics Mici. 
A második felvételin főleg a vidékiek vettek részt. Ezek közül  Kiss 
Klára (Topolya),  Szabó István és  Szabó Cseh Mária (Nagykikinda), 
 Szőnyi Hermina (Nagybecskerek),  Heuman Frigyes (Zenta),  Bedzsula 
Margit (Bácskossuthfalva),  Kiss Ferenc (Kishegyes),  Sovény Károly 
(Nagykikinda) érdemelte ki az immáron hivatásos színészi státust. 
Utólag még néhányan csatlakoztak az új társulathoz. Ezek között 
volt  Cathry Nelli,  Tikvicki Mária,  Pozsár Mária,  Ferenczi Ibi,  Remete 
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Károly,  R. Fazekas Piri és az akkor már elismert nagy primadonna, 
 Raczkó Ilus. (Ez utóbbi 1928-ban Budapesten  Rózsahegyi Kálmán 
színiiskolájában diplomázott!)

Megvolt tehát a társulat. Kezdődhettek a próbák. A nyitódarabbal 
kapcsolatban ugyan volt némi huzavona, mivelhogy  Balázs Béla nem 
tartozott az ismert, neves és sikeres magyar szerzők közé, ezenkívül 
műve, a Boszorkánytánc sem volt remekmű, ezért a darabválasztással 
kapcsolatos fenntartásoknak volt némi alapjuk. Végezetül azonban, 
természetesen politikai indítékból, a Boszorkánytánccal nyitott az 
új színház.

Küzdelmes évek

Fél évtizeden keresztül önállóan működött a vajdasági Magyar 
Színház (ez volt akkor a hivatalos elnevezése), mint ahogy a Horvát 
Népszínház (Hrvatsko narodno kazalište) is járta a maga útját. A 
horvát színház is 1945 októberének végén alakult meg. Pontosabban 
október 28-án, egy nappal a magyar színház megalakulása előtt. Az 
illetékeseknek azonban nem tetszett ez az önállóság, a két társu-
latra osztottság, ezért anyagiakra hivatkozva 1950 decemberében 
összevonták a társulatokat, úgyhogy 1951 januárjától a Tartományi 
Végrehajtó Tanács döntése alapján megszűnt a két önálló színház, 
és ezzel persze megváltozott az intézmény elnevezése is: Narodno 
pozorište – Népszínház név alatt folytatta tovább munkáját a horvát 
és a magyar társulat is.

Nehéz, küzdelmes évek következtek. Az állandó anyagi megszo-
rítások miatt sokan elhagyták az intézményt ( Varga István rendező, 
aztán  Sántha Sándor,  Szilágyi László színművész és még sokan 
mások). Közben elhunyt a magyar színház egyik meghatározó egyé-
nisége,  Ferenczi Ibi. S a színvonallal is gondok voltak. Stílusváltásra 
volt szükség, sürgős stílusváltásra.

Az 1959–1960-as évadban  Dévics Imre vette át a magyar társulat 
vezetését. Úgy-ahogy sikerült stabilizálnia a helyzetet, és ami szintén 
lényeges volt: sikerült meggyőznie a társulatot a stílusváltás fontos-
ságáról. Ebben nagy segítségére voltak a rendezők, mindenekelőtt 
 Virág Mihály, aki  Max Frisch Biedermann és a gyújtogatók című 
tragikomédiájának korszerű színpadra állításával (1961. október 26-
án volt a bemutató) megmutatta, hogy képesek a színházi formanyelv 
megújítására.  Virág Mihály a hatvanas és a hetvenes években is a 
következetes, a modern színházművészet iránt elkötelezett szakem-
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berként végezte munkáját. Emlékezetes rendezései (a  Háy Gyula-be-
mutatók, az Isten, császár, paraszt és a Mohács, aztán   Madách Imre Az 
ember tragédiája, majd  Brecht Koldusopera és a Kurázsi mama című 
műve és persze a két felejthetetlen  Deák Ferenc-mű: az Áfonyák és a 
Légszomj) bizonyították, hogy a társulat a legösszetettebb feladatok 
megoldására is képes.

 Dévics Imre egy évtizeden át, az állandó anyagi nehézségek 
ellenére is, sikerrel irányította a társulat munkáját, és  Garay Béla 
(aki akkor már nyugdíjas volt),  Pataki László,  Virág Mihály meg ifj. 
 Szabó István rendezők segítségével újra rangot teremtett nagynevű 
intézményünknek.

 Dévics Imre után  Pataki László került a társulat élére. A színész 
és rendező, színjátszásunk egyik legnagyobb egyénisége, igyekezett 
tovább éltetni a színházat, megőrizni a rangját. Törekvését többé-
kevésbé siker koronázta.

A szakadék szélén

Amikor a nyolcvanas évek közepe táján  Ristić „úr” válogatott kü-
lönítményével megjelent Szabadkán, talán még senki sem sejtette, 
hogy a város magyar színjátszásának (sőt az egész Vajdaság magyar 
színjátszásának) legszomorúbb korszaka következik. Azt hiszem, túl 
későn döbbentek rá az emberek, hogy tulajdonképpen mire is megy a 
játék, hogy a jól megfogalmazott forgatókönyv, amellyel a nagy mágus 
„áldásos” munkáját megkezdte, a magyar színház hagyományainak, 
értékeinek lassú, fokozatos felszámolását szolgálja.

Egy évtizedig folyt ez a megalázó játék, egy évtizedig tartott 
az ízlésterror, amely egyszerűen megbénította, a szakadék szélére 
kényszerítette az akkor negyvenéves színházunkat. Úgy érzem, hogy 
ezzel a számunkra oly fájdalmas időszakkal még nem foglalkoztunk 
érdemben, nem mondtunk el mindent, amit el kellett volna monda-
nunk. Remélem, hogy a magyar társulat születésének hatvanadik 
évfordulójára készülő monográfia részletező alapossággal szól majd 
az említett korszakról, hogy végre egyszer már tiszta vizet öntve a 
pohárba szembesüljünk a valódi történésekkel, az igazsággal!
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A megújhodás útján

A szabadkai Népszínház magyar társulata túlélte a megpróbáltatások-
kal terhes esztendőket. Túlélte, talpra állt, és ma újra szellemi életünk 
egyik nagyon is jelentős tényezője. Nem volt könnyű újra felállni, nem 
volt könnyű a szinte lehetetlen körülmények között megteremteni azt 
a rangot, a színháznak azt a kisugárzó szellemi erejét, amely valaha 
nagyszínházunkat jellemezte, és amelyre büszkék voltunk. 

Hála  Kovács Frigyes, a magyar társulat mostani igazgatója hatá-
rozottságának, a társulat mélységes elkötelezettségének s – minden 
szempontból való – hivatástudatának, ma ez a színház emelt fővel, 
egyenes gerinccel várja az ünnepet, mindannyiunk ünnepét!

 Tamási Áron írta le egy helyen: „…mert vihar után örvendeni 
akar a szív és teremni a föld.” A kegyetlen, embert megalázó vihar 
elvonult, és ezért remélni merjük, hogy a magára talált, a megújhodás 
útjára lépett színház, társulat továbbra is az elődök, a színházcsinálók 
által meghatározott célok megvalósításán fáradozik majd! S azt is 
remélni merjük, hogy felépül majd az új színház, a Templom, mint 
 Ady hangoztatta a Nemzeti Színházzal kapcsolatban. S ez az épület 
újra a többnemzetiségű Szabadka jelképe lesz!

Hét Nap, 2005. szeptember 20. 30–31.
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Hatvanéves az első hivatásos színházunk! Hat évtizedet tud maga 
mögött a szabadkai Népszínház magyar társulata. Kemény, küzdel-
mes évadokat. Emlékezetes, embert felemelő pillanatokat, de sajnos 
a megalázás letaglózó döbbenetét is! Hatvan esztendős nagyszínhá-
zunk. Erről írunk, beszélünk mostanában, kissé talán visszafogottan, 
inkább csak valami belső örömmel, büszkeséggel. S talán így is van 
jól. A csendes, bensőséges megemlékezés, a hatvanadik születésnapját 
ünneplő színházunk iránti őszinte ragaszkodásunkat, tiszteletünket 
tükrözi a szó legigazibb értelmében!

Lapozgatok a színház több mint fél évszázados repertóriumában. 
Az előadott, bemutatott művek jegyzéke mindennél beszédesebben 
vall az elmúlt évek, évtizedek munkájáról, első hivatásos társula-
tunk példamutató tevékenységéről. Elidőzök az indulásnál, az első 
évadok bemutatóinál. Nézegetem, betűzgetem az akkori szereposz-
tásokat. Ismerős nevek néznek rám vissza, ismerős arcok jelennek 
meg emlékezetemben. Művészemberek, akik már első fellépésükkel, 
alakításaikkal rangot teremtettek a színháznak (akkor még Vajda-
sági Magyar Színház volt a neve és önállóan működött. Önállóságát 
1950-ben „vesztette” el, és azóta a szabadkai Népszínház magyar 
társulataként működik)!

 Balázs Béla Boszorkánytánc című drámája volt a színházavató elő-
adás (1945. október 29-én). Ebben lépett közönség elé többek között 
 Pataki László (aki a darabot rendezte, és a főszerepet is ő játszotta 
el), és  Sántha Sándor is. Mindkettőjüket színjátszásunk meghatározó 
egyéniségeiként tartjuk számon.

Olvasgatom, betűzgetem az egymás után sorjázó bemutatók 
szereposztásait. S szomorúan állapítom meg, hogy azok közül, akik 
a negyvenes évek derekán tagjai voltak a színházcsinálók lelkes 
csapatának, már kevesen, nagyon kevesen vannak itt közöttünk. 
Kevesen – mondom, de még vannak! S most róluk szeretnék néhány 
szót szólni az őszinte tisztelet, megbecsülés szándékával.

1945. november 18-án  Branislav Nušić a Gyanús személy című 
vígjátékát mutatta be az új színház (ez volt a társulat második be-
mutatója). Ebben az előadásban, villanásnyi kis szerepben először 
jelent meg a színpadon egy tordai fiatal színjátszó,  Fejes György. A 
rendezők figyelmét nem kerülte el a rendkívül tehetséges színjátszó 
bemutatkozása. Már a következő darabban,  Móricz Zsigmond Sári 
bíró című művében a bíróék fiának, Jóskának a szerepét bízták rá 
(1945. december 16-án volta bemutató). S aztán már jöttek a szebbnél 
szebb színészi feladatok, és  Fejes György nem okozott csalódást sem 
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azoknak, akik megérezték, hogy egy őstehetséggel van dolguk, és úgy 
is viszonyultak hozzá, és a közönségnek sem, amely hamar, nagyon 
hamar a szívébe zárta.

 Fejes György negyvenhárom esztendőt töltött a színpadon. Több 
mint egy emberöltőn át szolgálta töretlen hittel a közönséget. Termé-
szetesen nem lenne könnyű felsorolni a színpadra álmodott fi guráit. 
Közel 150 színpadi alakot keltett életre, formált meg valami csodála-
tos hitelességgel! Ezért most csupán  Fejes György hatvan esztendővel 
ezelőtti indulását, debütálását igyekeztem az említett két bemutatóval 
érzékeltetni.

1988-ban vonult nyugdíjba, és azóta is itt a székvárosban, Újvi-
déken éli a nyugdíjasok csendes, nem éppen fényes életét!

Néhány évvel ezelőtt egy vele készült interjúban többek között így 
vallott nyugdíjas napjairól: „Nekem a színház és a rádió a második 
otthonom.”

 Fejes György húsz esztendőt töltött  Kosztolányi városában, a 
szabadkai Népszínház magyar társulatában. 1966-ban az Újvidéki 
Rádióhoz szerződött, majd 1986-ban az Újvidéki Színház tagja lett.

„Még most is szeretek leülni a kollégákkal, a fiatalokkal egy-egy 
kávéra, italra, beszélgetünk, és igyekszem hosszú pályám tapasztala-
tait átadni nekik. Hiszen vannak itt tehetséges fiatal színészek. Csak 
attól féltem őket, nehogy fejükbe szálljon a dicsőség. Mert ez amilyen 
szép, olyan kegyetlen pálya is. Itt naponta újra kell kezdeni mindent, 
naponta kell bizonyítani.”

 R. Fazekas Piri, színjátszásunk másik nagy egyénisége ugyancsak 
ott volt az indulásnál, tagja volt annak a lelkes társulatnak, amely 60 
évvel ezelőtt lerakta első hivatásos színházunk alapjait.

 Szimonov Orosz emberek című művét 1946. november 16-án mutat-
ta be az új színház. A darab szereposztásában ott látom  R. Fazekas Piri 
nevét is. S ugyancsak ott látom a Remény című holland halászdráma 
szereposztásában is.  Heijermans nagy sikerű művét, amely egyébként 
osztatlan elismerést aratott, 1947. január 11-én mutatta be a társulat. 
 R. Fazekas Piri Mathilde szerepét formálta meg emlékezetesen. S 
ezután mind gyakrabban láttuk ott a színpadon, mind gyakrabban 
tapsolhattunk a művésznőnek, aki a negyvenes évek derekától kezdve 
egészen a hetvenes évek végéig a magyar és a világ drámairodalmának 
legszebb alkotásaiban kapott szerepet, megmutatkozási lehetőséget. 
Ezeket a lehetőségeket ki is használta a szó igaz értelmében!

 R. Fazekas Piri (vagy ahogy pályatársai és barátai nevezik ma is: 
a Pirinyó) már nagyon régen elköszönt a színpadtól. Szabadkán él. 

■■■  



■   Faragó Árpád ■ 18 ■  Emberek, események ■■■  

■■■  ■■■  

Ott tölti csendesen, egy kissé talán visszahúzódva nyugdíjas nap-
jait. S ez talán érthető is, ha tudjuk, hogy egészségi állapota sajnos 
beárnyékolja életét. De amikor a színházról esik szó, amikor a múlt 
emlékei fénylenek fel, már újra járja a megtett hosszú utat, már új-
raéli azokat a felejthetetlen estéket, amelyek megszépítették életét, 
amelyek még ma is széppé varázsolják, széppé tudják varázsolni a 
mindennapok szürkeségét.

S még egy színésznő él itt közöttünk hivatásos színházunk első 
évadjának, évadjainak emlékével.  Gyapjas Máriáról van szó, aki fi-
atalon, nagyon fiatalon, 1945 őszén került az akkor alakuló/alakult 
legendás társulathoz, és aki részese volt azoknak az eseményeknek, 
amelyek első színházunk indulását, talpra állását meghatározták.

 Gyapjas Máriát már az új színház első, 1945–1946-os évadjában 
ott láthattuk a színpadon.  Szigligeti Ede Csikós című színművében 
Rózsi szerepét bízta rá a rendező,  Sántha Sándor. A Csikós, amelyet 
1946. május 23-án mutatott be a színház, szép sikert aratott. Ezután 
a Remény című halászdráma következett.  Gyapjas Mária Klementin 
alakját formálta meg R. Fazekas Piri,  Fejes György és  Németh Rudolf 
társaságában.  Heijermans drámája a második, az 1946–1947-es évad 
egyik legjelentősebb produkciója volt.

 Gyapjas Mária öt évet töltött a legendás társulatban. Sok szép szí-
nészi feladatot megoldott, sok szép alakítással gazdagította színjátszá-
sunkat. 1953-ban Nagybecskereken találjuk. Az ottani, akkor alakult 
magyar színház társulatában. 1955-ben megszűnik a nagybecskereki 
magyar színház. Az Újvidéki Rádióhoz szerződik. 1962-ben otthagyja 
a székvárost, és visszatér Szabadkára. A Gyermekszínház tagja lesz. 
Ma Újvidéken él. Túlságosan is visszavonultan.

A múltban gyakran úgy éreztem, hogy színészeinket, akik pá-
lyájuk végére értek, akik végleg elköszöntek a színpad varázslatos 
világától, gyorsan elfelejtjük! A sors keze egyszerűen belesöpri őket 
a feledés süllyesztőjébe. Valóban így van? Nem, nincs így! Én vagyok 
az, aki nem jól láttam, érzékeltem a dolgokat. Mert igenis, ez a mi 
kis közösségünk számon tartja művészeit. Megbecsüli őket! S azok 
emlékét is tisztelettel őrzi, akik már az égi társulatból figyelnek 
bennünket.

Két színházunk, az Újvidéki Színház és a szabadkai Népszínház 
magyar társulata megkülönböztetett figyelmet szentel színjátszásunk 
valamikori aktív tagjainak. S ezt teszik intézményeink és szervezete-
ink is. Így például az idén a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 
Magyar Életfa Díjjal tüntette ki  Fejes Györgyöt a délvidéki magyar 
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színházművészet terén végzett több évtizedes áldozatkész tevé-
kenysége elismeréseként. De  Fejes György más rangos anyaországi 
elismerésben is részesült az Újvidéki Színház javaslatára! Ugyancsak 
a közelmúltban érdemelte ki  R. Fazekas Piri a Magyar Játékszíni Tár-
saság életműdíját. Erre a rangos elismerésre a művésznőt a szabadkai 
Népszínház magyar társulata terjesztette fel. A díj odaítélésének 
indoklásában olvassuk, hogy:  R. Fazekas Piri a határon túli művészi, 
szakmai, művészfenntartó és megtartó tevékenységéért, valamint a 
nemzeti kultúra ügyének szolgálatáért érdemelte ki a díjat, a rend-
hagyó elismerést.

Az elmúlt esztendők tapasztalataira hivatakozva még számtalan 
olyan példát említhetnénk, amelyek nem engem igazolnak, nem arról 
szólnak, hogy a színpad igaz elkötelezettjeit igyekszünk gyorsan el-
felejteni, hanem ellenkezőleg arról, hogy ebben a mi kis világunkban 
a művészek, művészeink iránti megbecsülésünket nem lehet és nem 
is szabad kétségbe vonni!

Most, amikor a szabadkai Népszínház magyar társulatának hatva-
nadik születésnapjára készülődünk, azokat igyekeztem újra refl ektor-
fénybe állítani, akik itt vannak közöttünk, és akik hat évtizeddel ezelőtt 
ott voltak az indulásnál, első hivatásos színházunk azon határozott 
törekvéseinél, hogy az minél előbb beépüljön közösségünkbe.

 Latinovits Zoltán írta: „A színház azért örök, mert titka az együtt 
lélegzésben van!” Meggyőződésem, hogy színházunk úttörői és az 
őket követő nemzedékek mind a mai napig arra törekedtek, hogy 
megteremtsék az együtt lélegzésnek a csodáját, hogy a nézők ott a 
rivaldán túl az együvé tartozás őszinte örömével fedezzék fel a színház 
megtartó, éltető erejét!

Családi Kör, 2005. október 6. 16–17.
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Rádiós együttesrő l, színészekről, énekesekről nem 
t itkolt nosztalg iával

Az Újvidéki Rádióban a megszorítások, a komoly leépítések a kilenc-
venes évek legelején kezdődtek. Az idő előtti nyugdíjaztatás első nagy 
hulláma 1991-ben söpört végig az intézményen, nem kímélve persze a 
rádió színiegyüttesét sem. Derékba törte az akkor még erős, homogén 
társulatot! Mindenesetre sejteni lehetett, hogy valami készül, hogy 
a művészemberek nem sok jót várhatnak a jövőtől, de arra, hogy az 
illetékesek célja tulajdonképpen az Újvidéki Rádió színiegyüttesének 
megszüntetése, felszámolása, akkor még senki sem gondolt!

Következett a kilencvenes évek döbbenete, kilátástalansága. Az 
emberek nemigen figyeltek oda, hogy mi történik a rádióban, hogy a 
színiegyüttes tagjainak száma (kizárólag a színiegyüttesről beszélek) 
évről évre csökken, zsugorodik, és már alig vannak néhányan, ha 
egyáltalán vannak.

Az utóbbi jó néhány esztendőben a régi gárdából, együttesből 
egyetlenegy művészember maradt a rádióban. Vajda Tibor rendező (a 
valamikori együttes művészeti vezetője is volt), aki közel 40 esztendőn 
át együtt élt, dolgozott az együttessel, és aki tanúja volt lassú széthul-
lásának! Tanúja volt mindannak, ami az elmúlt tizenöt esztendőben 
a rádióban történt, ami a Rádiószínház sorsát is megpecsételte.

Faragó Árpád 

és  B ocskov ics  Rózsa
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A napokban nyugdíjazták  Vajda Tibort. S most már valóban senki 
sem maradt a rádióban, aki, így vagy úgy, kötődne a mögöttünk ma-
radt hosszú évtizedek történéseihez, a láthatatlan színház tartalmas, 
példaértékű tevékenységéhez!

A Rádiószínház

Elöljáróban szeretnék elnézést kérni a kedves olvasótól, mivel va-
lószínűleg úgy érzi majd, hogy soraimat az elfogultság fogalmazza, 
hogy az érzelmek diktálják mondanivalómat. Azt hiszem, igaza lesz, 
de hangsúlyozni szeretném, hogy azért a tényeket nem hallgatom 
el. S a tények közé tartozik, hogy a Rádiószínház, amely az ötvenes 
évek elején,  Szimin Bosán Magda kezdeményezésére alakult meg, 
nagyon gyorsan megtalálta a helyét, szerepét az Újvidéki Rádióban. 
A műfaji sokszínűségben, amely akkortájt jellemezte a rádiót, komoly 
feladatok hárultak a színészekre. A magasra emelt minőségi mérce 
ellenére mindazokban az adásokban, amelyekben az együttes tagjai 
részt vettek – s vonatkozik ez a felnőtt és az ifjúsági hangjátékokra, 
mesejátékokra, a vidám műsorokra, az irodalmi adásokra, a rádióis-
kolára, hogy ne soroljam tovább –, nem okoztak csalódást.

Ugyancsak tényekkel támaszthatom alá, hogy a Rádiószínház a 
tartomány határain túl is nevet, rangot szerzett magának. Ezt bizo-
nyítják azok az elismerések, díjak, amelyeket a minden esztendőben 

Próba  a  R ádiósz ínházban
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megrendezésre kerülő országos hangjátékfesztiválokon érdemeltek 
ki (a nagy Jugoszláviáról van szó). Nem emlékszem egyetlen olyan 
fesztiválra sem, amelyről esetleg üres kézzel tértek volna haza szí-
nészeink, rendezőink!

De tulajdonképpen kik is voltak azok, akik hosszú évtizedeken 
keresztül éltették a Rádiószínházat? Az együttes tagjai megérdemlik, 
hogy nevüket felsoroljam:  Nagygellértné  Kiss Júlia,  Tusnek Ottília, 

■■■  

 Fe jes  György 

és   S inkó  I s t ván 

(sz i lveszter i  műsor 

az  M Stúdióban 

ta lán  1968-ban)

 Fe jes  György, 

 Nagygel lé r t  János,  

S inkó  I s t ván 

és   Ferencz i  Jenő
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 Romhányi Ibi,  Bocskovics Rózsa,  Gyapjas Marika,  F. Várady Hajnalka, 
 Ladik Katalin,  Jordán Erzsébet,  Ádám Olga, azután  Nagygellért János, 
 Fejes György,  Ferenczi Jenő,  Lőrincz Lajos,  Boros István,  Fischer Károly, 
 Gerich Endre,  Sovény Károly,  Horváth József,  Sinkó István,  Szkopál 

Hor váth  Józse f, 

 Faragó Árpád, 

S ovény  Káro ly 

és  Sántha  Sándor
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Béla,  Balázs Piri Zoltán,  Soltis Lajos,  Gyapjas János. A későbbi évek-
ben a Rádiószínház tagjai lettek még:  Kovács Frigyes,  Bicskei István, 
 Daróczi Zsuzsa,  Kerekes Vali,  Földi László,  Kardos Ibolya,  Törteli 
László (nagyon remélem, hogy senki sem maradt ki a felsorolásból).

■■■  

Fe jes  György, 

Tör te l i  Lász ló, 

Szkopál  B é la 

és  Fö ld i  Lász ló
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Impozáns névsor. Az ember talán el sem hiszi, hogy ilyen összeté-
telben és ennyien mondhatták magukról, hogy tagjai voltak a Rádió-
színháznak. S a rendezőkről se feledkezzünk meg.  Hirschler Ferenc 
volt az első rendező. Aztán  Varga István (aki egyúttal az együttes 
vezetője is volt),  Vajda Tibor,  Bambach Róbert,  Lányi István,  Pataki 
László,  Nagy József,  Garay Béla,  Németh P. István,  Gellért Tibor és 
 Szilágyi László dolgozott a rádiószínészekkel.

A magyarországi szakemberek segítségét sem nélkülözte a Rá-
diószínház.  Benedek Árpád,  Barlay Gusztáv,  Bozó László és a rádiós 
műfaj, a rádióművészet nagy ismerője, dr.  Cseres Miklós volt igen 
gyakran vendége az Újvidéki Rádiónak. Külön meg kell említenem 
a magyar kabaré egyik kimagasló egyéniségét,  Marton Frigyest 
(sajnos már rég nincs közöttünk), a  Kossuth rádió neves rendezőjét 
(egy évtizedig a Mikroszkóp Színpad igazgatója és rendezője volt), 
aki sokban hozzájárult ahhoz, hogy a rádió vidám műsorai (a ma-
gyar nyelvű vidám műsorok) színvonal tekintetében kiérdemeljék a 
rendhagyó jelzőt.

A magyar nyelvű rádióművészet erőteljesebb kibontakozását 
nagyban segítette az M Stúdió megnyitása (1965 decemberében nyi-
tották meg hivatalosan). Ugyanis az új stúdió, az igen korszerű ka-
maraszínpad, amely velejárója volt a közel háromszáz nézőt befogadó 
stúdiónak, lehetőséget nyújtott a nyilvános fellépésekre, arra, hogy 

Ferencz i  Jenő 

és  Fi scher  Káro ly
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a láthatatlan színház művészei a közönség előtt rögzítsék szalagra 
műsoraikat (a rádiójátékokat, vidám műsorokat, művészportrékat, 
a Rádióiskola versenyműsorait, ifjúsági és alkalmi adásait).

A Rádiószínház tehát művelődési életünk nagyon is meghatározó 
tényezőjévé nőtte ki magát, és ezt, legalábbis véleményem szerint, 
kétségbe vonni egyszerűen nem lehet!

Képek  az  1981- es 

sz ínészta lá lkozóró l



■■■  ■ 27 ■ Volt egyszer egy... ■

■■■  

Nyilvános Vidám műsor

A rádiós műsorok sokszínű palettájáról a nyilvános Vidám műsoro-
kat választottam. Természetesen ezzel nem az volt a szándékom, 
hogy valamiféle rangbeli elsőbbséget tulajdonítsak ennek a min-
denképpen igen népszerű műsornak. Egyszerűen úgy érzem, hogy 
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a rádiós műsorok (művészeti, művelődési műsorok) mindegyikének 
bemutatására, taglalására nincs lehetőség egy ilyen vázlatos, rövid 
írásban. S ezért aztán nemcsak a közönség, a hallgatóság, hanem a 
Rádiószínház együttesének is egyik legkedvesebb adását, a nyilvános 
vidám műsort választottam.

Már az ötvenes évek elején hírt adtak a krónikások arról, hogy 
nagy sikert arattak az Újvidéki Rádió „élő” nyilvános előadásai, 
mindenekelőtt a nyilvános vidám műsor. Az elsőt  Németh P. István 
rendezte-szervezte, és a színészek mellett az énekesek és a zenei 
együttesek is helyet kaptak a műsorban. A konferanszié szerepére a 
legnépszerűbb írók vállalkoztak:  Majtényi Mihály,  Gál László,  Sulhóf 
József,  Bogdánfi Sándor, aztán később  Nagy József, majd  Balázs Pál 
vezette a műsorokat.

Óriási jelentőségük volt ezeknek a nyilvános vidám műsoroknak 
(de a többi nyilvános adásnak is). Népszerűsítették a rádiót és persze 
a fellépő művészembereket is. A közönséggel való közvetlen kapcso-
lat mindenesetre már a kezdet kezdetén megteremtette a nyilvános 
vidám műsor létjogosultságát.

A színészek mellett az énekesek is közönség elég léptek, így ismerte, 
ismerhette meg igazán a néző/hallgató a legendás énekes hármast: 
 Stepanović Gubik Mirát,  Boros Mirjanát és  Boros Istvánt. Ők hárman 
nagyon hamar nemcsak a Vajdaságban, hanem annak határain túl is 
ismertté váltak, nevüknek rangot szereztek. A nyilvános vidám mű-
soroknak azonban sohasem fordítottak hátat. Őszintén ragaszkodtak 
hozzá, és én ma is csak azt mondhatom: szívügyüknek tekintették. 
 Boros István, aki már nagyon régen elköszönt tőlünk, sokáig a Rádió-
színház művészegyüttesének a tagja volt (csak a hetvenes évek végén 
szerződött át a televízióhoz),  Boros Mirjana a rádió külmunkatársa 
volt. Ma is, csendes magányában, szívesen beszél a rádióról, a nyilvános 
fellépésekről. Stepanović  Gubik Mira az Újvidéki Rádió zeneosztályán 
dolgozott, onnan ment nyugdíjba. A dalokat, amelyeket ő énekelt, ma is 
szívesen hallgatják az emberek. Reméljük, hogy a legendás énekes hár-
mas hangszalagra rögzített énekszámait megőrzi az Újvidéki Rádió.

Meg kell még említenem  Balázs Pál nevét. Ő volt az, akinek a 
legtöbbet köszönhetünk azért, hogy a vidám műsor (nemcsak a nyil-
vános) az Újvidéki Rádió egyik leghallgatottabb adása volt. A vidám 
műsorok szerkesztőjeként nagy-nagy hozzáértéssel, és a műfaj iránti 
őszinte elkötelezettséggel tette a dolgát.

Közönségünk ebben a mi kis beszűkült világunkban már régóta, 
nagyon régóta hiába várja az Újvidéki Rádió magyar nyelvű szilvesz-
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teri és áprilisi nyilvános vidám műsorát, a nézők hiába várják kedvenc 
színészeiket, énekeseiket, hogy lássák, hallják őket.

A régi nagy csapatból már csak az örökifjú  Ferenczi Jenő az, aki 
néha-néha megjelenik azokon a világot jelentő deszkákon, aki még 
mindig valami hihetetlen belső energiával, hittel, művészi alázattal, 
leginkább Magyarzó Pistike figurájába bújva igyekszik mosolyra 
deríteni (s teszi ezt még mindig olyan átütő sikerrel, mint tette a 
múltban is) a közönséget, közönségét.

Az utolsó mohikán – jegyezte meg egyik pályatársam. Igen, az 
utolsó mohikán, aki ily módon is érzékeli, mindannyiunk tudtára 
adja, hogy volt egyszer itt egy együtt lélegző, eggyé kovácsolódott 
csodálatos együttes, amely számtalanszor megszépítette az itt élő 
emberek szürke hétköznapjait eljutva mindenhova itt a Vajdaság-
ban, mindenhova, ahol várták őket! S akik résztvevői voltak annak 
az együttesnek, s akik még ma is élnek, tudják, hogy várták őket 
ragaszkodással, szeretettel.

Volt egyszer egy csodálatos együttes – mondom és tudom, 
hogy nem az elfogultság fogalmazza mondatomat. Mert az volt. S 
ezt most látom csak igazán, most, amikor felidézem a mögöttünk 
maradt évtizedeket, amikor a nosztalgia szekerén bejárom azokat, 
amikor újraélem a szép, bensőséges pillanatokat, amelyekkel a hálás 
közönség mindenhol megajándékozta az együttest, megajándékozott 
bennünket.

Talán egyszer lesz majd egy új csapat, lesznek művészemberek, 
színészek és énekesek egyaránt, akik együvé kovácsolódva újra elin-
dulnak majd azon az úton, amelyen járniuk kell azoknak, akiknek a 
pályáját a hivatástudat határozza/határozta meg!

Családi Kör, 2005. augusztus 15. 22–23.
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Két művészember, két jó barát fotója, közös fotója került nemrég a 
kezembe. Régóta nincsenek már közöttünk, régóta nem látjuk őket 
ott a világot jelentő deszkákon, csak a hangjukat halljuk néha-néha 
az Újvidéki Rádió jóvoltából.

A két neves művészembert,  Sántha Sándort és  Gerich Endrét, 
mert róluk van szó, ők néznek ránk erről a fotóról, színjátszásunk 
nagyjaiként tiszteljük, becsüljük a szó legigazibb értelmében, leg-
alábbis én így érzem. Ugyanis  Sántha Sándor is és  Gerich Endre is, 
mindegyikük a maga módján, nemcsak egyszerűen jelen volt színházi 
életünkben, hanem annak kiteljesedésében, gazdagabbá tételében is 
jelentős szerepet játszott.

 Sántha Sándor emberábrázoló tehetsége főleg az összetett, komoly 
hangvételű drámai szerepekben jutott kifejezésre. Szuggesztivitá-
sa, férfias határozottsága, belső átélésének megrázó ereje nem egy 

■  KÉT MŰVÉSZEMBER, KÉT JÓ BARÁT
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alakítását tette emlékezetessé.  Sántha Sándor azonban nemcsak a 
fő- vagy címszerepekben érzékeltette velünk tehetségét, hanem a 
rábízott epizódszerepekben is bizonyította azt. Karakterábrázolásait 
egy-egy felejthetetlen gyöngyszemként tartjuk számon még ma is 
(ilyen például  Gorkij Éjjeli menedékhelyének lakatosa, Andrej Mit-
rics Klescs).

 Gerich Endre vérbeli kabarészínész volt. A Színészeti Lexikon en-
nek a műfajnak, a kabarénak két nagyon is körülhatárolható típusát 
említi, különbözteti meg. A helyzetek és külsőségek visszáságából 
származó komikumot kiaknázó burleszkkomikust és a jellemből 
fakadó komikummal ható jellemkomikust.  Gerich Endre ez utób-
bihoz tartozott, jellemkomikus volt. A műfaj egyik legnagyobbika. 
Itt nálunk, a Vajdaságban mindenképpen az volt. A félszeg, ügyefo-
gyottságában is ravasz kisember típusát, figuráját formálta ki valami 
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csodálatos hitelességgel, hogy aztán ez a típus kísérje végig pályáján 
és alapozza meg azt a hihetetlen népszerűséget, amellyel mindenhol 
fogadták, körülvették.

A két művészembert műkedvelő színjátszásunk fedezte fel szá-
munkra.  Sántha Sándor például 1940 januárjában, az első belgrádi 
rendszeres magyar műkedvelő színtársulatban tűnt fel elmélyült 
játékával. Színészi pályafutását 1942-ben Veszprémben,  Szűcs László 
igazgató társulatánál kezdte, onnan Kecskemétre került, hogy aztán 
1945-ben  Pataki Lászlóval,  Szabó Jánossal,  Raczkó Ilussal,  Kunyi 
Mihállyal,  Mamuzsich Istvánnal, a szabadkai Népkör színjátszóinak 
nagyjaival együtt már ott legyen a délvidéki magyar színjátszás nagy 
ünnepén, első hivatásos színházunknak a születésénél Szabadkán! 
Közel másfél évtizedet töltött  Kosztolányi városában. 1959-ben 
megvált nagyszínházunktól, és az Újvidéki Rádióhoz szerződött. 
Nyugdíjaztatásáig ott is maradt.

 Gerich Endre ugyancsak a műkedvelő színpadokról került a színészi 
pályára. A fi atal banktisztviselő 1928 óta nemcsak az újvidéki Polgári 
Magyar Dalos Kör állandó tagja (a kör alelnöke, rendezője és színját-
szója), hanem a mozgalom egyik legnépszerűbb és legtehetségesebb 
résztvevője Újvidéken és azon kívül is! A könnyű, főleg szórakoztató 
műfajban láthatta a közönség, ami persze nem jelentette azt, hogy 
 Gerich Endre esetleg a komolyabb színészi feladatokat elutasította 
volna. Semmi esetre sem! Azonban már azokban az években világosan 
megfogalmazódott színészi profi lja, ars poeticája, amely aztán, a ké-
sőbbi esztendők során, már ott a pályán kiteljesedett, így vált a csendes 
banktisztviselőből színjátszásunk egyik legnagyobb jellemkomikusa, 
a „nagy nevettető”, ahogyan sokan nevezték.

 Gerich Endre az Újvidéki Rádióban kezdte, és ott is fejezte be 
pályafutását. Rengeteget játszott, azt hiszem Vajdaságban nem is volt 
olyan város, falu vagy település, ahol ne lépett volna színpadra, ahol 
ne láthatta volna a közönség. A szombat esti vidám műsorok, vagy a 
hagyományos áprilisi és újévi nyilvános vidám műsorok koronázatlan 
királya volt a szó legszebb értelmében.

Két művészember, két jó barátfotóját nézegetem, és azon gondolko-
dom, hogy milyen jó lenne összegyűjteni mindazt, ami színjátszásunk 
múltjához kötődik (plakátok, műsorfüzetek, fotók, az írott sajtóban 
megjelent bírálatok, tanulmányok, aztán az elektronikus média által 
szalagra rögzített anyagok: portrék, hangjátékok, tv- és filmműsorok 
stb.). Ez aztán az utánunk jövő nemzedékek számára is jelentene vala-
mit, ha mást nem, hát azt, hogy rádöbbennének: mennyire gazdagok, 
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hogy szellemi életük kiteljesedésében a színésztársadalom kimagasló, 
ragyogó művészegyéniségei is fontos szerepet játszottak.

Az írott és tárgyi emlékek begyűjtését már jó néhányszor javasol-
tam. S teszem ezt újfent, hiszen amióta megkezdte munkáját a zentai 
dokumentációs központ, lehetőség adódik arra, hogy ez az elképzelés 
megvalósuljon! Csak egy kis jóindulatra lenne szükség, és talán egy 
kis megbecsülésre, tiszteletre a tegnap iránt. Nem ártana megszív-
lelni nagy költőnk,  Vörösmarty Mihály figyelmeztetését, amikor azt 
mondja: „A múltat tiszteld a jelenben s tartsd a jövőnek!”

Családi Kör, 2005. július 25. 19.
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1928. június 16-án – csaknem hetvenöt évvel ezelőtt –  Rózsahegyi 
Kálmán, a Nemzeti Színház örökös tagja magán-színiiskolájának 
vizsgaelőadása a magyar színjátszás nem egy jeles alakját indította 
el a pályán. A résztvevők, a színészjelöltek között ott volt a szabadkai 
születésű  Raczkó Ilus (Ilonka) is.

A művésznő, aki száz évvel ezelőtt, 1903. május 5-én született 
Szabadkán, életének erről a rendhagyó napjáról egy interjúban a 
következőket nyilatkozta: „Kezemben az okirat, amelyet  Rózsahegyi 
Kálmántól, a Nemzeti Színház nagynevű művészétől, magán-színi-
iskolájának igazgatójától kaptam 1928. június 16-án. Ekkor volt a 
vizsgaelőadás, amelyen szólót énekeltem. A Marica grófnő belépőjét, 
valamint egy kettőst adtunk elő  Pleszkovits Szilárdkával, a szintén 
szabadkai születésű növendékkel. A vizsga sikerült. A mester, az 
akkor már galambősz  Rózsahegyi Kálmán kedves, biztató jókíván-
ságaival és nagy reménységgel tértem vissza szülővárosomba. És újra 
a Népkör együttesének lettem tagja.”

 Raczkó llus tulajdonképpen a szabadkai Legényegyletben lépett 
először a közönség elé. A húszas évek Szabadkáját lepte meg érett, 
sokat sejtető, színes játékával. Az első komolyabb megmérettetést a 
Mágnás Miska jelentette számára.  Garay Béla a művésznővel foglal-
kozó hosszabb lélegzetű írásában így emlékezik meg erről az első fel-
lépésről: „A darabban egy fiatal lány tűnt fel tehetségével és kellemes 
koloratúr hangjával. Rolla szerepét alakította. Ez a kislány  Raczkó 
Ilonka volt, akiből hamarosan nemcsak Szabadka, hanem egész Vaj-
daság kedvence, szeretett, dédelgetett Húsa lett. Mert mindenki csak 
így, ezen a becenevén szólította az újjáéledő vajdasági színjátszás nagy 
ígéretét, a jövendő primadonnát…”

És sorjáztak a bemutatók: a Cigányprímás, amelyben Juliskát 
énekelte, a Gül baba, amelyben Leila szerepében aratott osztatlan 
sikert, aztán pedig a Csárdáskirálynő, melynek a címszerepét formálta 
meg emlékezetesen.

A Legényegylet után  Raczkó llus a Népkörben találta meg azt a 
világot, amely akkor már az életet jelentette számára.  Kosztolányi 
városában ugyanis a húszas évek derekán a Népkört a vajdasági 
magyar színjátszás fellegvárának tekintették, színjátszóinak pedig 
már rangjuk volt. Érthető tehát, hogy a Legényegyletnek csaknem 
az egész akkori társulata a Népkörben talált otthonra.

■   A MI CSÁRDÁSKIRÁLYNŐNK
Száz éve született csodálatos primadonnánk, 
 Raczkó Ilus
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 Raczkó llust már nemcsak operettekben látta a közönség, hanem 
 Herczeg Ferenc Kék róka című színjátékában is. Cecilt alakította, és 
nem okozott csalódást. Persze, továbbra is játszott a zenés műfajok-
ban, vígjátékokban, népszínművekben ( Szigligeti Cigányában,  Molnár 
Ferenc Délibábjában, aztán A falu rosszában, a Nótás kapitányban, a 
Régi nyárban és másokban).

1927-ben megválik Szabadkától. Pestre megy  Rózsahegyi Kálmán 
színiiskolájába, hogy aztán onnan a sikeres vizsgaelőadása után vég-
leg visszatérjen szülővárosába, a Népkörbe. S a nagynevű színiiskola 
végzősét a Népkör együttesében a rendezők elhalmozzák feladatokkal. 
Következett A mosoly országa, a Csárdáskirálynő, a Viktória, a Le-
ányvásár, a Gróf Rinaldó, a Sárgarigófészek, a Csúnya lány, a Bubus, 
a Torockói menyasszony, a Bent az erdőben, a Terike, valamint A 
bor című színpadi mű, és  Raczkó llus mindegyikben bizonyította 
tehetségét, sokoldalúságát.

1948-ban a szabadkai Népszínház magyar társulatához szerző-
dött. Az akkoriban alakult, formálódó magyar társulat (1945. október 
29-én tartotta első, színházavató előadását)  Raczkó llus által egy 
rendkívül tehetséges, igaz művészemberrel lett gazdagabb, olyan 
valakivel, aki nemcsak hogy járatos volt a függöny mögötti világban, 
és nemcsak ismerte annak titkait, hanem a maga eredeti egyéniségével 
már rég belopta magát a néző, a közönség szívébe. Rajongtak érte, 
szerették, tisztelték.

Minthogy repertoárszínház volt a szabadkai,  Raczkó Ilusnak 
lehetősége volt arra, hogy újra felmutassa gazdag színészi skáláját. 
Természetesen az operetthez sem maradt hűtlen, újra játszhatott a 
Mágnás Miskában, és újra láthattuk a Csárdáskirálynőben is. Ezúttal 
azonban nem a primadonna, Szilvia szerepét, hanem Cilikéét formálta 
meg valami ellenállhatatlan bájjal, kedvességgel.

De láttuk  Gorkij Éjjeli menedékhely című színművében Vaszilisszát 
alakítva, aztán ugyancsak  Gorkijnak A Zseleznov-ház asszonya című 
művében. Ez az utóbbi darab címszerepe pályafutásának rendkívül 
jelentős teljesítménye volt. Árnyaltan, hitelesen, s minden tekintetben 
emlékezetesen oldotta meg a rábízott feladatot. Tudtunkra adta, hogy 
a mi csodálatos primadonnánknak van egy másik arca is: az érett 
drámai színésznőé.

Mindenképpen meg kell említenünk  Bernard Shaw Warrenné 
mestersége című színművét, melyben szintén a címszerepet játszotta 
elmélyülten, tiszta, igen hatásos színészi eszközökkel. S láttuk  Krleža 
A Glembay család című művében, Castelli bárónő szerepében. Alakí-
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tásáról ez esetben is csak az elismerés hangján szólhatunk. És  Lorca 
Vérnász című művében is dicséretesen oldotta meg feladatát.

Utolsó szerepe  Berislav Kosier Tarantella című darabjának Luciája 
volt. Négy nappal a bemutató előtt kapta kézhez a szövegkönyvet. 
Betegség miatt szerepcserére kényszerült a színház, és ő vállalta a 
beugrást. Ez a rendhagyó bemutató is csak a pálya iránti elkötele-
zettségét, mélységes hitét példázta.

 Raczkó Ilus, mint minden igazi színészember, imádta a tapsot, 
mérhetetlenül szerette, tisztelte a közönséget, az embereket. Igen, 
szerette a színpadot, szerette az életet, a várost, és az is ragaszkodott 
hozzá. S talán ezért is esett nehezére, hogy idő előtt meg kellett válnia 
a színháztól. Egy váratlan baleset folytán el kellett ugyanis köszönnie 
attól a világtól, amely számára az életet jelentette. Csendesen, magá-
nyosan teltek nyugdíjas korának napjai. S egy kicsit mintha meg is 
feledkeztünk volna róla. S így is ment el. Csendesen, magányosan.

Száz éve született színjátszásunk különös egyénisége, a mi csodá-
latos primadonnánk, legalábbis így emlegetik azok, akik még emlé-
keznek rá. S talán még vannak, akik emlékeznek  Raczkó Ilusra.

Családi Kör, 2003. május 7. 17.
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Olvasom, hogy a Tanyaszínház életében a tavalyi év óriási áttörés 
volt a Kavillóban megvásárolt kis ház révén.  Magyar Attila, a szín-
ház vezetője hangsúlyozta ezt egy nemrég vele készült interjúban. 
Akik tudják, hogy milyen nehéz, megpróbáltatásokkal terhes évek 
maradtak eddig a Tanyaszínház mögött, hogy létéért, megmaradásá-
ért, évről évre meg kellett küzdenie, azok mindenképpen megértik a 
 Magyar Attila által hangsúlyozott mondat jelentőségét. A kis kavillói 
házat ott a tanyavilág embermelegségű csendjében Thalia templo-
mává avatta/avatja az a szellemiség, amely az első naptól kezdve a 
Tanyaszínház létét, ars poeticáját meghatározta. Ennek a barátságos, 
kedves kis háznak, immáron Templomnak, azonban nemcsak jelképes 
jelentősége van/lesz, nemcsak a maga különlegességével, rendhagyó 
környezetével igyekszik majd művelődési életünkben helyet szorí-
tani magának, hanem azzal a tartalmas szellemi sokszínűséggel is, 
amely majd belőle kisugárzik. Mert amikor  Magyar Attila az említett 
interjúban az épület felújításáról beszél, így fogalmaz: „…reméljük, 
hogy 2007-ben, amikor harmincadik születésnapját ünnepli majd 
a vándorszínház, kellőképpen felavathatjuk, és a saját portánkon 
tarthatjuk meg a bemutatót. Szóval másfél év áll rendelkezésünkre, 
hogy elfogadható állapotba hozzuk a Tanyaszínház alkotóházát!” Egy 
sokszínű szellemiséget sugárzó gondolat, elképzelés megvalósítása is 
megteremtődik a Tanyaszínház alkotóházának létrehozásával.

A TANYASZÍNHÁZ ■  
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Az ekhós szekér elindul

Amikor a Tanyaszínházról beszélünk, óhatatlanul a magyar vándor-
színészet hőskora jut eszembe. Sok a közös vonás, a hasonlatosság, 
hiszen elődeink is, több mint kétszáz évvel ezelőtt, lelkes társulatokká 
kovácsolódva egyik faluból vagy városból a másikba vándoroltak, és 
színekben, pajtákban, összetákolt kocsmai színpadokon játszottak. 
A vándorszínészet – olvasható a Színházi Kislexikonban – 1790-
től,   Kelemen László első magyar színtársulatának megalapításától 
bontakozott ki, s 1815–1837 között a magyar színjátszás egyetlen 
formája volt. Aztán, ha már a hasonlatosságról beszélek, akkor pél-
dául a „kalapozást” is megemlíthetném, ami ugye a Tanyaszínház 
egyik „jellegzetessége”, de ez a „jellegzetesség” a vándorszínészet 
hőskorában sem volt ismeretlen fogalom, csupán más formában 
„alkalmazták”.  Szigeti József, a Nemzeti Színház valamikori tagja 
(1844-ben kerül a színházhoz) Egy színész naplója című könyvében 
ezt írja: „Este hat órakor kinyitottuk Thalia templomát, és ajtaja elé 
fölállítók annak oltárát, melyre a művészetimádó közönség fölrak-
hassa kegyes áldozatát. Állott pedig ezen oltár egy összekötözött lábú, 
rozzant deszkaasztalkából, és a reáalkalmazott nagy, kétfülű, kerek 
kosárból! Szerencsénk jó fordulatot vőn, mert midőn a kezdés órája 
közel volt, egymást érte a sok érdemes látogató, volt sonka, szalonna, 
liszt, kolbász, túró, bab, zsír, lencse, tejföl. A lányok, nem tudom, 
miért, kivétel nélkül mindannyian csak tojást hoztak!”

 S o l t i s  La jos  főz i 

szokásos  bográcsosát 

a  Tanyasz ínház 

bemutató jára ,  a 

hát térben  Sz i lágy i 

Nándor
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Hogy a Tanyaszínház célját, feladatát miben látták annak meg-
álmodói, azt egy 1978-ban megfogalmazott és a sajtóban megjelent 
kiáltvány (annak nevezem) néhány mondatával igyekszem szemlél-
tetni: „Mi, az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatói összefogtunk 
azzal a szándékkal, hogy a színházat olyan helyekre vigyük el, ahol a 
művészet ilyen fajtájával egyáltalán nem vagy csak alig találkoztak az 
emberek. Kis falvak, települések, tanyacsoportok látogatását tűztük 
ki célul!” Az említett kiáltványt  Kovács Frigyes írta alá (s abban az 
induló kis csoportban ott volt még:  Czifra Erika,  Hernyák György, 
 Tallós Zsuzsa,  Földi László,  Szirácki Kati,  Kelemen Eta,  Csirmaz 
Margit,  Horváth Géza).

Hogy a Tanyaszínház mindjárt a kezdet kezdetén a világosan meg-
fogalmazott elképzelésével, melynek ugye nem egy eleme a magyar 
vándorszínészet hőskorában is fellelhető volt, nemcsak megkapasz-
kodott, hanem határozott formában igencsak beépült művelődési 
életünkbe, azt mindenekelőtt olyan művészegyéniségeknek köszön-
hettük, mint amilyen  Kovács Frigyes és  Hernyák György, valamint 
a későbbiek folyamán a korán elhunyt  Soltis Lajos volt.

Huszonnyolc évvel ezelőtt Csantavéren kezdődtek meg a Tanya-
színház első előadásainak a próbái. A Vásári komédiákat (frace-okat) 
készítette az Újvidéki Művészeti Akadémia akkori lelkes kis csapata 
 Hernyák György rendezőhallgató vezetésével. A bemutatót a társulat 
a Kavilló melletti Kispesten tartotta meg. S aztán onnan is indult el 
az ekhós szekér hosszú, csodálatosan szép útjára.
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 Kovács Frigyes többek között a következőket jegyezte fel a Tanya-
színház első, színháztörténeti szempontból is igen jelentős útjáról: 
„Szamarakkal vontatott ekhós szekéren vittük a színházi kellékeket, 
mi pedig (kilenc színész) gyalog jártuk a falvakat, naponként egy 
vagy két előadást tartva. Összesen háromszáz kilométert gyalogol-
tunk, és hozzávetőlegesen több mint négyezer ember nézett meg 
bennünket. Előadásainkat piactereken, futballpályákon és útszéli 
árkokban játszottuk!”

Azóta csaknem egy emberöltő telt el, és a Tanyaszínház éli a maga 
különös, sokszor a szakadék szélére került, nehézségekkel terhes, de 
mégis varázslatos életét.

Utak, találkozások öröme, megtartó ereje

Immáron huszonnyolc esztendeje döcög az ekhós szekér (vagy pöfög 
a korszerű „szekér”) ennek a mi kis világunknak az úttalan útjain. 
S várják Thalia temploma papjainak lelkes csapatát az eldugott, 
a magára maradt, magára hagyott parányi közösségek, várják az 
egymásra találás őszinte, megható örömével. Hogy tulajdonképpen 
mit jelent a Tanyaszínház azok életében, akik évről évre (immáron 
csaknem három évtizede) újra és újra visszavárják az ekhós sze-
kérrel érkezőket, azt az egyik néző így fogalmazta meg: „Nálunk 
három ünnep van a faluban: karácsony, húsvét és a Tanyaszínház!” 
Úgy érzem, hogy ez a tömör, igen érthető és világos megfogalmazás 
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nagyon is egyértelművé teszi a Tanyaszínház jelentőségét, amit min-
denképpen jóleső érzéssel tudomásul kell vennünk! S persze arra kell 
törekednünk, hogy ez a rendhagyó kis színház végre rendelkezzen 
egy olyan állandó anyagi forrással, amely mindenképpen szükséges 
ahhoz, hogy a Tanyaszínház továbblépjen, hogy létjogosultsága ne 
kérdőjeleződjék meg minden évben.

Kavilló ( Kovács Frigyes és  Soltis Lajos szülőfaluja) ez ideig is 
meghatározó módon kapcsolódott a Tanyaszínházhoz, hiszen az ott 
élő kis közösség már régen befogadta, már régen az otthon melegével 
várja vissza évről évre a nyári bemutatóra készülő társulat tagjait. 
Ez a kapcsolat most, miután a Tanyaszínháznak immáron saját háza 
van a faluban, amelyet Thalia szerény kis templomának tekintünk, 
csak még jobban elmélyült.

Újra  Magyar Attilát idézem, aki az említett interjúban nem titkolt 
elégedettséggel azt is megjegyezte, hogy: „Egyfajta előrelépés ez szá-
munkra, biztató jel, hogy a színházat nem fújja el a szél, és megma-
rad az elkövetkező harminc évre is. Bízom benne, hogy továbbra is 
lesznek olyan lelkes és fanatikus színinövendékek, akik továbbviszik 
a hagyományt, hiszen a Tanyaszínház mozgatórugóját, varázsát és 
erejét mindenkor ők jelentették.”

A Tanyaszínház az idén is elindul majd útjára (az első- és har-
madéves főiskolások  Méhes György Kir Januli című színpadi játékát 
mutatják be  Nagypál Gábor rendezésében), az idén is jelen lesz majd 
művelődési életünkben. S így lesz ez majd a jövőben is, mert mindig 
lesznek, akik tovább éltetik a hagyományokat.

Hét Nap, 2006. április 19. 30–31.
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    SZÁZHATVANKILENC ÉVES

Akkor éreztem igazán, hogy mit is jelent számomra, számunkra a 
Nemzeti Színház, Nemzeti Színházunk, amikor 1993 novemberének 
első napján a Röszke–Horgos határátkelő immáron innenső oldalán 
társulatát köszöntöttem nem kis meghatódottsággal.

Az Advent a Hargitán című ismert Sütő-darabot hozták magukkal, 
és négy napig maradtak itt a Vajdaságban. Itt volt a Nemzeti Színház, 
velünk volt azokban a vészterhes napokban, hogy erőt adjon az itt 
maradáshoz, hogy tudtunkra adja: nem vagyunk egyedül!

Ezek a gondolatok jutnak most eszembe, amikor Nemzeti Színhá-
zunk születésének százhatvankilencedik évfordulója előtt tisztelgünk. 
Ezek a gondolatok, amelyek e színház erkölcsi tartását, nagyságát, 
a mindig és mindenhol a nemzetet szolgáló magatartását tükrözik, 
legalábbis sokunk számára, a magyarság egyik legrangosabb szellemi 
otthonának jelentőségét mélyítik el bennünk.

Színháztörténetünk egyik legemlékezetesebb és legjelentősebb ese-
ménye zajlott le százhatvankilenc éve, 1837. augusztus 22-én, amikor, 
mint azt Jókai is írja: „sajátszerű nemzeti ünnepélynek volt tanúja Pest!” 
Színházat avattak, színház született: a pesti Nemzeti Színház!

Megnyitáskor a színházat még Pesti Magyar Színháznak nevezték: 
gazdája és irányítója Pest vármegye volt. Az 1840. évi 44. törvénycikk 
azonban a nemzet kezelésébe adta át, és Nemzeti Színház névvel az 
ország első színházának a rangját biztosította számára.

A korabeli krónikások feljegyzései azt hangsúlyozzák: történel-
münkben ritkán tapasztalt nemzeti összefogás, adakozás kulturális 
érdekegyeztetés révén épült fel a Pesti Magyar Színház. Sorsa fontos 
ügy volt Pest-Budán, a megnyitás napja pedig ünnepnap. Ugye milyen 
jó ezt hallani, még akkor is, ha régen volt, nagyon régen?

A Pesti Magyar Színházként induló Nemzeti Színház első igazgatója 
 Bajza József volt (1837–1838). Bajza a kor egyik legismertebb, legkímé let-
lenebb, értően elemző színikritikusa volt, aki az irodalom és a drama-
turgia kérdéseiről tudományos alapossággal és fi lozófi ai igénnyel írta ta-
nulmányait. Bajza alig egy évig vezette a nemzet legrangosabb színházát. 
1838. június 5-én, mint azt a korabeli krónikások feljegyez ték, bosszúsan 
abbahagyta a vezetését. Tíz évvel később azonban újra ő kerül a színház 
élére, de megint csak alig egy esztendőt tölt el e jelentős poszton.

A Nemzeti Színház felvirágoztatása  Szigligeti Ede igazgatásával 
veszi kezdetét. A színész, rendező, dramaturg és a kor legnépszerűbb 
drámaírója (a népszínmű megteremtője),  Szigligeti Ede igazi szakem-
bere volt színházának. Rendkívüli érzékkel állította össze a műsort, 
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és tekintélyével, határozottságával a társulatépítésben is rendhagyó 
eredményeket ért el. Öt éven át (1873-tól 1878-ig) valóban sikeresen 
vezette legrangosabb színházunkat.

 Szigligeti Ede után a színház addigi főrendezője,  Paulay Ede lett a 
Nemzeti igazgatója.  Paulay Ede a hazai rendezés minden értékének ösz-
szegezője és valamennyi jelentékeny utódjának ösztönzője. A Nemzeti 
Színház történetéhez ugyanúgy hozzátartozik, mint ahogy színészok-
tatásunk mostani elméleti alapjainak a lerakásához is. Színháztörténeti 
jelentőséget tulajdonítanak  Madách műve, Az ember tragédiája szín-
padra állításának is 1883-ban.  Paulay 1878-tól 1894-ig állt a Nemzeti 
Színház élén (1878-tól 1884-ig mint drámaigazgató).

 Hevesi Sándort 1922. július 13-án nevezték ki a Nemzeti Színház 
igazgatójává. Egyik munkatársa így jellemezte: „…tökéletes játékmes-
ter, nagyszerű rendező, kiváló dramaturg, elméleti képzettsége pedig 
valósággal szédületes…”  Hevesi Sándor igazgatása alatt nagyot lépett 
előre a Nemzeti Színház. Mindenekelőtt helyreállította hazai, sőt 
nemzetközi tekintélyét. Szoros kapcsolatot tartott fenn Európa vezető 
színházi embereivel. Új felfogású és emlékezetes sikerű  Shakespeare- és 
 Molière-ciklusokat rendezett. Rendezéseiben a dramaturgia, a színész-
pedagógus, a világszínház rendkívüli ismerője és a színháztörténész 
dominált. A fasizmus megerősödése azonban megkérdőjelezte mun-
káját. Szerződésének lejárta előtt el kellett hagynia a színházat.

Az elmúlt százhatvankilenc év alatt több mint negyven ismert és 
neves személyiség (irodalmár, színházi szakember) állt a Nemzeti 
élén. Közülük ezúttal csak néhányat említettem. Mindenekelőtt talán 
azokat, akik munkásságukkal meghatározó módon járultak hozzá leg-
ran gosabb színházunk fejlődéséhez, arculatának megformálásához.

A nemzet egyik alapvető szellemi intézménye, mely a haza és a vi-
lág magyarságának nyelvi, történelmi, lelki, erkölcsi épülését hivatott 
szolgálni, immáron százhatvan kilencéves. Itt a déli végeken őszintén 
hisszük és reméljük, hogy ez a szolgálat továbbra is meghatározza majd 
azt az utat, amelyen Nemzeti Színházunknak haladnia kell, meghatároz-
za azt az ars poeticát, amelyet az elmúlt több mint másfél évszázad alatt 
legrangosabb szellemi intézményünk sohasem adott fel. S talán abban 
is reménykedhetünk, hogy kisugárzó szellemiségébe mélyen beleépül 
majd az a kohéziós erő is, amely, mint eddig is, a megcsonkított nemzet 
szétforgácsolt kis részeit összetartja, eggyé kovácsolja. 

Tisztelettel és őszinte megbecsüléssel köszöntjük a százhatvan-
ki lenc éves Nemzeti Színházunkat!

Hét Nap, 2006. augusztus 23. 32.
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Vannak évfordulók, események, amelyek előtt nemcsak tisztelettel 
hajtunk fejet, hanem nem titkolt büszkeséggel emlékezünk meg róluk. 
Úgy érzem, hogy most, amikor a százesztendős kabarét köszöntjük, 
rá emlékezünk, akkor a néma főhajtásunkban ott van a mélységes 
tisztelet mellett a büszkeség, büszkeségünk is. S ez talán természe-
tes is, hiszen a magyar színházi élet egyik legösszetettebb műfaja, a 
kabaré, olyan rangot teremtett magának az elmúlt hosszú évtizedek 
alatt, hogy arra minden tekintetben igazán büszkék lehetünk.

A magyar kabaréról nem sokat írtak. Legalábbis nem emlékszem, 
hogy valaha is megjelent volna egy olyan kiadvány (monográfia), 
amely a teljesség igényével foglalkozott volna a műfajjal, amely meg-
ismertetett volna bennünket múltjával, arculatának kialakulásával. 
Csak remélni merem, hogy ha eddig nem, ezúttal végre megjelenik 
majd a százéves magyar kabaré múltját és jelenét dokumentáló ki-
advány. Az alkalom adva van!

Mindenesetre a korabeli krónikások feljegyzései nyomán, ha 
vázlatosan is, de megpróbálom felidézni a műfaj néhány meghatá-
rozó időszakát.

Egy vidéki színész,  Kondor Ernő (1881–1951) 1907-ben Pesten, 
a Teréz körúton, megnyitotta a Fővárosi Cabaret Bonbonnière-t. 
 Kondor Ernő azzal kezdte működését, hogy felkérte az egyik esti 
újság segédszerkesztőjét, olvassa fel műsorában egy írását. Ez a se-
gédszerkesztő  Nagy Endre (1877–1938) volt: Nagyváradon született, s 
pályáját  Ady Endre társaságában a Szabadság című napilapnál kezdte. 
 Nagy Endre, ha nehezen is, de eleget tett a felkérésnek, és felolvasta 
egy novelláját  Kondor Ernő kabaréjában. (Ezzel tulajdonképpen 
megszületett egy sajátos szerepkör: a konferanszié szerepköre.)

 Nagy Endre nagyon hamar főrendezője, majd igazgatója lett a 
kabarénak. Ezután a fiatal újságíró pályája az akkor megkapaszkodó 
műfajban hihetetlen gyorsasággal ívelt felfelé. Már a következő esz-
tendőben, 1908-ban átszerződött az Andrássy úton megnyílt Modern 
Színpad Kabaréhoz. Öt évig vezette a Modern Színpadot. 1913-ban 
már Párizsban találjuk. Onnan visszatérve a Sörkabaréban író és 
konferanszié. 1921-ben a Gresham-palota pincéjében Pódium néven 
nyitott színpadot. 1923-ban a hatóság betiltotta.

 Nagy Endre kétségkívül a magyar kabaré meghatározó egyénisé-
ge. Elkötelezettsége a műfaj iránt nagyon is egyértelmű. Ő volt az, aki 
kialakította a kabaré műsorszerkezetét, kigyomlálta belőle az öncélú 
viccelődést, az orfeumok csiklandós kétértelműségeit. Politikai és 
társadalmi fórummá vált „keze alatt” a kabaré, amely az újságírás 
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gyorsaságával reagált a napi eseményekre, nevetve gúnyolódott, és 
merészen tréfálkozva mondott ki keserű igazságokat.

 Nagy Endre a helyes utat választotta, a helyes úton járt, amikor 
már a kezdet kezdetén, a műfaj kibontakozásakor létjogosultságának 
megteremtésében jelentős, minőségi mércéket alkalmazott, és min-
denekelőtt az igényességet tartotta szem előtt.

Azok a konferansziék, akik  Nagy Endre példáján nevelődtek, 
akik a kabaréval kapcsolatban megfogalmazott szemléletét nemcsak 
elfogadták, hanem igyekeztek azt a gyakorlatban is megvalósítani, 
tovább éltették, gazdagították a mind népszerűbbé váló új szórakoz-
tató műfajt. Így  Békeffi László (1891–1962), aki több kabarénak volt 
a tagja, 1929-től az Andrássy Úti Színház, 1934-től a Teréz Körúti 
Színpad konferansziéja ugyancsak arra törekedett, hogy megőrizze és 
folytassa a  Nagy Endre-kabaré nemes hagyományait. Népszerűségét 
mindenekelőtt az alapozta meg, hogy konferanszai a náci rendszer 
ellen irányultak. 1943-ban Sopronkőhidára, majd onnan a dachaui 
koncentrációs táborba hurcolták.

 Darvas Szilárd (1909–1961) 1945-ben a Lúdas Matyi Kabaré 
meg teremtésével hívta fel magára a figyelmet.  Gádor Bélával együtt 
alapozta meg kabarészínházi sikerét.  Darvas minden erejét a szelle-
mi újjászületés szolgálatába állította. Csípős, fanyar humorú írásai 
révén érzékeltette a kort, amelyben élt. Nagy sikerrel szerepelt még 
a Pódiumban, a Budapest Varietében, a Kamara Varietében és a 
Vidám Színpadon.

 Komlós János (1922–1980) újságíróként kezdte pályafutását. 
De nagyon hamar „átpártolt” a kabaréhoz. 1967. október 13-án 
megnyitotta a Mikroszkóp Színpadot. Az új színpad egy keményen 
politizáló közéleti fórum lett.  Komlós egy rendkívül szuggesztív kon-
feransziéegyéniség volt, akinek meghökkentő merészsége, mellyel az 
életbevágó társadalmi kérdéseket a cinizmus szókészletével tárgyal-
ta, egyszerre volt mulatságos és komoly. Egyik konferanszában így 
fogalmazott: „A kabarétól valóban elvárják az emberek, hogy bátor 
legyen. De ne feltétlenül a fent levőkkel szemben, hanem a butasággal 
szemben, a korlátoltsággal szemben a hozzá nem értéssel szemben. 
De a kabarétól még valamit várnak. Egy apróságot: humort!”

A százéves magyar kabaré világából csak néhány olyan egyéniséget 
említettem, aki nemcsak egy bizonyos korszakban játszott jelentős 
szerepet, hanem a magyar kabaré egészének kialakításához, meg-
formálásához is meghatározó módon járult hozzá. Természetesen 
azok, akik majd részletező alapossággal, a teljesség igényével veszik 
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nagyító alá a kabaré, a magyar kabaré egy évszázadát, azok érdemben 
fognak szólni azokról a humoristákról is, akiket ezúttal nem volt 
módomban (helyszűke miatt) megemlíteni, de akik ilyen vagy olyan 
módon részesei voltak, és részesei ma is ennek a rendkívül bonyolult 
műfajnak. S persze ugyancsak érdemben szólnak majd azokról a szín-
művészekről is, akik az elmúlt egy évszázad alatt valami rendhagyó 
módon éltették a magyar kabarét, és éltetik ma is. S bizony  Salamon 
Bélától kezdve  Hofi Gézáig sokan voltak, nagyon sokan, akik a neves 
humoristákkal együtt olyan rangra emelték kabarénkat, hogy arra 
méltán büszkék lehetünk.

Hisszük, hogy ez a jelentős jubileum nem marad visszhang nélkül, 
hogy az anyaországban, de itt nálunk, a Délvidéken is méltóképpen 
emlékeznek, emlékezünk majd színházi életünk egyik igen népszerű, 
és minden tekintetben rendhagyó műfajára.

Hét Nap, 2007. február 7. 32.
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„Meghalt a király, de él a Király, hódít és bőszít még emlékében is. 
Vajon mi az oka ennek?” Másfél évtizeddel ezelőtt  Hegyi Béla ismert 
magyarországi publicista tette fel ezt a kérdést a  Latinovits Zoltán-
ról, avagy a Színészkirályról (ahogyan  Nagy László nevezte) szóló 
hosszabb tanulmányában.

Harminc évvel ezelőtt, 1976. június 4-én lépett ki ebből a mi 
világunkból, Balatonszemesen érte a halál tragikus körülmények 
kö zött. Az idén szeptember 9-én lenne hetvenöt éves. Emlékét 
azonban nem mosta el az idő. A magyar színjátszás egyik kétségkí-
vül legkiemelkedőbb, legkarizmatikusabb egyéniségének emberi és 
művészi hitvallásáról, életének, pályájának döbbenetes, fájdalmas 
félbemaradottságáról még ma is írnak, beszélnek.

Érdekes megfigyelni, hogy amíg a halálát követő években, művé-
szete ürügyén, a pro és kontra érvek nagyon is élesen feszültek egy-
másnak, addig a későbbiek folyamán, különösen az ellenfelei részéről, 
mérséklődött a megítélése. A Színészkirály ellenfeleit említem, mert 
bizony voltak, méghozzá nem is kevesen! Főleg azokról van/volt szó, 
akiknek megfelelt a színházakban uralkodó hivatalnokszemlélet, akik 
a színházat kizárólag önmaguk érvényesülése terepének tartották, 
akik mindennemű változástól, amelyet  Latinovits sürgetett, eleve 
elzárkóztak. 

 Hegyi Béla az említett tanulmányában már igencsak érzékelteti 
a  Latinovits iránti negatív viszonyulás módosulását. Így ír: „A ha-
zugságot, a sértést, a rontást önmagában eleszi az idő. Az emberek 
pedig változtatják az arcukat: egykori ellenfelek meakulpáznak, 
tegnapi barátok bocsánatot kérnek, hogy oly keveset tudtak tenni 
érte, a hivatalnokok mossák kezeiket. Kiderül manapság, mennyi 
mentője, támogatója, féltője volt, legalább annyian vannak már, mint 
 József Attilának – pár évvel, évtizeddel a halála után. Egyesek újabb 
üzletet remélnek emléke melengetéséből, mások jóvátételre szolgáló 
utólagos alkalmat. És akik nemrég nyilvánosan megkövezték, vagy 
titokban hordták máglyája alá a fát, most – saját meggyőződésük-
kel, indulatukkal ellentétes – véleményüket úgy ismételgetik, mint 
exorcista varázsszavakat, rokonszenvüket úgy bizonygatják, mint 
őszinte, töretlen rajongást a mások által meggyalázott szent teteme 
körül. Éppolyan agresszivitást engednek meg maguknak Latinovits 
mai ellenfeleivel és kritikusaival szemben, mint amilyent ők ellen-
félként még életében a színész szemére vetettek.”

ITT VAGY VELÜNK, SZÍNÉSZKIRÁLY! ■    
Harminc éve, hogy tragikus körülmények között életét 
vesztette  Lat inovits Zoltán
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 Latinovits Zoltán mérnöki diplomával, a műkedvelő színpadokon 
szerzett jártassággal, gyakorlattal került a színésztársadalom nagy 
családjába. Úgy érezte, álma beteljesült. Azonban már a kezdet kez-
detén érzékelhető volt, hogy a többséghez való alkalmazkodás gondot 
jelent majd számára. Egyszerűen nem tudott beleilleszkedni abba a 
művészvilágba, amelyben az egymás iránti megbecsülés, tisztelet, a 
minőség kellő értékelése, elfogadása helyett az értékekkel szembeni 
közömbösség, a művészi ambíciókkal való visszaélés, az irigység, a 
gyűlölet fogadta.

Igen,  Latinovits Zoltán nem találta helyét abban a nagy család-
ban, nem tudta elfogadni annak megkövesedett „törvényeit”. Nem 
tudta, mert a Színészkirály más volt, különös volt, megalkuvásra 
képtelen.

 Hegyi Béla igen érdekes, elgondolkodtató írásában meg is jegyzi: 
„ Latinovits elidegenedik a világtól, mely előbb elidegenedik tőle. 
Sokat és sokszor bírál, viaskodik, de harcaihoz nem tud alkalmas 
csapatot, megbízható gárdát verbuválni maga köré. Jogos ütközései, 
panaszai és sürgetései színházi dolgokban, humanista eszményekért 
vívott csörtéi – éppen személyiségének ellentmondásaiból következő-
leg – személyeskedésbe torkollanak, ürügyet szolgáltatva arra, hogy 
renitensnek, kellemetlenkedő különcnek bélyegezzék, s követeléseit és 
kéréseit egytől egyig elutasítsák. A feltüzelt közvélemény előtt – nem 
kismértékben a sajtó jóvoltából – a sértettből sértett lesz, a fáklyavi-
vőből ellenfél, a reformer gondolkodóból izgága demagóg válik.”

Talán az volt a baj, hogy  Latinovitsot még életében nem a magyar 
színjátszás egyik nagy színészegyéniségeként fogadták el, hanem 
„megpróbálták elnézően kezelni, mint holmi patológiás tüneteket, 
s ezzel elterelték a figyelmet az esztétikum területéről”.

 Latinovits Zoltán színészi, rendezői, versmondó-előadóművészi 
pályája az elmondottak ellenére tartalmas és gazdag volt. A Színész-
király járta a maga útját, és kimagasló teljesítmények sorát produkálta 
filmen, előadóesten, a rádióban, a televízióban és természetesen 
Thalia templomában. Ez az út azonban lassan zsákutcába torkollott. 
Magára maradt. A test és a lélek már belefáradt a szüntelen küzde-
lembe.  Koltai Tamás színikritikus ezt az állapotot így jellemezte: 
„A színházi lombik, amelybe  Latinovits Zoltán belekényszerült, 
egyszerre volt nagyon szűk és nagyon tág. Zabolátlan energiái nem 
férhettek el ebben a lombikban. Szétrobbantani nem tudta, mint 
 Madách falanszterében a Föld Szelleme a maga lombikját – neki nem 
volt hozzá »szellemi« hatalma!”
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 Latinovits Zoltán igazságait – mint azt még ma is sokan hang-
súlyozzák – igazolja, újrafogalmazza az idő, tévedéseit pedig kiszűri 
az emlékezet. Mi itt a déli végeken ugyancsak ismertük a Színészki-
rályt, hiszen nálunk is járt, nekünk is alkalmunk volt megismerni 
azt a másságot, amely egyéniségéből kisugárzott.  Latinovits különös 
volt, szokatlan volt. A magyar színjátszás egyik legnagyobbika volt. 
Tisztelettel, őszinte megbecsüléssel hajolunk meg emléke előtt!

Hét Nap, 2006. május 31. 30.
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■  ELFELEJTETT JUBILEUM
   Ötvenéves lenne a Rádiószínház (ha lenne)…

1949 novembere. A vajdasági magyar nyelvű rádiózás kezdete. Azt 
hiszem, sokan emlékezünk még arra a napra, 1949. november 29-
ére, amikor déli tizenkettőkor az Újvidéki Rádió akkor még igen 
kezdetleges stúdiójából  Kovács József újságíró és bemondó magyar 
nyelven köszöntötte a hallgatókat.

Minden esztendőben, ha egy pillanatra is, eszünkbe kellene jusson 
az a nap, az az egyórás ünnepi műsor, ami az éter hullámain eljutott 
hozzánk, ami az új média születésének lelkesítő, szép perceivel aján-
dékozta meg a hallgatókat.

Úgy érzem, hogy a több mint fél évszázados magyar nyelvű rádió-
zásunkról nem sokat tudunk, legalábbis nem annyit, amennyit meg-
érdemelne. Néhány évvel ezelőtt, pontosabban 1999 novemberében, 
amikor ötvenéves jubileumát ünnepelte az Újvidéki Rádió magyar 
műsora, sokan úgy gondolták, legalábbis remélték, hogy végre az 
ünnepre való tekintettel elkészül majd egy olyan összefoglaló, amely 
megismertet bennünket a fél évszázados magyar nyelvű rádiózás 
műfaji sokszínűségével, azokkal az eredményekkel, amelyeket az ott 
dolgozók felmutattak az elmúlt nem éppen zökkenőmentes időszak-
ban. Sajnos ez nem valósult meg.

Nem a számonkérés szándékával említem most a néhány év előtti 
jubileumot. Az ilyen viszonyulás ugyanis, már ami egyik-másik 
intézményünk sokéves munkája iránt megnyilvánul, nem okoz meg-
lepetést. Számomra nem. Hogy a vajdasági magyar rádiózás ötven-
harmadik születésnapjának előestéjén mégis elidőzöm a témánál, az 
azért van, mert szeretném felhívni a figyelmet: idén ötvenéves lenne 
a Rádiószínház. Lenne, mert tudjuk, hogy mire jutott, mire juttatták 
neves társulatát az elmúlt évtizedben. Felszámolták, mint sok más 
művelődési intézményünket.

Az Újvidéki Rádió 1949-ben sugározta első magyar nyelvű gyer-
mekműsorát. Az első rádióra alkalmazott regény 1952-ben került 
adásba ( Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk). Egy évvel később, 1953-ban 
már eredeti hangjátékokat sikerült hangszalagra rögzíteni. S ezután a 
rádió rendszeresen közvetítette a gyermekhangjátékokat, a mesejáté-
kokat, később pedig a felnőtt hallgatóknak szánt rádiójátékokat.

A vidám műsorokat is az ötvenes évek legeleje indította útjára. 
Különösen a nyilvános vidám műsorok „megjelenése” (1952-ben) és 
„utaztatása” jelentett sokat, hiszen a rádióhallgató közvetlen kapcso-
latba kerülhetett, megismerkedhetett a média, a stúdiók világának 
láthatatlan szereplőivel.

■■■  
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Az említett műsorok elkészítése komoly gondot okozott a szer-
kesztőségeknek, ezért mind határozottabb formában körvonalazódni 
látszott az elképzelés, amely állandó színtársulat megalakulásának 
szükségességét célozta meg.  Szimin Bosán Magdának, az említett 
elképzelés szorgalmazójának, megálmodójának hála alakulhatott meg 
a láthatatlan színház társulata az 1952. esztendő derekán.

 Varga  I s t ván  rendező

 Nagygel lé r t  János 

és  F.  Várady  Hajna lka

 

Nagygel lé r t  János,  

F.  Várady  Hajna lka 

és   Ferencz i  Jenő

■■■  
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Hogy mennyire helyesnek, helytállónak bizonyult a rádió állan-
dó színtársulatával kapcsolatos elképzelés megvalósítása, nagyon 
hamar nyilvánvalóvá vált. A stúdiókból sugárzott prózai műsorok 
(hangjátékok, mesejátékok, vidám és irodalmi műsorok) mellett az 
1965 decemberében megnyílt M Stúdió színpadán a nyilvános rádi-
ós műsorok is igényelték a társulat közreműködését (a rádiójátékok 
kamaraszínpadon való bemutatása, vidám műsorok, művészportrék, 
a Rádióiskola versenyműsorai, ifjúsági műsorok, alkalmi ünnepi 
műsorok stb.).

A Rádiószínház társulata hamar megtalálta helyét az elektronikus 
média különös, de mégis vonzó világában, létjogosultságát néhány 
esztendő után már azok sem kérdőjelezték meg, akik kezdetben talán 
fenntartással fogadták a megalakulását. A társulat azonban nemcsak 
létjogosultságát bizonyította, nemcsak szűkebb pátriánkban szerzett 
magának érdemeket, hanem országos viszonylatban is olyan rangot 
vívott ki magának, amelyre méltán büszkék lehettünk. Az akkori 
Jugoszláviában, az országos hangjátékszemléken, megkülönböztetett 
figyelem fogadta a produkcióit.

Minőségi szempontból az Újvidéki Rádió láthatatlan színházá-
nak a produkciói nemcsak megközelítették, hanem sok esetben felül 
is múlták a rendszeresen kimagasló teljesítményt nyújtó belgrádi, 
ljubljanai és zágrábi rádióállomásoknak az említett rádiós műfajban 
felmutatott alkotásait. Bizonyítják ezt azok a díjak, elismerések, 
amelyeket ezeken a találkozókon a társulat kiérdemelt.

A Rádiószínház elfelejtett fél évszázados jubileuma alkalmából 
illő felsorolni azok nevét, akik – különösen a hatvanas és hetvenes 
években – munkájukkal, tehetségükkel nemcsak maguknak, hanem 
az Újvidéki Rádiónak is rangot teremtettek:  Ferenczi Jenő,  Gerich 
Endre,  Sántha Sándor,  Fejes György,  Nagygellért János,  Nagygellértné 
 Kiss Júlia,  Tusnek Ottília,  Romhányi Ibi,  Bocskovics Rózsa,  Lőrincz 
Lajos,  Boros István,  Ladik Katalin, F.  Várady Hajnalka,  Jordán Er-
zsébet,  Gyapjas Marika,  Ádám Olga,  Sovény Károly,  Fischer Károly, 
 Horváth József,  Sinkó István,  Szkopál Béla,  Gyapjas János, a későbbi 
években  Balázs Piri Zoltán,  Soltis Lajos,  Bicskei István,  Kovács Fri-
gyes,  Daróczi Zsuzsa,  Kerekes Vali,  Földi László…

A rendezőkről sem szabad megfeledkeznünk.  Varga István mellett, 
aki egyúttal a társulat művészeti vezetője volt,  Vajda Tibor,  Bambach 
Róbert,  Lányi István,  Szilágyi László,  Pataki László,  Garay Béla, 
 Nagy József,  Németh P. István,  Gellért Tibor dolgozott a láthatatlan 
színház művészeivel (a társulat tagjai közül is többen rendeztek). Az 
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anyaországi rendezők segítségét sem nélkülözte a társulat.  Benedek 
Árpád,  Barlay Gusztáv, de mindenekelőtt dr.  Cseres Miklós, a rádiós 
műfaj (a hangjátékokra gondolok) nagy ismerője volt gyakori ven-
dége az Újvidéki Rádiónak. Külön említést érdemel  Marton Frigyes. 
A magyar kabaré meghatározó egyénisége, a  Kossuth rádió neves 
rendezője (csaknem egy évtizedig a Mikroszkóp Színpad igazgatója 

■■■  
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és rendezője is volt) sokat segített abban, hogy az Újvidéki Rádió 
vidám műsorai (az áprilisi és a szilveszteri kabarék mindenekelőtt) 
legalább színvonal tekintetében kiérdemeljék a rendhagyó jelzőt. A 
kabarészínpaddal kapcsolatos gazdag tapasztalatait, ismereteit hozta 
el, és otthon érezte magát közöttünk, munkájáról nagy elismeréssel, 
megbecsüléssel szólhatunk. Sajnos már csak múlt időben. Nemrégen 
hagyott itt bennünket. A magyar kabaré kimagasló személyiségéről 

■■■  ■■■  



és a Kossuth rádió nyugdíjas rendezőjéről illő tisztelettel emlékeztek 
meg az anyaországban. Remélem, a kellő tiszteletadásról az Újvidéki 
Rádió illetékesei sem feledkeztek meg.

A Rádiószínház több évtizedes munkájáról szólva külön hangsú-
lyozni kell, hogy műhely is volt, a vajdasági művészemberek (rende-
zők, színészek, dramaturgok, írók, költők) közös, nagy műhelye. Ezzel 
kapcsolatban idézni szeretném dr.  Juhász Géza sorait a Párhuzamok 
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és kapcsolatok című könyvéből: „A szerkesztőség és a színiegyüttes 
mellett tehát nélkülözhetetlen volt egy fordító, átdolgozó és végül egy 
szerzői gárda is. Ilyen mennyiségi igényt természetesen elképzelhe-
tetlen eredeti művekkel kielégíteni, de az ilyen műsorok hasonlóképp 
elképzelhetetlenek eredeti művek nélkül. Ez a magyarázata annak, 
hogy alig négy évtized alatt (1951–1989) mintegy 50 jugoszláviai 
magyar szerző 160 eredeti rádiójátéka, hangjátéka került bemutatásra 
az Újvidéki Rádióban, emellett megközelítőleg 60 gyermekhangjáték 
és mesejáték…”

Azt hiszem, egyértelmű a következtetés: a Rádiószínház műhelye 
a vajdasági magyar drámairodalom ügyét is szolgálta a maga módján. 
Ismert és neves íróink és költőink ott sajátították el azokat a drama-
turgiai alapismereteket, amelyek birtokában kezdetben rádiós, később 
már színpadi művek megírására is vállalkozhattak. Csak néhányukat 
említem meg:  Balázs Attila,  Barácius Zoltán,  Bosnyák István,  Deák 
Ferenc,  Dudás Károly,  Fehér Ferenc,  B. Foky István,  Gion Nándor, 
 Gobby Fehér Gyula,  Guelmino Sándor,  Kopeczky László,  Majtényi 
Mihály,  Pintér Lajos,  Tolnai Ottó és  Varga Zoltán.

A Rádiószínházról már régen nem beszélünk. Társulatát szélnek 
eresztették. És mi tudomásul vettük, hogy nincsen? Szerepe, jelen-
tősége azonban egyértelmű. A mögöttünk maradt idő ezt bizonyí-
totta. Talán az elfelejtett jubileum elgondolkoztat majd bennünket: 
Megtettünk-e mindent e társulat megmaradásáért?

Hét Nap, 2002. november 27. 16.
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Harmincéves a magyar nyelvű televíziózás itt, a Vajdaságban. Olyan 
jubileum ez, amelyre oda kell figyelnünk, még akkor is, ha nem 
minden úgy történt, illetve történik a médiummal és körülötte, mint 
ahogyan azt mi szeretnénk. Oda kell figyelni, mondom, és szólni is 
kell, mindenekelőtt azokról, akiknek van mit letenniük arra a közös 
asztalra, amelyen most összegyűjtjük mindazt, amit a három évtized 
alatt értékké, tiszteletet érdemlő értékké ötvöztek az itteni magyar 
nyelvű televíziózás rátermett elkötelezettjei.

 Vicsek Károly mindenképpen közéjük, az értékteremtők közé tarto-
zik. Évtizedek óta rakosgatja a művészember szerénységével arra a közös 
asztalra álmainak megvalósult darabkáit: az alkotó ember fi gyelmeztető, 
elgondolkoztató üzeneteit, amelyeket fi lmen juttat el hozzánk.

A rendező  Vicsek Károly ennek a mi kis világunknak a rabja. Élete, 
művészete belőle táplálkozik, ebből szívja magába az erőt. S ebben a 
világban szerezte meg magának azt a kristálytiszta szemléletet, amely 
alkotásainak hitelt ad, különös, egyéni színt. Szülőföldjét kénysze-
ríti vallomásra, amely ha fáj is, ha lesújtó is olykor, lemeztelenített 
igazságával újra és újra a szülőföld iránti ragaszkodást, szeretetet 
mélyíti el bennünk.

Érdekes egyéniség. Zárkózott. A maga belső világába menekül, 
hogy megmaradhasson annak, ami. Ezért talán „nehezen megköze-
líthető” gondolhatnánk. Szűkszavúsága akadályozhatja a rendező 
munkáját vélhetnénk. S mennyire nem lenne igazunk! A színészek 
ugyanis szeretnek vele dolgozni. Részt vettem magam is jó néhány 
olyan projektumban, amelyet ő rendezett; és volt alkalmam, időm 
megfigyelni, hogyan dolgozik, s hogy tulajdonképpen milyen rendező 
is  Vicsek Károly.

 Tyrone Guthrie neves amerikai rendező írta le egy helyen: „…ha 
a rendezés, mint vallom, csakugyan művészet, akkor nem elég, ha 
a rendező jól tudja beosztani az időt, s ha valamelyes vitalitással és 
melegséggel, továbbá némi szaktudással rendelkezik. Ennél sokkal 
fontosabb, hogy a rendező ne csupán a tudatosság és a technika 
szintjén alakítsa ki kapcsolatát a színészekkel, hanem azon a síkon is, 
ahol befolyását már nem szavakkal és jelzésekkel, nem szabályokkal, 
hanem valamilyen varázslattal érvényesíti.”

Igen, a kapcsolatteremtés, a rendező és a színészek közötti vi-
szony eleve meghatározhatja egy-egy projektum sikerességét. Az 
igazi rendező, aki nemcsak egyszerű iparosa a szakmának, rendel-

FILM ÉS SZÍNHÁZ VONZÁSÁBAN ■  
Vicsek Károly sajátos nézőpontból alkot ja meg 
életünk képvilágát
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kezik azzal a varázslói képességgel, amely a projektumon belül meg 
tudja teremteni az eredményhez szükséges harmóniát. Mindenben 
vonatkozik ez  Vicsek Károlyra, akinek elég volt egy-egy félmondata, 
gesztusa ahhoz, hogy a színészben eloszlassa a kishitűséget, a vissza-
visszatérő csüggedést a szerepformálás során, s meggyőzze: képes 
megoldani feladatát. Ezért van az, hogy színészeink, akik általában 
a világot jelentő deszkákhoz kötődtek, s elég ritkán jutottak kamera 
elé,  Vicseknek köszönhetően mégis jó alakításokkal gazdagítottak 
filmművészetünket.

Vicsek  Káro ly

R absors  (A  zö ldhajú  lány)
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Életpálya az adatok tükrében

 Vicsek Károly 1966 óta rendez (már ez is egy kis jubileum). Előtte, 
miközben a Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanult 
(1963–1968) a Képes Ifjúság, az Új Symposion és a Híd rendszeresen 
közölte filmmel foglalkozó írásait. A televíziós szakmában 1973 óta 
dolgozik. Alig egy év volt még csak mögötte új munkahelyén, máris 
országos hírnévre tett szert. Parlag című játékfilmjével 1974-ben a 

A zö ldhajú  lány 
(  Fö ld i  Lász ló, 

Jónás  Gabr ie l la)
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pólai filmfesztiválon kiérdemelte a rendezői Bronz Arénát. A Par-
lagért később San Remóban is kitüntették. Öt evvel e sikere után 
Trófea című filmjéért már a Nagy Arany Aréna díjjal jutalmazták 
az országos játékfilmszemlén.

Természetesen a rendező többi alkotását sem szabad elhallgatni, 
már azért sem, mert azok mindegyike Vicsek pályafutásának egy-
egy meghatározó állomását jelenti, így a Fekete glóbusz (1977), a 
Naplemente (1982), a Fajkutyák ideje (1984), A késdobáló (1985), a 

A f ranc ia  for rada lom 

megidézése 

(A  zö ldhajú  lány) 

A  zö ldhajú  lány 

(a  sz ínészek , 

az  énekesek  és  a 

zenészek   Lengyel  Gábor 

zeneszer zőve l 

és   Vicsek  Káro ly 

rendezőve l )
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Szikkadó földeken (1987), a Keressünk egy jobb hajót (1988), A világ 
legjobb nagyapja (1993) a mindinkább elmélyülő, érett rendezői egyé-
niséget mutatta meg. Ezt az érettséget, nagyon is határozott rendezői 
magatartást tapasztaltuk rövidfilmjeiben is, hisz  Vicsek Károly több, 
forma s tartalom szerint sajátos rövidfilmmel lepett meg bennünket. 
Ilyen volt – mindjárt a kezdéskor A kubikus, a Kereszt és csillag, a 
Baranyai trilógia s nem utolsósorban  Herceg János vallomása. Aztán 
Vicsek tévéportréiról sem lenne szabad megfeledkeznünk:  Csuka 
Zoltán,  Fehér Ferenc,  Veljko Petrović,  Milan Konjović,  Wanyek 
Tivadar életét és munkásságát summázták azok a tévéfölvételek, 
amelyeket  Vicsek Károly fűzött egybe a művész kivételes érzékével, 
s amelyek maradandó emléket állítottak irodalmunk, képzőművé-
szetünk nagyjainak.

A film mellett a színház is

De nem csak a filmesek között volt otthon  Vicsek Károly. A színpad 
világában is megtalálta önmagát és azt a kifejezési formát, amely 
színjátszásunkat új motívumokkal gazdagította. Sokan már egy 
sajátos vicseki stílusról beszélnek, s nem járnak messze az igazság-
tól: Vicsek valóban hátat fordított a hagyományoknak, s új utakat 
keresett – eredményesen.

Szt r ipt í z 
(A  zö ldhajú  lány)
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Az 1981–1982. évi színházi idényben a szabadkai Népszínház-
ban megrendezte A zöld hajú lány című rockoperát. Merész volt a 
vállalkozás, merész az elképzelés, a rendezői koncepció, amellyel 
színpadra állította. A siker azonban őt igazolta. A közönség elfogadta, 
befogadta az előadást, és nemcsak Szabadkán, hanem mindenhol, 
ahol csak a társulat A zöld hajú lánnyal vendégszerepelt, osztatlan 
sikert aratott.

Szabadkán még egy rendezés fűződik a nevéhez: a  Csáth Géza szö-
vegeiből összeállított, A varázsló című zenés játékról van szó (1983). 
A vicseki stílust itt már nem lehetett letagadni. Ezután, 1985-ben, 
az Újvidéki Színház következett:  Gobby Fehér Gyula Duna menti 
Hollywood című, musicalszerű darabja jelentette az újabb kihívást. 
A  Bosnyák Ernő filmgyáralapítási kísérleteivel foglalkozó szöveg 
jól „feküdt” a rendezőnek, s ő nem is maradt adósunk az előadás 
különösségével.

Tudom: a film- és színházi szakma esztétái a jubiláló művész 
munkásságát másként minősítik majd (s most nemcsak a televízió 
jubileumara gondolok, hanem arra a három évtizedre, amely  Vicsek 
Károly eddigi munkásságát behatárolja). Részletező alapossággal 
elemzik majd az eddig megtett utat és mindazt, amit arra a bizonyos 
„asztalra” letett. S ezt el is várjuk tőlük. Az én mondataimat minde-
nekelőtt az iránta érzett tisztelet fogalmazza.

Hiszem, hogy a nemzet napszámosainak itt élő kis csapata sem 
gondolkodik másként: nagyjából egyetért velem. Mert ha az igényes 
filmezés lehetőségei radikálisan le is szűkültek itt, a Vajdaságban, ha 
forgatásról, televízióról mind kevesebbet beszélünk is, ez meg ugye 
nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy a jövőben valami csoda folytán 
 Vicsek Károly nem szólítja majd újra maga mellé a félretettek csapa-
tát, régi s új színészeit, hogy a kamerák elé állítva őket bizonyítsa: ha 
filmes jelenünk éppen nincs is, a jövőt azért nem hagyjuk elmenni 
magunk mellett.

Családi Kör, 1998. január 29. 21.

■■■  



Nyolcvanhat éves korában elhunyt  Zenthe Ferenc, a Nemzet Színé-
sze. A magyar színjátszás legendás alakja hagyott itt bennünket, és 
csatalakozott pályatársaihoz:  Sinkovits Imréhez,  Agárdi Gáborhoz 
és  Bessenyei Ferenchez ott az égi társulatban.

Elment  Zenthe Ferenc, elment az a művészember, akit nemzedékek 
fogadtak a szívükbe nemcsak az anyaországban, hanem a határon túl 
is. Az egész Kárpát-medencében ismerték és szerették. A szétforgá-
csolt nemzettöredékek Tenkes kapitánya a sokszor magukra maradt, 
magukra hagyott emberek hitét, önbizalmát erősítette. Velük volt, 
mellettük volt.

Most már csak emlékezünk rá. Csendesen, úgy magunkban 
hajtunk fejet előtte, és megköszönjük neki mindazt, amivel hosszú, 
tartalmas életében megajándékozott minket. S ez a köszönet, a nagy 
művész iránti megbecsülés bejárja a mi kis beszűkült világunkat, 
s jólesik majd azt érezni, hogy mennyien vagyunk, akiknek sokat, 
nagyon sokat jelentett  Zenthe Ferenc, a Nemzet Színésze.

A médiák, különösen a Magyar Televízió és a  Kossuth rádió, 
de természetesen a sajtó is megkülönböztetett figyelmet szentelt a 
szomorú eseménynek. A televízió számos különműsorral adózik a 
nagy művész emlékének. Egy ilyen megismételt, számomra megrázó 
adás volt az, amelyik a Nemzet Színésze kitüntető cím odaítélése 
alkalmából vele készült beszélgetést sugározta.

Ült ott a maga végtelen egyszerűségében a ref lektorok fényében, és 
csendesen felelt a műsorvezető kérdésére, hogy mit is jelent számára 
ez a kitüntetés. Úgy éreztem, hogy közben el-elszorul a torka, és a 
szeme is megnedvesedik. „Nem, álmodni sem mertem arról – mondta 
halkan –, hogy én valaha is megérdemlem majd ezt a csodálatos címet. 
S hogy azt majd – tette hozzá mély meghatódottsággal – egyhangúlag 
ítélik majd oda kollégáim, a »nemzet színészei«.” (A szabályok értel-
mében maguk a pályatársak döntik el, kit is illessen meg a magyar 
színjátszásnak ez a legrangosabb címe.)

Aztán pályafutásáról beszélt  Zenthe Ferenc. A Színművészeti 
Akadémia után 1945-ben a pécsi Nemzeti Színházhoz került. Ott 
ismerkedett meg  Bessenyei Ferenccel, ott kötöttek éltre szóló barát-
ságot. Onnan a győri Kisfaludy Sándor Színházhoz szerződött. Végül 
1952-ben felkerült a fővárosba, és a  Madách Színház tagja lett. S azt 
aztán már el nem hagyta.

Sok szó esett hihetetlen népszerűségéről. „A Tenkes kapitánya után 
– mondta csendesen mosolyogva – valami megmozdult körülöttem. 
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Ismeretlenek köszöntek rám az utcán, hívtak telefonon, írtak rólam 
az újságok. S mindez nagyon jólesett. örültem, hogy én is adhatok, 
adhattam valamit az embereknek. A televízió talán egy kicsit el is 
kényeztetett. A Tenkes kapitánya után jött egy másik sorozat, Princ, a 
katona, majd újabb sorozat, A fekete város! Aztán ott volt a Beszterce 
ostroma, a Mire megvénülünk, a Petőfi, a Különös házasság, A nap, 
amelyen a pápát elrabolták, és aztán az emlékezetes Szomszédok, 
amelyet tizenhárom esztendőn át sugárzott a televízió.”

A filmművészet sem volt mostoha a Nemzet Színészéhez. A Rá-
kóczi hadnagyában, a 2 × 2 néha 5-ben, aztán a Mese a 12 találatról, 
a Csendes otthon, a Kard és kocka, a Fuss, hogy utolérjenek, a Jób 
lázadása című filmben és még jó néhány másikban szerepelt.

Természetesen számára a színház volt az az éltető erő, amely 
hosszú, nagyon hosszú pályája során elkísérte. Hosszú, mondom, 
mert 1945-től haláláig hűségesen szolgálta a színpadot. A teljesség 
igénye nélkül csak néhány jelentős alakítását említem meg:  Shakes-
peare: Szentivánéji álom (Zuboly, Puck);  Tamási Áron: Énekes madár 
(Bakk Lukács);  Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival 
(Noszty Pál);  Molière: Scapin furfangjai (Scapin); Arthur Miller: A 
salemi boszorkányok (Gilles Gorey);  Molnár: Játék a kastélyban (Gál); 
 Edward Bond: Lear (Warrington).

 Zenthe Ferenc igaz ember volt. Makulátlan erkölcsi hitvallása 
segítette, hogy pályáját, életét emelt fővel járja be.

 Zenthe Ferenc nagy művész volt, művész, aki egy pillanatra sem 
tévedt le a művészi becsület és igazság útjáról, soha, még véletlenül 
sem próbált hatásvadászó hazugsághoz vagy illúziót bontó csaláshoz 
folyamodni a színpadon. Amit csinált, amit adott, szent volt előtte!

 Zenthe Ferenc boldog ember volt. Pályatársai, barátai, ismerősei 
szerették, jól érezték magukat derűt sugárzó társaságában. A meg-
becsülés, a tisztelet vette mindenhol és mindenkor körül.

Elment  Zenthe Ferenc, a Nemzet Színésze. Mi, akik itt élünk a 
déli végeken, nem felejtjük el, emlékét tisztelettel, őszinte ragaszko-
dással őrizzük majd.

Hét Nap, 2006. augusztus 9. 8.

■■■  



A sors újra összehozott pályatársaimmal. Régen nem találkoztunk. 
Évek, évtizedek szorultak közénk. S hallani sem igen hallottunk 
egymásról. Most ülünk, beszélgetünk az öltözőben, mert mi más 
hozott volna össze bennünket, mint a színház, a fellépés nagy lehe-
tősége, beszélgetünk, az emlékek kis morzsáit szedegetjük elő. Az 
öröm és üröm pillanatait, óráit éljük újra. Nosztalgia – mondaná 
valaki. Lehet. De ahogy visszafelé megyünk az időben, mindinkább 
rádöbbenünk, hogy bizony több volt az üröm. A megaláztatások 
sora kényszerített térdre bennünket. Uramisten, hányszor kellett 
újrakezdeni mindent elölről!

Beszélgetünk tragikus sorsú színházainkról. Nagybecskerek, 
Zombor. Tiszavirágélete volt a két színháznak. Születtek, és amikor 
úgy gondoltuk, hogy megkapaszkodtak, hogy gyökeret eresztettek, 
már temettük is őket. Topolya. Járási Magyar Népszínház. Egy év-
tized ragyogása. Nagyszerű társulat. Emlékezetes előadások. Aztán 
jött a nincsen tovább.

 Barácius Zoltán írta meg a három színház kálváriáját, szomorú 
történetét. Más nem? Miért? Érdekelt-e egyáltalán valakit, hogy kik 
voltak a sírásók? Hogy miért temettük el színházainkat mindig akkor, 
amikor már talpra álltak, amikor már felnéztünk rájuk? Kérdések, s 
úgy látszik, azok is maradnak. Válasz nélkül.

Nagyszínházunk, a Vajdasági Magyar Színház, később a szabadkai 
Népszínház magyar társulata 1945 októberében született. Negyven-
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éves korában taglózták le. Úgy gondolták, legalábbis remélték az 
egzekutorok, hogy munkájukat befejezték. Egy évtizedig reményked-
tek. Hiába. A megszégyenített, megcsonkított színház ma él, lélegzik 
mindannyiunk örömére. De azt a közel tíz esztendőt elfeledni nem 
lehet. Lesz-e majd bátorsága és ereje a krónikásnak, hogy elmondja az 
utánunk jövőknek, de nekünk is, hogy tulajdonképpen mi is történt? 
Hogyan és miképpen vészelte át azt a közel tíz esztendőt a város és 
az a kis közösség, amely még itt maradt? Kérdések, amelyekre olyan 
jó lenne választ kapni.

Gondolatok fogalmazódnak meg, mondatok telítődnek a mögöt-
tünk maradt események döbbenetével. Mert inkább arra emlékeznek 
velem együtt pályatársaim, hogy miképpen éltük meg színházaink 
váratlan, korai halálát? S persze azok mesterkedését, akik a gyors 
elmúlást siettették, sőt előkészítették nemcsak a hivatalos körökben, 
hanem a szakmán belül is? Csak az Újvidéki Színház nem került sze-
rencsére az egzekutorok markaiba – jegyzi meg egyik beszélőtársam. 
Szerencsére – mondom, habár az a „marok” már nyúlt feléje. És sietek 
mindjárt magyarázattal szolgálni.

Volt ugyanis az Újvidéki Színház eletében egy olyan időszak, 
amikor az igen gyakran idézett „lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés” 
szállóige beköltözött a színház épületébe. 1993 szeptemberében és 
októberében vált nagyon is időszerűvé a  Shakespeare-idézet. A vá-
ratlan hírt, miszerint az újvidéki városi képviselőtestület végrehajtó 
bizottságának művelődési és oktatási kérdésekkel megbízott tagja 
javasolja az Újvidéki Színház kiköltöztetését, a Vreme című hetilap 
közölte. Mint derült égből a villámcsapás, úgy érte a színház dolgozóit 
a nem éppen kellemes hír, ugyanis évad eleje lévén, mindenki az első 
bemutatóra összpontosított, azzal foglalkozott.

A kiköltöztetéssel kapcsolatos indoklást  Radmila Vojnović, a 
végrehajtó bizottság akkori művelődési és oktatási titkára indokolta 
meg, amikor a következőképpen fogalmazott: „A Köztársasági Kép-
viselőház, az újvidéki képviselőtestület és a városi végrehajtó bizott-
ság határozatait tarjuk szem előtt, amikor racionalizálni kívánjuk 
a művelődési intézményeket városszerte. A kultúrotthonban – vagy 
nevezzük egykori Szerb Nemzeti Színháznak –, a mostani Ifjúsági 
Színház épületében két színházterem van, egy nagyobb és egy kisebb. 
A nagyterem ötszáz férőhelyes, ahol egykor mozi volt, de az már rég 
nem üzemel. Ide gondoltuk áthelyezni az Újvidéki Színházat, amivel 
tulajdonképpen jót tennénk nekik, mert ott a nagyterem mindössze 
240 férőhelyes, itt meg 500 ülőhelyet kapnának.”

  ■■■  
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A „jótevők”, a város radikális vezetésének a művelődési intézmé-
nyek racionalizálását sürgető intézkedése mögött eléggé egyértelműen 
a színház lassú felszámolásának a szándéka húzódott meg. Ugyanis 
mindenki előtt (kivéve a kezdeményezőket) nagyon is világos volt, 
hogy ha az illetékeseknek sikerül javaslatukat megvalósítaniuk, 
annak érvényt szerezniük, akkor az az Újvidéki Színház halálát is 
jelenti egyúttal. Egyébként az ötszáz férőhelyes moziterem nyújtotta 

A  b o h ó c .  Fotók  

B aráth  Ferenc 

p lakát ter véhez 



■   Faragó Árpád ■ 68 ■  Emberek, események ■■■  

lehetőségek hangoztatása, a jobb munkafeltételekre való hivatkozás 
túlságosan is naiv, minden alapot nélkülöző indoklásnak bizonyult. 
Ennek ellenére a kezdeményezők eltökéltségében, hogy tervüket 
végrehajtják, senki sem kételkedett, mert a kiköltöztetésről/átköltöz-
tetésről szóló végzés már ott feküdt a művelődési és oktatási titkár 
asztalán.

A szakadék szélére került tehát az alig húszéves intézmény. Meg-
mentésére mozgósítani kellett mindazokat, akik addig is szívükön 
viselték a színház sorsát. Legalábbis azt hittük, hogy sokan lesznek 
majd, akik megértik a helyzet súlyosságát, és úgy is viszonyulnak 
majd hozzá, akik határozottan kiállnak a színház mellett. Akiktől ezt 
joggal el is vártuk: hallgattak. S általában azok siettek az intézmény 
segítségére, akiktől azt a legkevésbé vártuk.

Egy nevet mindenképpen meg kell említenem.  Kristóf Lázárról, 
a belgrádi Magyar Nagykövetség akkori kultúrattaséjáról van szó 
(most a Nagykövetség tanácsosa). Ő az, akinek nagyon sokat köszön-
hetünk, már ami a színház megmaradását, további sorsát illeti. A 
radikálisok kezdeményezésének következményeivel az első pillanattól 
kezdve tisztában volt. Tudta, hogy mit jelent, jelenthet, hogyha az 
akkor egyetlen működő magyar színház léte megkérdőjeleződik. Az 
államvezetés legilletékesebbjeihez fordult magyarázatért. Jó néhány 
iroda ajtaján kopogtatott. Érvelt és keményen kiállt a színház mellett. 
Nem volt, nem lett visszhangtalan az igyekezete. A színházat nem 
költöztették ki. A sötét fellegek elvonultak felette. Tette, tehette a 
dolgát továbbra is.

Beszélgetünk színházainkról. A megpróbáltatásokról, a megtor-
panásokról, az újrakezdésekről. Az emberekről, azokról, akik a sír-
ásók mögé sorakoztak, és azokról, akik vállalták azt, amit vállalniuk 
kellett, akik sohasem fordítottak hátat Thalia papjainak, tragikus 
sorsú színházainknak. Emlékforgácsok vesznek bennünket körül, 
lépegetünk vissza az időben azzal a meggyőződéssel, hittel, hogy azért 
maradt utánunk valami. S azt a valamit talán nem mossa el az idő.

Hét Nap, 2001. december 12.

■■■  



Meghalt a Nemzet Színésze,  Agárdi Gábor. Nyolcvannégy éves ko-
rában köszönt el tőlünk a magyar színjátszás nagy egyénisége, az a 
művészember, aki a katarzis számos szép és bensőséges pillanatával 
ajándékozott meg bennünket.

Négy évvel ezelőtt, 2002 augusztusában a Hét Nap hasábjain még 
a nyolcvanéves  Agárdi Gábort köszöntöttük, és kívántuk a nagy 
művésznek, hogy még sokáig, nagyon sokáig szolgálja a Nemzetet, 
még sokáig hirdesse az igazságot onnan a világot jelentő deszkákról. 
A sors azonban másként rendelkezett. Súlyos betegségével már nem 
tudott megbirkózni. S elment csendesen, a maga csodálatos hitével, 
emberi és művészi nagyságával.

Egyszer régen, nagyon régen, amikor hetvenedik születésnapját 
ünnepelte, az újságíró azt kérdezte tőle, hogy azt az ötvenöt esztendőt, 
amióta a pályán van, hogyan lehetett kibírni.  Agárdi Gábor szerényen 
válaszolt: „Hittel, alázattal, színházszeretettel. Semmi más a világon 
nem számít, csak a színház, a zsinórpadlástól a pincéig. Vidéken 
tizenöt évig játszottam, volt olyan, hogy bementünk egy kultúrház-
ba, bementünk, és fölsúroltam a színpadot, hogy tiszta színpadon 
játsszunk! Szent a színpad, oltár, templom!”

Viharos idők, embertelen napok hozták igazán közel hozzánk, 
vajdasági magyarokhoz  Agárdi Gábort. 1993 őszén a budapesti 
Nemzeti Színház társulata  Sütő András Advent a Hargitán című 
drámájával vergődött át az akkor szinte átjárhatatlannak tűnő ha-
táron, és Topolyán, Újvidéken, Zentán meg Szabadkán kondította 
meg Thalia templomának lelket melegítő, erősítő harangját.  Agárdi 
Gábor is ott volt akkor, ott volt nagy barátjával,  Sinkovits Imrével 
együtt, hogy azokban a nehéz pillanatokban tudtunkra adják: nem 
vagyunk egyedül!

 Agárdi Gábor film- és színpadi szerepeinek rendkívül gazdag 
palettájáról (a tévés szerepeiről sem szabad megfeledkeznünk) nehéz 
volna bármelyik alakítását is kiemelni. Mindegyik egy nagy művész-
ember remekműve volt. Számára a legkisebb színészi feladat is mindig 
kihívást képviselt. Úgy is viszonyult hozzá. Az igazi művészember 
erkölcsi felelősségével, a hivatástudat fanatikus hitével.

Pályatársai szerették, tisztelték. Különösen a fiatalok ragaszkodtak 
hozzá, mert  Agárdi Gábortól volt mit tanulni, mert a nagy művész 
emberi mivoltában is mindig példát mutatott!

■■■  ■ 69 ■ Újra szegényebb lett a magyar színjátszás ■

■■■  ÚJRA SZEGÉNYEBB LETT 
A MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS ■
Elment a Nemzet Színésze



■   Faragó Árpád ■ 70 ■  Emberek, események ■■■  

 Sinkovits Imre volt  Agárdi Gábor legjobb barátja. Egyik hozzá 
írt leveléből idézek: „Fogd le a kezem, ha butaságra, gyűlölködésre, 
indulattal ütésre lendülne. Fogjál vissza szép szavaddal. Értessed 
meg hát végre: bízzunk az Emberben, Népünkben. Nem megyünk, 
hanem itt vagyunk Európában magyarként, és sorsunkat nehéz 
szívvel, de vállaljuk. Te, Imre, örök hűséggel magasba emelsz. Hitet, 
reményt adsz nekem is, az örök kétkedőnek, a lélekben néha meg-
fáradónak…”

  Sinkovits Imre már rég nincs közöttünk, már rég átköltözött az 
égi társulatba. Most elment  Agárdi Gábor is, a függöny mögötti világ 
nagy mágusa, a magyar színjátszás egyik legnagyobbika. Az Advent 
a Hargitán Bódi Venceljének jajkiáltása fogalmazódik meg bennem: 
„Elviszed, Uram, rendre mind az élőket, és nagy haragodban meg-
tetézed büntetésünket…”

Mélységes tisztelettel és megbecsüléssel emlékezünk  Agárdi 
Gáborra!

Hét Nap, 2006. február 1. 32.

■■■  



Ilyenkor, az esztendő elején érdemes elgondolkodni azon, hogy mi 
mindent hagytunk magunk mögött, hogy mi mindent vittek ma-
gukkal az előző év(ek) napjai. Természetesen: ilyenkor általában a 
magunk kis dolgait igyekszünk felvillantani a tegnap tükrében, és 
valahogy kevésbé foglalkozunk azokkal az általános jelenségekkel, 
melyek ilyen vagy olyan formában, de meghatározták mindennapi 
életünket, vagy legalábbis annak egy részét.

Most például, így utólag, górcső alá vehetnénk a színházi szakmán 
belüli viszonyokat, vagyis azt az erkölcsi magatartást, amely ezeket a 
viszonyokat meghatározta. És azután, ha – esetleg – azt tapasztaljuk, 
hogy a negatív elemek vannak túlsúlyban, hogy bizony nemigen dicse-
kedhetünk magunkkal, már ami a szakma belső életének egészséges, 
alkotó légkörét illeti, akkor nem kellene elszalasztani azt a lehetősé-
get, amelyet az új esztendő – minden valószínűség szerint – felkínál, 
és amely emberi és művészi szempontból is a pozitív, a tényleges 
értékeket építi majd be a szakma megkérdőjelezett életébe.

Remélem, senkit sem sértek meg azzal, ha ilyen irányvételű 
érdeklődésemet leszűkítem, és azt a bizonyos magatartásformát a 
színházi szakmán belül igyekszem fellelni. Mindenekelőtt ennek 
a magatartásformának egyik összetevőjére, elemére hívnám föl a 
figyelmet. A mások iránti megbecsülésről van szó. Mert ugye bárho-
gyan is csűrjük-csavarjuk a dolgokat, a megbecsülés fogalma nagyon 
is meghatározza, meghatározhatja az emberek közötti viszonyokat, 
mind negatív, mind pozitív értelemben.

Sajnos bármennyire is igyekezem, bármennyire is szerettem volna 
megnyugtató, elsősorban pozitív jelzésekre, értékekre bukkanni, 
nem sikerült. A szakmán belül ugyanis már régen devalválódott a 
megbecsülést meghatározó fogalom, már régen elvesztette nemes, 
az embert emberré formáló jelentőségét. Sajnos még mindig sokan 
vannak, akik az egyéni erkölcsi értéket, a felelősségtudatot már csak 
a múlt idők individualista balítéletének tartják, és maguk építenek ki 
maguknak egy olyan világot, amelyet a kizárólagosság határol körül, 
és amelyben a mások iránti tiszteletnek, megbecsülésnek nincsen 
semmi helye, mert hát abban az ő kis mikrokozmoszukban velük 
kezdődik és velük végződik minden.

A múltban sem tudtam, de ma sem igen értem, hogy miért igye-
keznek egyesek állandóan azt bizonygatni, hogy itt a szakmában ők 
a legnagyobbak, hogy ők azok, akiket színházművészetünk megkér-
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dőjelezhetetlen egyéniségeként tisztelnünk kell. Tudom, hogy ezzel 
nem mondtam semmi újat, hogy nem új a jelenség. Hogy a szakmai 
féltékenység, az irigység, az önteltség nemcsak a mi jelenünknek, a mi 
világunknak a szüleménye. De viszont azt is tudom, hogy ma, amikor 
a létbizonytalanság szorongatja a torkunkat, amikor a fönnmaradá-
sunkat fenyegető veszély szegődött mellénk, ez a jelenség nagyon sok 
kárt okoz, nemcsak a szakmának, hanem mindannyiunknak.

Természetesen felelőtlenség lenne most azt állítani, hogy ez másutt 
nem így van. Sajnos, ha csak egy kicsit is körülnézünk magunk körül, 
látjuk, hogy az emberek közötti viszonyról nem sok szépet mondha-
tunk el. Azt hiszem, nem nehéz eljutni a fölismerésig: súlyos erkölcsi 
válságba kerültünk. Elég csak – mondjuk – figyelemmel kísérni 
mindazt, ami a politikai pártok életében, működésében történik, elég 
csak beleolvasni azokba az általuk megfogalmazott nyilatkozatokba, 
egyes (már jó néhányszor leszerepelt) pártfunkcionáriusok kiokta-
tó, megleckéztető magyarázataiba, hogy rádöbbenjünk: az egymás 
iránti érzületek a legalacsonyabb szintre süllyedtek, és már a gyűlölet 
határán vannak! Valahol azt olvastam, hogy a gyűlölet szellemében 
folytatott politizálás megrontotta, megrontja emberi természetünket. 
Ugyanis: aki már csak gyűlöl, az nem becsüli meg többé az emberi 
személyt, sem önmagában, sem másban, hanem – pusztán eszköznek 
tekintve mindenkit – hatalmi céljai megvalósítása végett becsaphat, 
rászedhet, javaiból kiforgathat bárkit, ha érdekei úgy kívánják. A 
politika nem ismer erkölcsileg méltatlan eszközöket: a fontos mindig 
a feltétlen felülkerekedés.

Ennek a kis kitérőnek nem az volt a célja, hogy valamiféle alibit 
teremtsen a szakma számára, hogy igazolja azokat a jelenségeket, 
amelyek azt az oly szükséges egészséges légkört megfertőzik (be 
kell vallanom, hogy sokkal enyhébb formában, mint politikai éle-
tünkben), hanem egyszerűen csak figyelmeztető szándékként kell, 
kellene értelmezni. És amit mindenképpen hangsúlyozni szeretnék: 
a példaképet máshol kell keresnünk!

Igen, az erkölccsel van tulajdonképpen bajunk, az került valahogy 
távol tőlünk.  Prohászka Lajos A mai erkölcs című könyvében egy 
helyen így fogalmaz az igazi erkölcsi értékek kapcsán: „…nincsenek 
tőlünk csillagvilágok távolságában, mégis általában messze élünk 
tőlük és csak odapillantgatunk feléjük, esetleg vágyódunk is utá-
nuk.” Majd Platónnak a barlangról szóló híres hasonlatát idézi (talán 
magyarázatként), amely így hangzik: „Háttal ülünk a Jónak, csak a 
barlang falán elsuhanó árnyékait látjuk, és le vagyunk bilincselve. 

■■■  
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Lebilincsel bennünket ez a földi valóságunk, elsősorban ösztöneink 
kígyódzása, azután a kor, amelyben élünk.”

Tudom: ilyenkor, egy új esztendő elején és egy új ezredév küszö-
bén más, inkább reménykeltő témával illene foglalkozni. A sikerek, 
az eredmények jótékony hatását kellene érzékeltetni. Ez így igaz. 
De ha a homokba dugjuk a fejünket, ha elhallgatjuk azt, amit nem 
szabad elhallgatni, akkor nagyon hamar elszürkülnek azok a sikerek, 
amelyeknek tényleges fedezetük van! Egyébként is azt, amit elmond-
tam, nem ünneprontásnak szántam. És azt a sejtelmet is meg merem 
kockáztatni, hogy véleményem végső kicsengése a derűlátást tükrözi. 
És az a tény, hogy ezt az írást mostanra, az ünnepi, jubileumi hangu-
latok sűrűjére „időzítettem”, talán arra engedhet következtetni, hogy 
a szakma tisztaságáért, életképességéért emelem föl a szavamat már 
most, abban a reményben, hogy a fölemelő ünnepek után majd követ-
keznek azok a hétköznapok, amelyek alkalmasak lesznek, lehetőséget 
teremtenek a tisztánlátásra, az erkölcs, a szakmán belüli magatartás 
makulátlanságára! Mert s itt megint csak  Prohászka Lajost idézem: 
„Az emberiség nem süllyedhet olyan mélyre, hogy még a kárhozat 
végső gyűrűjéből is ki ne ragyognának tiszta szemek, melyek fölfelé 
tekintenek.”

Nagy, patetikus hangzású szavak? Lehet. De én igazán hiszek 
abban, hogy azok az igazi erkölcsi értékek nincsenek olyan nagyon 
messzire tőlünk, és csak rajtunk múlik, hogy azok a tiszta szemek 
fölfedezzék őket végre.
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■  ELFELEJTETT ELŐADÁS?
Az Újvidéki Színház húsz évvel ezelőtt mutatta be 
a Játék a kastélyban című Molnár-víg játékot

A Játék a kastélyban  Molnár Ferenc egyik legnépszerűbb darabja. A 
pesti közönség 1926. november 27-én látta először. A Magyar Színház 
mutatta be parádés szereposztásban, s a szerző rendezésében.  Bónyi 
Adorján a bemutató után így kommentálta a rendező munkáját: 
„Ahogyan ezt a darabot előadásra megérlelte, az ismét a rendezés 
művészetének teljessége. Ez a rendezés még a gesztusok és lépések 
legkisebbjének is csodálatosan pontos megmértségéig hat. Ez maga 
a tökéletes előadás.”

Az emlékezetes bemutató óta a Játék a kastélyban bejárta a vilá-
got. Minket sem került el. A szabadkai Népszínház magyar társulata 
1952. március 21-én mutatta be  Mamuzsich István rendezésében, a 
Topolyai Járási Magyar Népszínházban pedig  Garay Béla állította 
színre a vígjátékot. 1958. március 23-án volt a bemutató.

Százhuszonötször a közönség előtt

Azután az Újvidéki Színház is műsorára tűzte.  Németh P. István, a 
színház jó emlékű igazgatója  Ljubomir Draškićot, a jeles belgrádi 
szakembert kérte föl a darab megrendezésére.  Draškić, aki egyébként 
nem titkolta, hogy már régóta izgatja a  Molnár Ferenc-i dramaturgia, 
örömmel vállalta a feladatot. Egy vele készült interjúban (a bemutató 
előtt) így nyilatkozott: „Tudom magam azonosítani a szöveggel, mert 
szép játéklehetőséget nyújt, és ez az, ami engem vonz a színházban. 
Szerintem ugyanis a színház örökös játék. Molnár műve mesterien 
van megírva, szellemes, és benne rejlik a nagy játék lehetősége.”

 Draškić a korszerű színház eszköztárából merített, s Molnár 
szövegét egyedi rendezői láttatás fókuszába helyezte. Különösen a 
fal mögötti jelenettel „döbbentette meg” a  Molnár-darabok hagyo-
mányos megjelenítéséhez szokott szakmát és közönséget.

Az Újvidéki Színház 1977. november 24-én mutatta be a  Molnár-
vígjátékot. Húsz évvel ezelőtt lépett hát először közönség elé az a kis 
újvidéki csapat, amely aztán hosszú éveken át életben tartotta itt is a 
vígjátékot, és megérte, megérhette annak százhuszonötödik előadá-
sát is. Nem tudom, mennyire leszek elfogult, ha azt állítom, hogy a 
Játék a kastélyban rendhagyó előadása volt az Újvidéki Színháznak, s 
nemcsak annak, hanem egész vajdasági magyar színjátszásunknak is. 
A statisztikai adatokat böngészve ugyanis nem találtam egyetlen más 
színművet sem, amely körünkben ezt az előadásszámot elérte volna.
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Természetesen a legtöbbször itthon, a Vajdaságban játszottuk, de 
a határon túlra is eljutott velünk. Játszottuk Hódmezővásárhelyen, 
Szegeden, Egerben, Kisvárdán (Magyarország), aztán Kassán (Szlo-
vákia), Eszéken, Zágrábban, Lendván (akkor ugyan ez utóbbiak még 
határon belül voltak) és Bécsben! Ez az utolsó, a bécsi vendégjáték a 
legemlékezetesebb!

Bécs, Akademietheater

Bécsben a Burgtheaterhoz tartozó Liszt utcai Akadémiai Színházba 
kaptunk bebocsatást, illetve megmutatkozási lehetőséget. Nagy 
megtiszteltetés volt ez számunkra, és bevallom őszintén: nem volt 
mindegy! Bizony egy kissé az inunkba szállt a bátorság! Valamikor 
a  Molnár Ferenc rendezte Játék a kastélyban is azon a színpadon 
került a bécsi közönség elé, és osztrák művészek is nem egy alka-
lommal előadták, nagy-nagy sikerrel. S most jön egy ismeretlen kis 
társulat valahonnan a Vajdaságból (Was ist das?), Jugoszláviából és 
fölmerészkedik ugyanarra a színpadra!

Egyik színikritikusunk,  Torok Csaba, aki majdnem mindenhova 
elkísért bennünket, és jóban-rosszban ott volt velünk, visszatérve 
a bécsi vendégjátékról, a Magyar Szóban részletesen beszámolt a 
történtekről. A közönséggel kapcsolatban így írt: „A publikum igen 
vegyes összetételű volt. Egy bécsi magyar írótól ( Monoszlóy De-
zsőtől) hallottuk az előadás után: az osztrák óvárosban mindeddig 
még nem fordult elő, hogy ennyire különböző társadalmi státusú 
emberek összejöjjenek nyilvános rendezvényen és ennyire egyönte-
tűen, szívből tapsoljanak. Voltak ott rég elszármazott arisztokrata 
(köztük egy Esterházy grófot is említett), jobb- és baloldali emigráns 
értelmiségiek, művészek, de egyszerű, szabadkai illetőségű vendég-
munkások is.” A közönség, amely egyébként zsúfolásig megtöltötte 
az Akademietheater nagytermét, elfogadott, befogadott bennünket, 
és mi nagyon hamar – ott, a valóban világot jelentő deszkákon – 
úgy éreztük magunkat, mintha valahol otthon játszanánk, a mi 
ragaszkodó, hálás közönségünk előtt. Emlékezetes előadás tehát 
számunkra az a bécsi! Hiszem, hegy még egyikünk sem felejtette 
el! Színésznaplómban, egyebek között, feljegyeztem: „A szünetben 
már vastaps köszönt bennünket, a végén pedig, amikor felsorakoz-
tunk a függöny előtt, a vastapsot Bravó, bravó! kiáltások tarkítják. 
Azután virágok, ismeretlen arcok, kézfogasok, újságírók, tévések, 
sok-sok ránk csodálkozó tekintet, kérdés, hogy hát  Molnárt így is 
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lehet játszani. Nagykövetségünk képviselőinek szinte hitetlenkedő 
arca, hogy hát ez nem igaz, ekkora sikerre igazán nem számítottak. 
Azután  Németh P. Istvánnak az az egyetlen mondata: „Köszönöm, 
gyerekek!”

Ez 1981. április 5-én történt!

Húsz esztendő múltán

Gyűjtögetem, rakosgatom magamban az előadással kapcsolatos 
élményeimet. Húsz év maradt mögöttünk, s most, ahogy felfényle-
nek előttem azok a kis emlékforgácsok, amelyek hozzátartoztak az 
előadáshoz, összenőttek velünk, tudom, érzem, hogy a Játék a kas-
télyban előadásait ezek színezték ki, ezek ajándékozták meg azzal a 
belső töltéssel, amely minden alkalommal fölmelegítette körülöttünk 
a levegőt.

Mindenekelőtt az előadás résztvevőire gondolok, a színészekre 
éppúgy, mint a műszakiakra. Egy nagy, közös akarás volt abban 
az előadásban. Együtt élt, együtt lélegzett vele mindenki, azok is 
ott, a színpadon, s azok is ott, a színfalak mögött. Magamban most 
– ahogy visszafelé pergetem az időt – megmosolygom azt a nagy 
akarást, mert például, ha valamelyikünk a színpadon szövegza-
varba került (kollegáim általában jóindulatúan azt állították, hogy 
az csak én lehetek), hát nem kellett a súgó felé araszolnia: súgott 
neki mindenki, az ügyelőtől, a színpadmunkástól az öltöztetőig, a 
fodrászig. A szöveget, a  Molnár-szöveget mindenki tudta, és lehet, 
hogy tán furcsán hangzik, de végszóra „dobták be” az „elfelejtett” 
szövegrészeket!

Úgy érzem, most, amikor egy rendhagyó – mert, ugye, a Játék az 
az volt – előadásra emlékezünk, elvárható tőlem, hogy felsoroljam 
azok nevét, akiket a közönség sohasem látott, de akik ott voltak a 
kulisszák mögött:  Mák Ilona súgó,  Berki Klára ügyelő,  Takács Tibor 
színpadmester,  Szöllösi László fénymester,  Szabó Gitta fodrász,  Sörös 
Valéria öltöztető, aztán  Komenda Imre,  Salamon József és a nagy 
mágus,  Prikkel János, a műszaki főnök, a kellékes, a mindenes. Ő 
volt az, aki a százhuszonöt előadásra beszerezte azt a százhuszonöt 
kellékcsirkét, amely azért igazi volt, és amelyet azután olyan jóízűen 
fogyasztottak el a színészek és a műszakiak közösen, merthogy ott, 
a színpadon, csak csipegetni lehetett belőle!

A Játék a kastélyban szereposztása a százhuszonöt előadás alatt 
kizárólag a titkár személyében változott. Azt először  Kovács Frigyes 

■■■  



■■■  ■ 77 ■ Elfelejtett előadás? ■

■■■  

játszotta, majd később  Venczel Valentin,  László Sándor,  Bakota Árpád 
és  Bicskei István is, a többi szerepben viszont nem történt változás: 
F.  Várady Hajnalka (Annie),  Balázs Piri Zoltán (Ádám),  Ferenczi 
Jenő (Almády),  Fejes György (Gál),   Faragó Árpád (Turai) és  Pásthy 
Mátyás (Lakáj) egyetlen előadást sem hagyott ki!

Csöndes kis jubileum ez, az előadás résztvevőinek a jubileuma! 
S néha talán megérdemlik, hogy arról is szóljunk, amit maguk után 
hagytak, ami nekik is, a közönségnek is jelentett valamit!

Családi Kör, 1997. november 6. 19.



■   Faragó Árpád ■ 78 ■  Emberek, események ■■■  

■■■  ■ BÉCS, 1992

A Mariahilfer utcán eltévedtünk. A kezemben ugyan ott van a térkép, 
a kijelölt útvonallal, meg aztán jegyzetek, hogy merre, hogyan, hadd 
lássák a kollégák, hogy „készültem”, de hát ugye ember tervez, ami 
legalábbis úgy látszik, ezúttal igazán nem elegendő. Röstellem is a 
dolgot, eddig ugyanis ment minden, mint a karikacsapás.  Soltis Lajos 
rendező ügyesen vezette a kis „truppot”, és bizony ilyen „elveszett” 
helyzetbe nem kerültünk.

Több mint egy órát körözünk, aztán egyszerre ráeszmélünk, 
hogy mi tulajdonképpen az úti célunk, a Theater beim Auersperg 
körül kocsikázunk. Ott van az orrunk előtt. A Parlament mögött, 
az Auersperg-palota mellett. Parányi színpad, kilencven ülőhely. A 
Szomorú vasárnap ennél ideálisabb helyet nem találhatott volna. Már 
várnak. Három órára jeleztük érkezésünket és már öt van. Megszokták 
a pontosságot. Sürgetnek is, hogy minél előbb „lássunk” munkához. 
Meg kell építeni a színpadot, ők majd segítenek, de mivel órabért kap-
nak az emberek, mármint a bécsi színház emberei, minden perc drága. 
Kilenc órát utaztunk. Megviselt bennünket az út. Látom, fáradtak 
az emberek, pihenniük kellene egy csöppet, de hát ez itt már ugye a 
kapitalizmus, itt az idő pénz, meg aztán pihenni otthon is lehet.  Soltis 
Lajosra nézek, ő a rendező, de csak int, semmi baj, csinálják a színpa-
dot, utána pedig próba! Senki sem zsörtölődik, régen megedződött ez 
a társulat. S elkészül a színpad, és a próbát is megtartjuk. Éjfél lesz, 
igaz, mire felhangzik a finálé, hogy „szeressük egymást, gyerekek!”, 
de kitettük a pontot, megmutattuk a körülöttünk „roskadozó” házi-
aknak, hogy azért az egyszeregyet mi is megtanultuk.

 Monoszlóy Dezsőék látnak vendégül  Gálfi Lacival. Pillanatok 
alatt otthon érezzük magunkat. Dezsőék jó néhány évvel ezelőtt a 
színház vendégei voltak. Most is arról beszélgetünk, meg aztán sok 
minden másról. Az Újvidéken töltött időt elevenítik fel. Emberek, 
arcok villannak felénk, emlékmorzsák hullanak körénk. Ragaszko-
dást érzek a szavak mögött, ragaszkodást a Duna-parti városhoz. A 
Magyar Szóról beszélünk, a rádióról, az írókról, költőkről, akik még 
ott vannak, akik elmentek, vagy már nincsenek. Az óra mutatója 
szorgalmasan rója megszokott útját, és mi csak ülünk a lámpafény 
melegében, az egymásba kulcsolódó mondatok csöndes, szívet si-
mogató muzsikájában.

Hajnalodik már, amikor jó éjszakát kívánunk egymásnak. Sokáig 
kerülget az álom. Az első bécsi vendégszereplésünk képeit rajzolja 
ki a hajnal a lassan világosodó ablakszemekre. Monoszlóyék akkor 
is, mint most is, rengeteget segítettek, tettek azért, hogy telt ház fo-
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gadjon bennünket. Hihetetlen energiával szervezték a felcseperedő 
Újvidéki Színház első bécsi fellépését. A Játék a kastélyban című 
 Molnár-darabbal jöttünk. A világváros légköre, az Akademietheater 
patinás hűvössége az inunkba szalajtotta bátorságunkat. Begörcsöl-
tünk, aztán mégis minden nagyon szépen sikerült. A közönség kitörő 
lelkesedéssel üdvözölt bennünket a darab végén. Jólesett.  Németh P. 
István, a színház akkori igazgatója elégedetten veregette a vállunkat. 
„Szép volt, gyerekek! – mondogatta. – Nagyon szép volt!”  Németh P. 
Istvánt most is nagyon sokat emlegették  Monoszlóyék.

A bécsi meghívás három napra szól. Három este játsszuk a 
Szomorú vasárnapot. A jegyek már jó előre elkeltek, nyugtatott 
meg bennünket érkezésünkkor  Dési Vilmos, a Theater Auersperg 
igazgatója. Akkor, tíz évvel ezelőtt, foghíjas széksorokat jósoltak az 
„illetékesek”, akkor nem sok jót vártunk. Érdekes, tűnődöm, most 
annak a napnak, annak az előadásnak a képei furakodnak mellém, 
messzire hessegetik az álmot és egyébként is az ablak alatt már „ro-
hangásznak” a gépkocsik, az ébredő város zajos reggeli köszöntése 
kukkant be a félig nyitott ablakon.

Ma este az Újvidéki Színház kis társulata tíz év után újra a bécsiek 
elé lép. Régi ismerősként köszönti majd a közönség, ez már bizonyos, 
ragaszkodással köszönti. Remélem, nem csalódnak.

Bécsi kávéház. Külön kis világot kínáló szeparék vagy bokszok, 
igazán nem tudom, hogy melyik kifejezést kellene használnom, de ez 
talán nem is fontos. Frakkos, idősebb pincér – később derül ki, hogy 
tulajdonképpen maga a tulaj – szolgálja ki személyesen a vendégeket. 
A kávéház központi részében hosszú asztal temérdek újsággal, képes 
újsággal. A levegőben enyhe cigarettafüst, kávéillat. Kellemes zsongás, 
otthonos hangulat.  Kosztolányi mondta, jegyezte fel valahol, hogy a 
pesti ember önérzettel vallja, állítja: „Az én kávéházam az én váram.” 
Ahogy elnézem a szecesszió rekvizitumaival díszített kis szigetecs-
kéket, az ott olvasgató, jegyzetelő, a lehunyt szemmel bóbiskoló, 
eltűnődő vagy egymással halkan csevegő embereket, egyértelműen 
csak azt állapíthatom meg, hogy a kávéházról a bécsiek is ugyanazt 
vallják, mint a pestiek.

Az étlappal bajlódom. Wiener Schnitzel, bököm ki végre hamisítat-
lan baranyai „németességgel”. Bécsben ugye azért illik bécsi szelettel 
„próbálkozni”! S. L. kollégám kilóira panaszkodva csak egy üveg 
sört rendel. Közben vendég telepszik le a szemközti kis „helyiségbe”. 
Állandó vendég lehet, innen is, onnan is köszöntik. Ismerős az arca, 
valahol már láttam vagy találkoztam vele, tűnődöm. Aztán, ahogy 
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felém, felénk fordul, egyszeriben megoldódik a rejtély:  Klaus Maria 
Brandauer, a híres bécsi színész,  Szabó István két nagy filmjének, 
a Mephistónak és a Redl ezredesnek a címszereplője. Kicsi a világ, 
gondolom, itt ülünk, kartávolságnyira az ünnepelt színésztől. Ő far-
mernadrágban, zakó és természetesen nyakkendő nélkül, talán ki is rí 
ebből az előkelőséget parancsoló környezetből. Mi meg ugye a kavillói 
és a karancsi „híresség” már a környezethez illően. Most tulajdonkép-
pen át kellene ülnünk hozzá, megrázni a kezét, megveregetni a vállát, 
hogy: Jól csináltad azt a Mephistót! Meg ilyesmiket mondani. Aztán 
természetesen maradunk, mármint a mi kis világunkban.

A Bécsi Naplóra bukkanok az újsághalmazban. Kéthavonta jelenik 
meg. A tizedik oldalon az Újvidéki Színház bécsi vendégszereplé-
séről ír a lap.  Vándor Györgyi színikritikus harangoz be bennün-
ket. Többek között ezt írja: „Több mint tíz éve, 1981 áprilisában 
az Akademietheaterbe hívott a kötelesség,  Molnár Ferenc Játék a 
kastélyban című előadására, az Újvidéki Magyar Színház vendégsze-
replésére… Hát lássuk, mit tudnak ezek az újvidékiek, így ültem be a 
nézőtérre. Talán öt percig tartott a gyanakvás, hogy ugyan mit tudnak 
ezek az újvidéki vidékiek, amit eddig ebben a darabban nem láttam. 
Aztán elfelejtettem a szakmát. Vörösre tapsoltam a tenyeremet, gát-
lástalanul hahotáztam, mintha akkor hallottam volna először, a félig 
betéve tudott szöveget. Ezek az újvidéki vidékiek tudják, mi a színház. 
Ennél többet ennek az évszádnak a végén nem lehet elmondani.”

 Vándor Györgyi Szomorú vasárnap Bécsben című előzetesét a 
következő mondatokkal zárja: „ Müller Péter Szomorú vasárnap 
című színművével a bécsi Theater beim Auerspergben febuár 14-én, 
15-én és 16-án láthatjuk az Újvidéki Magyar Színház fellépését. Ez 
alkalommal biztosan nem hivatalból megyek az előadásra, hanem 
megalapozott várakozással. Biztosan nem csalódom majd.”

Este telt ház az Auerspergben. Az előcsarnok egyik félhomályos 
sarkába húzódom. A közönség kiszűrődő reagálását figyelem. Ne-
künk itt bizonyítani, újra bizonyítani kell. Nem okozhatunk csaló-
dást. Ma este sokan „megalapozott várakozással” ültek be a nézőtérre, 
ma este sokan egy tizenegy év előtti sikeres előadás élményét hozták 
magukkal azzal a reménnyel, hogy az ma este megismétlődik.

Az előadás után sokáig, nagyon sokáig tapsol a közönség.
Jólesik hallgatni. Akkor, több mint egy évtizeddel ezelőtt a színpa-

don hallgattam ezt a „muzsikát”, most az üres előcsarnokban. Nehéz 
vonalat húzni a két est, előadás fogadtatása között, nem is kell. Egy 
azonban biztos: ezúttal sem okoztunk csalódást.
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Azt hiszem, a dráma – mint azt a múltban is nemegyszer elmond-
tuk – valóban mostoha műfaja a jugoszláviai magyar irodalomnak. 
Az utóbbi fél évszázad alatt gyakran bonyolódtunk meddő vitákba 
drámairodalmunk áldatlan helyzetéről, főként a szakmán belül. A 
vajúdás okát sokan a drámaírók és a színház, elsősorban a rendezők 
közti rossz viszonyban vélték föllelni. Az egymás iránti bizalom 
hiányáról hangzottak el súlyos szavak.  Gobby Fehér Gyula Bűnös-e 
a Szél? című monodrámájának bemutatója előtti nyilatkozatában 
drámairodalmunk helyzetét is érintette, amikor megjegyezte: „A 
vajdasági művek színrevitele társadalmi igény, de ezt az igényt a 
színházak megtagadják. Színházaink félnek a kockázattól, rende-
zőink úgy akarnak nagyok lenni, hogy  Shakespeare-t rendeznek…” 
(Magyar Szó, 1977. július 16.).

Nincs szándékomban vitatkozni  Gobby Fehér Gyulával színhá-
zaink, főleg rendezőink magatartásáról. Úgy gondolom, hogy neves 
drámaírónk az elmúlt évek, évtizedek alatt ezt tapasztalta, és erre 
vonatkozó véleményét sohasem rejtette véka alá. De fölvetődik a 
kérdés: általános-e a jelenség, vagy csak egyik-másik színházunk és 
rendezőnk magatartása az, amely a fenti állítást igazolja.

Színházaink repertóriuma a döntőbíró szerepében

Érdemes foglalkozni a kérdéssel már azért is, hogy lássuk: rendező-
ink valóban idegenkedtek-e a hazai, a vajdasági szerzők műveitől. 
Első hivatásos magyar színházunk a szabadkai volt. Induljunk hát 
a kezdetektől! A hozzáférhető adatok segítségével próbáljuk meg 
kinyomozni, hogy színházaink meghatározó egyéniségei hogyan 
viszonyultak a vajdasági magyar drámairodalomhoz.

A szabadkai Népszínház magyar társulata már kezdettől, a negy-
venes évek derekától fogva nagy fi gyelemmel kísérte honi szerzőink 
tevékenységét: a legrangosabb színházi szakemberek vették kezükbe a 
színpadra kívánkozó szövegkönyveiket, íme a rendezők munkalistája:

 Pataki László ( Weigand József: Kéz a kézben, 1949 és Ördögűzők, 
1950;  Bogdánfi Sándor: Vass Péter, 1951;  Indig Ottó: Ember a híd alatt, 
1952;  Sinkó Ervin: Elítéltek, 1952;  Richter János: Álarc nélkül, 1954; 
 Kvazimodó Braun István: Lukács evangéliuma, 1966;  Gobby Fehér 
Gyula: Bűnös-e a Szél? 1979);  Garay Béla ( Sulhóf József: Kidőlt a 
májusfa, 1953;  Kvazimodó Braun István: A Magdics-ügy, 1953;  Lippay 
Etelka: Boldogság részletre, 1960 és Fő a nyugalom, 1961;  Kvazimodó 
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Braun István: A tóparti ház, 1962);  Virág Mihály ( Kvazimodó Braun 
István: Fizetővendég, 1956 és Különös főpróba, 1957;  Sulhóf József: 
Se eleje, se vége, 1958;  Deák Ferenc: Áfonyák, 1969 és Légszomj, 
1971;  Gobby Fehér Gyula: A szabadság pillanata, 1974;  Tolnai Ottó: 
Végeladás, 1979 és Briliáns, 1985 – az utóbbi két előadás az Újvidéki 
Színházban);  Varga István ( Sinkó Ervin: Szörnyű szerencse, 1955; 
 Majtényi Mihály: Harmadik ablak, 1958;  Bosnyák István: Nehéz hon-
foglalás, 1978;  Deák Ferenc: Tor, 1972;  Majtényi Mihály: A száműzött, 
1971 – az utóbbi két előadás az újvidéki M Stúdió színpadán);  Sántha 

Fehér  Ká lmán: 
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Sándor ( Sulhóf József: A parasztkisasszony, 1955);  Szilágyi László 
( Barácius Zoltán: Finom kis társaság, 1963;  Varga Zoltán: Útitársak; 
 Gobby Fehér Gyula: Statisztikusok, 1971 – mindkettő az M Stúdió 
színpadán); ifj.  Szabó István (Tóth Ferenc: Jób, 1972; Domonkos 
István: Én lenni, 1977;  Varga Zoltán: A tanítvány, 1979;  Deák Ferenc: 
Nirvána, 1981 – ez utóbbi az Újvidéki Színházban);  Vicsek Károly 
( Gobby Fehér Gyula –  Lengyel Gábor: A zöld hajú lány, 1981;  Gobby 
Fehér Gyula: Akasztottak balladája, 1981;  Csáth Géza –  Franyó 
Zsuzsánna: A varázsló kertje, 1985;  Fehér Kálmán: Látomásnak 
ajtót nyitni, 1984;  Gobby Fehér Gyula: Duna menti Hollywood, 1985 
– ez utóbbi két előadás az Újvidéki Színházban);  Hernyák György 
( Majtényi Mihály: Harmadik ablak, avagy muzsikaszó, jókívánság, 
1984;  Varga Zoltán: Búcsú, 1985 – az Újvidéki Színházban);  Vajda 
Tibor ( Pintér Lajos: Pogány tivornya, 1980;  Guelmino Sándor: Az 
özvegy, 1969 – az Újvidéki Rádió előcsarnokában);  Bambach Róbert 
( Barácius Zoltán: Szombaton és vasárnap, 1977;  Kopeczky László: 
Színész és halál, 1980 – ez utóbbi az Újvidéki Színházban);  Soltis 
Lajos ( Kopeczky László: Kádár Kata, 1987;  Gobby Fehér Gyula: A 
hajó, 1989 – az Újvidéki Színházban).

A felsorolt adatok természetesen korrekcióra is szorulhatnak, 
hisz megtörténhetett, hogy elkerülte figyelmemet néhány olyan 
ősbemutató, amely ugyancsak hazai magyar szerző és rendező ne-
véhez fűződik. Mindenesetre a repertóriumokból begyűjtött adatok 
szerintem azt bizonyítják, hogy csak egyedi esetekről beszélhetünk, 
ami rendezőinknek a vajdasági magyar drámairodalomhoz való 
negatív viszonyulását illeti. Az egyedi esetekre pedig nem nehéz 
magyarázatot találni: azok idegenkednek a hazai szerzők műveitől, 
azok nem látnak szövegeikben semmit, ami esetleg „megfogná” őket, 
akik csak iparosai a szakmának. Megtanulták ugyan a mesterség 
csínját-bínját, de hiányzik belőlük az az „isteni szikra”, amely igazi 
alkotóművésszé avatja az embert! Ezek a „mesteremberek” a nagyok 
árnyékában szeretnek hűsölni, és abban reménykednek, hogy azok 
majd magukhoz emelik őket.

A drámapályázatok csökkenő hozama

Hogy színházaink nyitottak voltak-e drámaíróink előtt, hogy felka-
rolták-e, támogattak-e őket, arról lehet és kell is beszélni. Véleményem 
szerint általános jelenségről ebben az esetben sem lehet szó. Úgy 
érzem, hogy színházaink lehetőségeikhez mérten igyekeztek kap-

■■■  



■   Faragó Árpád ■ 84 ■  Emberek, események ■■■  

■■■  

csolatot teremteni, s ha ez nem mindig sikerült, annak valószínűleg 
nem csak a színház volt az oka.

 Laták István, a szabadkai Népszínház egykori igazgatója 1954-ben 
ezzel az akkor is aktuális témával kapcsolatban derűlátásának ad han-
got, amikor így ír: „Az idei évet bizonyos fokig úgy tekinthetjük, mint 
fordulópontot a vajdasági magyar színműirodalom kialakításában. 
Amíg az előző években csak szórványosan kaptunk új színműveket, s 
elég ritkán jelentkeztek egy-egy értékesebb színművel íróink, a régebben 
kiírt színműpályázatok pedig alig hoztak jelentősebb alkotást színpa-
daink számára: a Vajdasági Magyar Kultúrtanács idei színműpályázata 
már számba vehető eredményeket hozott minőségben és mennyiségben 
is!” (A mi színpadunk. A szabadkai Népszínház füzete. Az 1953–54-es 

B ambach Róber t
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évad első száma.) Ez az idézet arról is informál bennünket, hogy a 
színház régebben is igyekezett pályázatok útján serkenteni a vajdasági 
magyar drámaírást. Egyébként 1954-ben húsz pályamű futott be. Az 
első díjat  Kvazimodó Braun István érdemelte ki A Magdics-ügyért, a 
másodikat pedig  Richter János az Álarc nélkül című művéért.

Színházainknak a honi magyar drámairodalom iránti érdeklődése 
később sem lanyhult.  Németh P. István, az Újvidéki Színház alapító igaz-
gatója egy interjúban megjegyezte: „Az Újvidéki Színház alapvető funk-
ciójának tartom a magyar színházkultúra, és ezen belül a jugoszláviai 
magyar drámairodalom fejlesztését.” (Dolgozók, 1977. november 24.)

Az Újvidéki Színház az 1970-es évek második felében nyilvános 
pályázat helyett fölkért néhány ismert írót darabírásra:  Bogdánfi Sán-

Vajda  Tibor
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dort,  Deák Ferencet,  Gion Nándort,  Gobby Fehér Gyulát,  Kopeczky 
Lászlót és  Tolnai Ottót.

Az Újvidéki Színház 1987-ben a Forum Könyvkiadóval közösen 
pályázatot írt ki, ezúttal nyilvánosat. Sajnos nem sok sikerrel. Ezután 
az Újvidéki Színház a 7 Nappal, majd az 1990-es évek közepén a Sza-
bad Hét Nappal hirdetett közös drámapályázatot, még lehangolóbb 
eredménnyel…

Tudom, hogy érvelésem egyoldalú, és hogy nem mutat rá: akkor 
tulajdonképp hol is a rövidzárlat, miért beszélünk továbbra is a 
színházak és a drámaírók közötti kapcsolat hiányáról?! Talán ha 
drámaíróink is megszólalnának és őszintén elmondanák, hogy miben 
látják a problémát, és hogyan is lehetne felszámolni ezt az áldatlan 
állapotot, előbbre jutnánk a kérdés megoldásában. Merthogy lehet-
séges az együttműködés, arra már vannak biztató példák.

Családi Kör, 1999. február 4. 19.
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Meghalt  Sinkovits Imre! A  Kossuth rádió jelenti be a letaglózó, 
megdöbbentő hírt. Egyszerűen nem akarom elhinni. Tegnap még 
hallottam a rádióban, ránk köszönt a televízió képernyőjéről! S most 
arról értesülök, hogy Imre végleg itt hagyott bennünket.

Hallgatok. Valahol bennem kérdések keresik a választ: Hát csak 
ennyi az élet? Egyetlen mondat, és nincsen tovább? Egy gazdag, rend-
kívül tartalmas pálya, egy hitében, emberségében magasan fölénk 
emelkedő egyéniség ím már a múlté?

Közös emlékeink sejlenek fel bennem. Az 1973. esztendő: őszi eső 
áztatja a Duna hullámaival küszködő komp utasait.  Sinkovits Imre 
nem húzódik be a gépkocsiba. A batinai oldal, a batinai hegyhát 
szomorkás, ám mégis csodálatos közeledését szemléli.

Vörösmart: kis drávaszögi falucska. Zsúfolásig telt ház. Mintha 
a világ legnagyobb, legrangosabb színpadán volna, úgy játszik Imre, 
olyan elmélyülten, olyan mélységes hittel. A művészi alázat, a hivatás 
iránti végtelen tisztelet és a közönség megbecsülése sugárzik egész 
lényéből.

Húsz évvel később, 1993 ősze: a horgos–röszkei határátkelő 
rémséges zűrzavara. Káosz a szó legszorosabb értelmében. A csiga-
lassúsággal haladó végeláthatatlan kocsisorban a budapesti Nemzeti 
Színház társasgépkocsija is ott vergődik.  Sinkovits Imre ezúttal sem 
türelmetlenkedik. „Majdcsak átjutunk” – mondja nyugodtan. S a 
Nemzeti kis csapata átjutván felejthetetlen négy nappal ajándékozza 
meg a vajdasági közönséget.

Azt, hogy a Nemzeti Színház azokban a kilátástalan időkben 
ellátogatott hozzánk, Imrének köszönhetjük. Ő volt az, aki a legha-
tározottabban kiállt a vendégjáték mellett. ( Sütő András Advent a 
Hargitán című drámáját adták elő.)

Számtalan személyes kis találkozás órái, percei vesznek körül. A 
kis emléktöredékek valami jótékony melegséggel árasztanak el.

Ugyanezt a melegséget éreztem akkor is, amikor az a megtisztel-
tetés ért, hogy Imre társaságában lehettem.

Nem csak én érzek így, nem csak én nézek fel színjátszásunk nagy-
jára.  Agárdi Gábor színművész, aki talán a legközelebb állt hozzá, ezt 
írta neki mint kollégának és barátnak a hatvanötödik születésnap-
jára: „Társam a szépséget, jóságot, művészetet vállaló, gyönyörűen 
vállaló küzdelmes úton. Fölötted is rohan az idő? Itt a hatvanötödik 
esztendő… Szeretlek és tisztelem egyéniségedet, fölfogásod. Fogd le a 
kezem, ha butaságra, gyűlölködésre, indulattal ütésre lendülne. Fogjál 
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vissza szép szavaddal, fölmagasító versmondásoddal. Értessed meg hát 
végre: bízzunk az Emberben, Népünkben. Nem »megyünk«, hanem 
itt vagyunk Európában magyarként, és sorsunkat nehéz szívvel, de 
vállaljuk. Te Imre, örök hűséggel magasba emelsz. Hitet, reményt adsz 
nekem is, az örök kétkedőnek, a lélekben néha megfáradónak…”

Sorstársa, színművészetünk másik csodálatos nagy alakja véleke-
dik így. S nincs egyedül. Nagyon sokan vagyunk, akiket ő emelt ki 

 S inkov i ts  Imre 

az  Ú jv idék i  R ád ióban 

(1968 körü l )
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a hitevesztettek sorából, akiknek ő mutatta meg azt az utat, amelyet 
a sorsukat vállalóknak köveztek ki.

Meghalt  Sinkovits Imre, a magyar színjátszás nagy mágusa. Vá-
ratlanul. A torokszorító hír bejárta az országot, a Kárpát-medencét, a 
nagyvilágot. A média közli majd, hogy mikor született, hol és mikor 
végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, mely színházakban 
játszott, szerepeinek és a színpadra álmodott figuráinak sokaságát, az 
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elismeréseket, a díjakat, azt, hogy Jászai Mari-díjjal, Kossuth-díjjal 
(kétszeres) tüntették ki, aztán hogy neki ítélték a Magyar Filmkriti-
kusok díját, valamint hogy a szakma kiválóságai az Érdemes Művész 
és a Kiváló Művész címmel is megtisztelték.

Mindemellett tavaly munkájának elismeréseként, művészi pályá-
jának koronájaként a Nemzet Színésze címet adományozták neki. 
Keveseknek, nagyon keveseknek járt/jár ki ez a rangos elismerés.

Elment  Sinkovits Imre.  Max Reinhardt írta egy helyen: „Csak az 
a színész érdemli meg a babért, aki nem tud hazudni, aki maga nem 
visel álruhát, s aki teljesen kitárja a szívét. A színház legfőbb célja 
az igazság, mégpedig nem a mindennapok külsőséges, hanem a lélek 
végső igazsága.”  Sinkovits Imre egy volt a nagyon kevesek közül, akik 
ezt az utat járták. A lélek végső igazságáért küzdött egész életében. 
Mi, akik itt maradtunk, őrizni fogjuk emlékét.
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Végre felépült a Templom ( Ady figyelmeztette nemegyszer nemzet-
társait szemrehányón, hogy „…még a Templomot se építettük föl…!” 
Most elmondhatjuk: a Kárpát-medencében (de nemcsak ott) élő ma-
gyarság régóta várt, remélt szellemi otthona immár büszkén hirdeti, 
hogy felépült a Templom, a Nemzeti Színház épülete.

A nemzet legnagyobb ünnepén, március 15-én nyitja meg kapuit. 
Ezen a számunkra oly jelentős napon egy nemzet lelke lesz fényesebb, 
gazdagabb, amikor megkondulnak majd a harangok, amikor tudatára 
ébred, hogy álma, régóta dédelgetett álma, íme, megvalósult.

Nehéz, nagyon nehéz most érzelmek nélkül nyugodtan, higgad-
tan, egyszerűen tudomásul venni a történteket. Tény és való. hogy 
egy olyan esemény köszöntött ránk, amely egy nép önbecsülését, 
összetartozását segíti, segítheti elő a maga módján, hiszen a Nemzeti 
Színház nagyon is egyértelmű módon képviseli mindazon szellemi 
és erkölcsi értékeket, amelyek nélkül emberként és magyarként meg 
nem maradhatunk.

Amikor a nemzet legrangosabb színházáról beszélünk, mindig 
 Hubay Miklós neves irodalmárunk jut eszembe, aki azt mondta, a 
Nemzeti Színház számára az a magasság, amelyre  Ady mutatott rá 
 Babits Mihályhoz írt versében: „Ily bércnek lenni: ez a szent ma-
gyarság, / Táplálkozott a tájak mindivel…”  Hubay Miklós számára 
ilyen bérc a Nemzeti Színház (s hiszem, hogy sokak osztoznak a 
véleményében).

Az új Templom csendjét először Az ember tragédiájának csodá-
latos gondolatai törik majd meg. Mert mi sem természetesebb, mint 
hogy  Madách örök érvényű művével nyitják meg a Nemzeti Színház 
épületét. (A színházavató előadást, Az ember tragédiáját Szikora János 
állítja színpadra.)  Madách költeménye a Nemzeti Színház bibliája, az a 
mű, amelyet örökké forgat, amelyből mindig tanul, nemzetével együtt! 
Így volt ez az elmúlt mintegy 120 esztendő alatt, és így van ez most is.

Pergessük vissza az idő kerekét! Két évtizeddel azután, hogy 
a Kisfaludy Társaságban először felolvasták, és 19 évvel  Madách 
halála után, 1883. szeptember 21-én közönség elé kerül a nagy mű, 
Az ember tragédiája. A bemutatónak óriási sikere volt. A három 
főszerepelő:  Nagy Imre,  Jászai Mari és  Gyenes László emlékezetes 
alakítást nyújtott.

Azóta csaknem százhúsz esztendőn át  Madách remekműve, ame-
lyet   Paulay Ede, a Nemzeti Színház zseniális főrendezője, igazgatója 
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(1878-tól 1894-ig) indított diadalmas útjára, egy kis nemzet szellemi-
ségének messzire világító fáklyája lett. S ennek a fáklyának a lángja 
most újra fellobban, és mi érezni fogjuk a Tragédia nemzetteremtő 
szellemerejét és azt a felismerést, amely arra ösztönöz bennünket, 
hogy lélektől lélekig, néptől népekig közelebb juthassunk és jobban 
láthassuk, érthessük egymást!

Felépült a Templom. Meghatódva, nem titkolt örömmel várjuk, 
hogy a nemzet egyik alapvető szellemi intézménye, mely a hazai és 
a világ magyarságának nyelvi, történelmi, lelki, erkölcsi épülését 
hivatott szolgálni, megmutatkozzon a maga valóságában, felénk 
nyúljon az egymáshoz tartozók ragaszkodásával, szeretetével. Mi, 
akik ezt elvárjuk, olyan Nemzeti Színházról álmodtunk, amelyre majd 
fölnézünk, amelyre méltán büszkék leszünk, amelyet tartalmában és 
formájában magunkénak érezhetünk.

Tudjuk, hogy a XXI. századra készült Nemzeti Színház szerepe 
többé-kevésbé módosul majd. azonban hisszük, hogy szellemiségébe 
továbbra is mélyen beleépül majd az a kohéziós erő, amely a meg-
csonkított nemzetet összetartja. Hisszük, hogy a Templom valóban 
mindannyiunk szellemi otthona lesz. S amikor a nagy ünnep előesté-
jén a határon túlról köszöntjük Nemzeti Színházunkat, akkor ezt 
őszinte meggyőződéssel tesszük.

Hét Nap, 2002. február 20. 18.

■■■  
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Lassan egy esztendeje, hogy elköszönt tőlünk a magyar színjátszás 
csodálatos nagy egyénisége,  Sinkovits Imre. A döbbenet, a gyász 
megcsendesült mindennapjai lassan mind ritkábban emlékeznek arra 
a művészre, akinek emberségével, művészi hitvallásával, nemzetéhez 
való mélységes ragaszkodásával példaképül kell szolgálnia mindazok 
számára, akik Thalia temploma szolgáinak palástját magukra öltik. 
(S nem csak azoknak.)

Nehéz tudomásul venni, hogy már nincs közöttünk, hogy nem 
láthatjuk a színpadon, hogy örökre elmaradnak azok a személyes 
találkozások, amelyek után mindig erősebbnek, megtisztultabbnak 
éreztük magunkat. Nemcsak mi, pályatársai, hanem mások is, isme-
rősei, tisztelői egyaránt.

Személyes találkozások. Az idő keze visszafelé lapoz emlékezetem 
kis könyvében, és megállapodik az 1993. esztendőnél. Szeptember 
közepe. Évadkezdés a budapesti Nemzeti Színházban. Az igazgató 
irodájában hárman ülünk:  Ablonczy László, a Nemzeti igazgatója, 
 Sinkovits Imre színművész és én. Nem az évadkezdés a téma. A 
Nemzeti Színház jugoszláviai vendégjátékáról van szó. Nem egy ma-
gyarországi színház elvetette annak a lehetőségét, hogy az embargó el-
lenére a szankciók satujában vergődő Vajdaságban vendégszerepeljen. 
Színházvezetők, színészek tapintatosan közölték, hogy oda bizony, 
mármint a Vajdaságba bizony nem hajlandók elmenni. Családjukra 
és önmaguk biztonságára hivatkoztak. Nem úgy a Nemzetiben.

 Sinkovits Imre volt az, aki fenntartás nélkül a leghatározottabban 
kiállt a vendégjáték mellett. S ezt tette a Nemzeti társulata is, amit 
önzetlenül támogatott  Ablonczy László igazgató. Erről beszélgettünk, 
a Nemzeti vendégjátékáról, ott az igazgatói irodában. Emlékszem, 
Imre csendesen, mélységes meggyőződéssel hangoztatta: „Kis nép 
vagyunk. A Nemzeti Színháznak többszörösen is feladata, hogy a 
szétszóródás utáni magyarság otthona legyen.” S idézte is mindjárt 
a hamvai református pap és költő,  Tompa Mihály kétségbeesett 
gondolatát, amely a Bolond monológjában,  Sütő András Az ugató 
madár című darabjában estéről estére megfogalmazódott a Nemzeti 
színpadán, s amely így szól: „…mint oldott kéve, / széthull nemze-
tünk!”  Ablonczy László, aki egyébként a legtermészetesebb dolognak 
tartotta a vendégjátékot, az akkori körülmények ellenére is folytatta 
 Sinkovits Imre gondolatát: „Ebben az önbizalomerősítő és hitet 
sugárzó szolgálatban, óhajtunk dolgozni, mert  Németh Antal több 
mint fél évszázados gondolata változatlanul érvényes, miszerint a 
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Nemzeti Színház csak akkor teljesíti hivatását, ha a nemzet meghallja 
szíve dobbanását.”

Szeptemberi beszélgetésünk után már csak a horgosi határátkelő 
bábeli zűrzavarában találkoztunk. 1993. november elseje volt. Azon 
az estén Topolyára várták a Nemzeti Színház társulatát.  Sütő András 
Advent a Hargitán című színjátékát „hozták” magukkal legrango-
sabb színházunk művészei. Ültek a buszban a félelem legkisebb jele 
nélkül. Rámköszönő mosolyukban ott éreztem azt a töretlen hitet, 
mélységes ragaszkodást, amely erre az útra elkísérte őket, hogy velünk 
legyenek, hogy abban a kirekesztett világunkban ne érezzük, hogy 
magunkra maradtunk.

A vajdaságiak találkozása a Nemzeti Színházzal,  Sütő András 
színjátékával, az Advent a Hargitán cíművel olyan felemelő, benső-
séges, torokszorító ünneppé teljesedett ki, amelyre, hiszem, sokáig 
emlékezni fogunk. Topolya, Zenta, Újvidék és Szabadka színházlá-
togató közönsége akkor, azokban a november eleji napokban lélek-
ben megerősödve, megtisztulva köszöntötte  Sinkovits Imrééket. A 
Magyar Szó újságírója Csodát láttunk című jegyzetében megemlíti: 
„Többeket megkérdeztünk, mit hallottak ki az előadásból, mit üzent 
nekünk  Sütő András. A kérdésre szinte mindenki ezt válaszolta: azt, 
hogy maradjunk!”

 Sinkovits Imre már nincs közöttünk. Váratlanul elköszönt tőlünk, 
de az üzenet, amelyet pályatársaival magával hozott ide, a gettóba zárt 
Vajdaságba, ma sem felejtettük el, itt maradásunk, megmaradásunk 
ereklyéjeként tartjuk számon.

Életének nagy álma volt, hogy megérje, ott legyen, amikor majd 
kigyulladnak a fények a Nemzeti Színház új épületének színpadán. 
Erről sokszor beszélt belső tűzzel, lelkesedéssel, a csodavárók hitével. 
Mennyit küzdött, évek, évtizedek morzsolták fel energiáját nemes 
cél eléréséért. Már  Ady is keserűen kiáltott fel, mondván: „…még 
a Templomot se építettük fel!” S a Nemzeti Színház épülete körüli 
huzavonára gondolt, arra hogy színháznak, legrangosabb intézmé-
nyünknek akkor sem volt (s azóta sincs) rangjához méltó otthona. 
Mert nem épült fel. Mert valahol mindig elakadt a kezdeményezés. 
Hiába volt  Sinkovits Imrének és társainak minden igyekezete, a 
Nemzeti Színház új épületének kálváriája tovább tartott.

Végre hosszú évtizedek után felépült a templom, a Nemzeti 
Színház új épülete.  Sinkovits Imre azonban sajnos már nem lesz ott 
az ünnepélyes megnyitón. Álma beteljesülését nem érte meg. Pá-
lyatársai, barátai, akik még itt maradtak, s akik vele együtt várták, 
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remélték, hogy majdcsak felépül a magyar színjátszás csodálatos 
temploma, és szellemiségével, a Nemzeti Színház megálmodóinak 
célkitűzéseivel az összmagyarság szellemi központja, otthona lesz? 
Továbbra is hiszik és vallják, hogy a Nemzeti Színház „csak akkor 
teljesíti hivatását, ha a nemzet meghallja szíve dobbanását”. Ha nem 
így lenne, ha Imre álmát másként értelmeznék a nem nemzetben 
gondolkodók, akkor az a templom sem lesz igazi templom, nem lesz 
mindannyiunk otthona.

Lassan egy esztendeje már, hogy itt hagyott bennünket  Sinkovits 
Imre. Mi itt, a kisebbségi sorban élő pályatársai, barátai, tisztelői 
továbbra is ragaszkodó szeretettel őrizzük emlékét.

Hét Nap, 2001. december 29. 20.
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A szolidaritás, az őszinte, igaz segíteni akarás számtalan példájával 
találkozhattunk azokban az években, amikor a kilátástalanság, a 
megaláztatottság szegődött mellénk, amikor a világtól elzárva éltük 
a reményvesztettek szomorú életét.

A kilencvenes évekre gondolok, s azok a nekünk nyújtott gesztu-
sok jutnak eszembe, amelyek abban a meggyőződésben erősítettek 
meg bennünket, hogy nem vagyunk egyedül, hogy vannak, akikre 
mindig számíthatunk.

A színházról van szó, hiszen azokban az években annak működése 
is kérdésessé vált, sőt a megszűnés veszélye fenyegette, mivelhogy 
a már ismert okok miatt a férfiszínészek java része kénytelen volt 
elhagyni a színházat, az országot. A távozók nem maradtak támasz 
nélkül, az anyaországi színházak befogadták őket, a segítségükre 
siettek. Ez az anyaországi segítség az itthon maradottakat is megke-
reste. Ennek köszönhetően sikerült az Újvidéki Színháznak talpon 
maradnia, megmaradnia.

Az alábbiakban elmesélem a szolidaritás egyik szép példáját. A 
kaposvári Csiky Gergely Színházról van szó, és mindenekelőtt annak 
igazgató-rendezőjéről,  Babarczy Lászlóról.

 Babarczy László a magyar színjátszás egyik kiemelkedő, nagy tisz-
teletnek örvendő művészegyénisége. Vezetésével a kaposvári színház 
nemcsak Magyarországon, hanem annak határain túl is ismertté vált. 
A társulat előadásait mindenhol megkülönböztetett figyelemmel fo-
gadta a közönség és a színházi szakma egyaránt. Hihetetlen energiával 
végezte és végzi még mindig a dolgát. A kilencvenes években igazgatói 
teendői mellett rendezett is, és rektorként működött a Színművészeti 
Főiskolán. Természetes, hogy nagyfokú elfoglaltsága minden idejét 
lefoglalta. Mégis, amikor tudomására jutott, hogy milyen gondokkal 
küzdünk Újvidéken, a segítségünkre sietett.

Már a jelenléte is lelket öntött a társulatba.  Molnár Ferenc Liliom 
című színművét rendezte. A munka folyamán voltak ugyan kisebb-
nagyobb problémák, a Molnár-darab bemutatóját azonban nem 
befolyásolhatták. A Liliom 1990. február 6-án közönség elé került.

1991 őszén újra Újvidéken volt  Babarczy László.  Molière A nők 
iskolája című vígjátékát állította színpadra. A bemutatót nem sikerült 
a kitűzött időben megtartani. Egyáltalában kérdésessé vált a pro-
dukció további sorsa. A férfiszínészek – köztük a darab főszereplője 
is – „kénytelenek” voltak ugyanis elhagyni az országot.  Babarczy 
László a kilátástalannak tűnő helyzetben csak annyit mondott: „A 
próbákat most megszakítjuk, de a bemutatót, ha némi késéssel is, de 
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megtartjuk.” S megtartottuk! 1992. március 1-jén volt a bemutató. 
A főszerepet (Arnolf) a Jászai-díjas budapesti színművész,  Rajhona 
Ádám alakította nagy sikerrel.

1994-ben a helyzet valóban kilátástalanná vált. Természetesen 
mindannyian tudtuk, hogy a színház továbbélését az újabb bemu-
tatók, produkciók feltételezik. De hogyan, amikor egy-egy új darab 
színreviteléhez bizony pénzre is szükség van, illetve szükség volna. 
No de az anyagi források már régen kiapadtak.

Nem reméltük, hogy egy ilyen áldatlan helyzetben  Babarczy Lász-
ló velünk marad. Tévedtünk. Nagyon nagyot tévedtünk. A magyar 
színjátszás kiemelkedő egyénisége, a kaposvári Csiky Gergely Színház 
igazgatója, a budapesti Színművészeti Főiskola rektora maradt! Sőt 
mi több:  Sütő András Egy lócsiszár virágvasárnapja című művének 
megrendezése mellett döntött. Nem értettük, és bizony sokan nem 
értették, hogy ez a tönk szélén álló kis színház hogyan tud egy ilyen 
nagy horderejű színpadi alkotást megvalósítani, ráadásul ilyen 
helyzetben. Kétségeinket azonban gyorsan eloszlatták a Sütő-dráma 
körüli történések.

Hogy mi történt? Egyszerűen az, hogy a kaposvári Csiky Gergely 
Színház az újvidékinek a segítségére sietett az Egy lócsiszár virágvasár-
napja című produkció színrevitelében. Amíg ugyanis Újvidéken foly-
tak a próbák, addig a kaposvári színház asztalosműhelyeiben készültek 
a Sütő-dráma díszletei, varrodáiban pedig a korhű kosztümök.

A díszletek és ruhák szállítását is a Csiky Gergely Színház vállalta. 
Úgy tervezték, hogy a bemutató előtti napokban indítják majd útnak 
Kaposvárról a tehergépkocsit. Az egyeztetési teendőket  Vajna Pál, a 
színház ügyvezető igazgatója végezte. Egyébként ő hangolta össze 
 Babarczy László munkáját, ő egyeztette munkabeosztását, hiszen 
a neves rendezőnek ott kellett lennie mind az újvidéki próbákon, 
mind Budapesten a Színművészeti Főiskolán, és bizony Kaposvárott 
is várták az ottani színház, színházának gondjai, problémái.

Az Egy lócsiszár virágvasárnapja című Sütő-dráma bemutatóját 
műsorra tűzte a színház. A május 5-ére tervezett bemutató (1994-et 
írtunk akkor) reklámanyagát a színház szervezési irodája eljuttatta a 
sajtónak, az elektronikus médiának. Tehát úgy látszott, hogy minden 
a legnagyobb rendben van.

A kaposvári színház tehergépkocsija a díszletekkel és a ruhákkal 
egy nappal az első főpróba előtt indult el Kaposvárról. Úgy tervezték, 
hogy éjfélkor indítják a szállítmányt, hogy a reggeli órákban már 
átessen a vámvizsgálaton, és déltájban megérkezhessen Újvidékre. 
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Ésszerű volt az elgondolás, de hát minden másként történt. A meg-
beszélt időben ugyanis nem érkezett meg a kaposvári „küldemény”. 
Egyik óra a másik után múlott el anélkül, hogy bármit is megtudtunk 
volna a szállítmányról. Aztán megérkezett az első telefonhívás, hogy 
baj van. A kelebiai határátkelőn megszigorították a tehergépkocsi-
vizsgálatot. Öt-hat kilométeres sorok keletkeztek, és akár negyven-
nyolc órás várakozással is számolni kell.

Fejbe kólintott bennünket a hír. Most mit csináljunk? El kell ha-
lasztani a bemutatót. Igen ám, de az nagy kockázattal jár, mindenek-
előtt az egyeztetések miatt (a rendezőre és a színészekre gondolok).

Intézkedni kellett.  Kristóf Lázárnak, a nagykövetség kultúrattasé-
jának a segítségét kértük. A várakozás nehéz percei, órai következtek. 
Amikor már úgy éreztük, hogy minden hiába, végre megcsörrent a 
telefon. Ám nem  Kristóf Lázár jelentkezett, hanem a határról hívtak 
bennünket, hogy a kaposváriak tehergépkocsija útban van Újvidék 
felé, és jó másfél óra múlva valószínűleg megérkezik. Az történt – 
tudtuk meg –, hogy a határőrség vagy a rendőrség „felsőbb” utasításra 
soron kívül átengedte a határon a kaposváriakat.

Hogy hogyan sikerült  Kristóf Lázárnak elintéznie az ügyet, 
igazán nem tudnám megmondani. Ami fontos, hogy a díszletek és 
a ruhák idejében megérkeztek,  Babarczy László pedig megtarthatta 
a főpróbákat, és az Egy lócsiszár vasárnapját a kitűzött időpontban 
bemutathatták.

Egy bemutatóról volt szó csupán azokban a zűrzavaros időkben. 
Talán említést sem érdemelne maga az esemény. Lehet. Én azonban 
valahogy másként láttam, érzékeltem mindazt, ami a Sütő-dráma 
körül történt. Ahogyan ugyanis az anyaországi színház mellénk állt, 
ahogyan önzetlenül a segítségünkre sietett, az őszintén meggyőzött 
róla, hogy nem vagyunk egyedül, hogy tartozunk valahová, hogy így 
együtt mi is erősebbek vagyunk.
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Feketics. Vasárnap délután. Rámköszön az utca csendje. Az otthon 
melegét érzem magam körül. Nem csak én. Pályatársaim is. Azok a 
művészemberek, akik ezen a vasárnapon részt vesznek az Elfelejtett 
arcok, emberek című könyvem bemutatóján.

 Pál Károly, közéletünk ismert személyisége, a Feketics Művelődési 
Egyesület elnöke álmodta meg ezt a rendhagyó könyvbemutatót. Mert 
mindenképpen az lesz, hiszen azok lépnek majd közönség elé, akikért 
a könyv íródott, akiket már nagyon régen nem láttunk a színpadon.

Próbálnak a színpadon. Meghatódva fi gyelem őket. Tudom, nem 
könnyű a „visszatérés”. Nem könnyű évek után újra közönség elé állni. 
A terem még üres. Lesznek itt negyvenen-ötvenen? – kérdem félénken 
 Pál Karcsitól. Rámnéz az ő végtelen nyugalmával, és csak annyit mond: 
Majd meglátjuk!

Zsúfolásig megtelik a terem. A nagy színházterem.  Pál Károly 
köszönti a közönséget és természetesen a fellépő művészeket. Őszinte, 
embermelegségű mondataiban ott érződik az irántuk megnyilvánuló 
tisztelet, ragaszkodás. Egy mondata különös hangsúlyt kap: „Nekik 
még játszaniuk kellene!” S ezt nem udvariasságból mondja. Mélységes 
meggyőződéssel állítja.  Rácz József is, aki a község nevében köszönti a 
könyvbemutató résztvevőit, ezt a mondatot hangsúlyozta.  Rácz József 
megjegyzést tesz a könyv címére, mondván, a közönség még nem 
felejtette el színészeit, azokat, akiket a nyugdíjaztatás (vagy esetleg 
valami más) a színpad, a színház elhagyására kényszerített! S éppen 
ezért az Elfelejtett arcok, emberek cím nem fedi a valóságot. Érdemes 
elgondolkodni ezen az észrevételen.

A függöny mögött a megszokott, bemutató előtti hangulat. Pedig 
hát ugye ezúttal csak egy-egy számról, fellépésről van szó. S rutinos, 
nem először bemutatkozó, kezdő színészekről. Mindegy. Az igazi 
művészember tudja, hogy neki újra és újra bizonyítania kell. Mert 
miként  Huszti Péter magyarországi pályatársunk mondja: „Kegyet-
len játék a színház! Nem ismer el semmit. Nem ismer régi sikereket, 
életművet, nem látott tavalyi évadot, tegnapi estét. Csak ma este van! 
Semmi több! Ma kell megküzdeni minden mondatért, minden szóért, 
minden szemvillanásért, és minden este elhitetni a hitünket, igazolni 
az igazunkat, újra és újra tisztán és nyitottan, egészen elölről.”

Igen, bizonyítani kell. Minden egyes alkalommal. Ma este a feketicsi 
színpadon is! S bizonyítanak is!  Albert János megy ki a színpadra. 
Fergeteges taps. Szinte beleremegnek a színházterem falai. „Még élek, 
még itt vagyok!” – mondja, és megcsuklik a hangja. S énekel úgy, mint 
valamikor régen. Ütemes taps kíséri. Az emberek, a nézők elfelejtik, 
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hogy hosszú évekig nem látták, nem találkoztak vele, nem énekelt, nem 
játszott nekik. Most ott van a színpadon. S ez a legfontosabb! S János 
érzi, hogy ragaszkodó szeretet nyúlik feléje, hogy ott a refl ektorfényben 
valami csodálatos melegség önti el a szívét. S a többiek is ugyanezt érzik. 
 Karna Margit,  Süveges Eta,  Kasza Éva,  Ferenczi Jenő.  Medve Sándor, 
 Szabó Ferenc és persze  Kelemen László, aki talán nem is remélte, hogy 
életében még egyszer ott áll majd a rivaldafényben.

Igazi, forró színházi est. Elgondolkoztató est. „Nekik még játsza-
niuk kellene!” – cseng a fülemben  Pál Károly kijelentése. Játszaniuk!? 
Eszembe jut egy kis történet.  Salamon Béla, a nagy magyar komikus 
mesélte egyszer, hogy van neki egy csodálatos kis unokája, aki egész 
nap önfeledten játszik az udvaron, és egyszerűen nem veszi észre az 
idő múlását. Amikor már későre jár az idő – mesélte  Salamon Béla –, 
kiszól az ajtón, hogy: „Gyere már be, hiszen látod, hogy alkonyodik, 
lassan egészen besötétedik!” S akkor az a csöpp kis emberke könyö-
rögve, szinte könnyes szemmel visszaszól: „Nagyapa! Még egy kicsit, 
egy nagyon-nagyon kicsit engedjél játszani!” Eddig a történet. S a 
kérdés, amely most itt motoszkál bennem, valahogy így hangzik: Az 
életük alkonyához érkező, érkezett művészemberekben nem lapul-e 
ott a kis unoka könyörgése?!

A könyv címére tett megjegyzés is foglalkoztat. Valóban igaz, hogy 
a közönség, legalábbis az idősebb nemzedék még őrzi azok emlékét, 
akik a múltban annyi szép színházi esttel ajándékozták meg. Én 

N.  K i ss  Jú l ia
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azonban mégis úgy gondolom, hogy valaki vagy valakik mégiscsak 
elfelejtették ezeket a művészembereket, hiszen évek óta nem látjuk 
őket, nem tapsolunk, tapsolhatunk nekik! S igazol, legalábbis a 
feketicsi est után, az a „Nekik még játszaniuk kellene” megállapítás is. 
Egyértelműen arra utal, hogy ez idáig nem játszottak. S megint csak 
magamnak teszem fel a kérdést: Ha ezeknek a könyvbemutatóknak a 
végére érünk, megváltozik-e majd ennek az elköszönő nemzedéknek 
a státusa? Lesz-e visszhangja annak a „nekik még játszaniuk kellene” 
óhajnak? Sajnos túlságosan is borúlátó vagyok e tekintetben. Az az 
érzésem, hogy az ő életükben nemigen változik, történik semmi rend-
kívüli. A valamikor ünnepelt, megbecsült színészeinkre emlékezünk 
ugyan, de számukra marad az ő kis világuk, csigaházuk, marad a 
mindennapok szürkesége, eseménytelensége. S valószínűleg elmúlik 
majd újra jó néhány esztendő, hogy egy emlékeztető könyv vagy írás 
kapcsán rádöbbenjünk, hogy még vannak (igaz mind kevesebben), 
hogy már régen nem láttuk ott őket a ref lektorok fényében. S lesznek 
ők újra az elfelejtett arcok, emberek!

Zenta, Szabadka és Feketics. Három rendhagyó könyvbemutató, 
három csodálatos élmény! A ragaszkodás, a megbecsülés, egy elköszönő 
nemzedék iránti tisztelet megnyilvánulása. S ez sokat, nagyon sokat 
jelent színházcsinálóinknak, a nemzet napszámosainak.

Hét Nap, 2001. november 28.

Romhányi  Ib i
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Vannak események, amelyekre szívesen emlékezik az ember. Esemé-
nyek, amelyeket nem mos el az idő, amelyeket nem nyel el a feledés 
süllyesztője.

A naptárt nézegetem. Október 13-a van. A dátum rám mosolyog, 
szinte felém nyúl, hogy fi gyelmeztessen erre a napra. Aztán már visz 
magával vissza az időben. S képzeletemben már ott járok Mátyás király 
szülővárosában, Kolozsvárott. 1990-et írunk, szombat van, és 13-a.

Az októberi reggel a városi közparkban (a kolozsváriak Sétatérnek 
nevezik) köszönt ránk. Ránk – mondom –, mivelhogy kolozsvári 
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barátommal, szakmabeli társammal lépegetünk a sétány rozsdavörös 
szőnyegén. A fákról lehulló levelek ugyanis mindent beborítanak. A 
kora őszi napsugarak néha-néha mellénk szegődnek, valami csodá-
latos hangulatot teremtve az októberi reggelnek.

A Sport Szállóból indultunk – az Újvidéki Színház társulatát, 
amely tegnap érkezett, ott helyezték el a vendéglátók –, és most a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház felé tartunk a Sétatéren át, mert-
hogy ez a legrövidebb út. Beszélgetünk. Társam rendhagyónak tartja 
a vendégjáték időzítését, egyáltalán azt, hogy egy ilyen történelmi pil-

■■■  
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lanatban köszönthetik a kolozsváriak az újvidéki színészeket. Ebben 
egyetértünk, hiszen tudjuk, hogy az 1989-es esztendő decemberének 
történései,  Ceauşescu bukása, meg aztán sajnos 1990 márciusának 
döbbenete, a marosvásárhelyi esztelen magyarellenes megnyilvánulás 
még nagyon közel van, az emberek tudatában még nagyon is jelen 
van. „Úgy érzem – jegyzi meg halkan barátom –, nagyon jó, hogy 
itt vagytok, hogy most velünk vagytok. Szükségünk van rátok, vagy 
inkább mondjam úgy, hogy szükségünk van egymásra.”

A színházban  Kötő József, a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
igazgatója vár. Régebbről ismerjük egymást. Nagyszerű ember. Őszin-
te, közvetlen, olyan egyéniség, akiről csak nagy-nagy tisztelettel, 
megbecsüléssel lehet beszélni.

– Megyünk a sajtótájékoztatóra – mondja mosolyogva  Kötő Jó-
zsef, és már indulunk is. Gondolom, lesznek majd néhányan, egy-két 
újságíró, rádióriporter. Tévedek. Sokan, nagyon sokan várnak ránk. 
Lámpalázat érzek, valami belső szorongást. Valahogy  Guelmino 
Sándor neves színházi esztétánk kolozsvári vendégjátékunkkal kap-
csolatos írása jut eszembe, annak is néhány sora. Így írt indulásunk 
előtt: „Amikor az Újvidéki Színház meghívást kapott Kolozsvárra, 
mindannyian tudtuk, nemcsak Erdély művelődési központjába, 
Mátyás király szülővárosába utazik vendégszerepelni, hanem a 
rendszeres magyar színjátszás bölcsőjéhez látogat el. Napóleon szavai 
jutnak eszünkbe, aki egyik ütközete előtt így buzdította katonáit: 
»Negyven évszázad néz le rátok.« Nos, amikor az Újvidéki Színház 
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tagjai megállnak a kolozsvári színház előtt, azt súghatnánk nekik: 
»Két évszázad, művészetek hagyománya néz le rátok, elődeitek el-
szántsága, magyarsága érződik itt a levegőben.«”

Órákig tart a sajtótájékoztató. Rengeteg a kérdés. A társulat tag-
jaival együtt igyekszem, igyekszünk válaszolni.  Kosztolányi Dezső 
Édes Anna című regényének színpadi változatát hoztuk magunkkal. 
A regény  Harag György átdolgozásában és rendezésében került a 
közönség elé. Harag Györgynél elidőzünk, hiszen a Mester a Vaj-
daságban éppúgy otthon volt, mint itt, Kolozsvárott. Nevét nagy-
nagy tisztelettel, őszinte megbecsüléssel emlegetjük. Karizmatikus 
egyéniségét hangsúlyozzuk, amely minden tekintetben gazdagította 
színházszemléletünket.

Este, az előadás előtt egy órával kerül sor  Baráth Ferenc plakátki-
állítására. A tágas előcsarnok zsúfolásig megtelik. Az emberek érdek-
lődéssel és – ahogy észreveszem – nem titkolt, őszinte meglepetéssel 
állnak meg egy-egy plakát előtt. Elismerő szavakkal kommentálják 
a látottakat.  Bányai János jegyezte meg egy helyen: „Baráth a tiszta 
formák, a pontosan kiművelt és jól látható jelek művésze.” Minden-
esetre a plakátok megálmodója, igaz művésze osztatlan sikert arat 
kiállításával.

Az előadásra már rég minden jegy elkelt. Táblás ház várja  Kosztolá-
nyi Édes Annáját. Felemelő a hangulat. Bensőséges. A színészek kiváló 
játékkal viszonozzák a feléjük áradó ragaszkodás, szeretet, méltánylás 
őszinte megnyilvánulását. Mert nemcsak egy-egy jelenet után, hanem 
közben is felzúg a taps, és a végén, amikor a színészek előrejönnek, 
és a rivaldafényben meghajolnak a közönség előtt, akkor már zúg a 
vastaps hosszan, sokáig! Nem tudom, hányszor jöttek ki a színészek 
meghajlásra, de tudom, hogy a közönség sokáig ünnepelte őket.

Naplómba az éjszaka többek között ezt jegyeztem be: „Üres a 
színpad. Különös, megnyugtató a csend. A fények lassan kialszanak. 
A nézőtéren ülök egyedül, és halkan, magam elé mormolva megkö-
szönöm kollégáimnak ezt a mai estet.”

Tizenhárom év múlott el az Édes Anna kolozsvári előadása óta. 
Mintegy másfél évtized. Azonban ezen a napon, október 13-án, min-
dig, újra és újra felidézem emlékezetemben annak a napnak minden 
mozzanatát, az embermelegségű találkozók csodálatos hangulatát.
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Üzenet Kolozsvárról. Meglepődöm. Azt hittem, hogy erdélyi, ba-
rátaim rég elfeledtek. Tévedtem. S jólesik, hogy tévedtem, jólesik, 
hogy azért még vannak ebben az embertelen világban olyanok, akik 
számára a barátság jelent valamit.

 Kötő József üzenetét hozzák Mátyás király szülővárosából.  Kötő 
József ismert, megbecsült és nagy tiszteletnek örvendő közéleti sze-
mélyiség Romániában (az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
elnöke, oktatási minisztériumi államtitkár). Nevét akkor is tisztelettel 
ejtették ki, amikor megismerkedtünk. A Kolozsvári Állami Magyar 
Színház igazgatója volt. Egy vészterhes, rendkívül összetett időben 
állt az erdélyi magyarság legrangosabb színházának az élén.

1990 januárjában hallottuk egymást először. Hallottuk, mondom, 
mert csak telefonon érintkeztünk, érintkezhettünk. Romániában még 
túlságosan is bonyolult volt a helyzet. A  Ceauşescu bukását követő 
események még nem az ország stabilizálódását jelezték.

Jól emlékszem arra az első telefonbeszélgetésre.  Kötő József úgy 
szólt hozzám, mintha ki tudja, mióta ismernénk egymást. Közvetlen-
sége, szerénysége pillanatok alatt emberközelbe hozott bennünket, 
úgyhogy gyorsan megegyeztünk abban, hogy kapcsolatot teremtünk 
a két színház, az Újvidéki Színház és a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház között. A súlyos helyzet ellenére.

Személyesen Budapesten találkoztunk először. A Vígszínházban 
vendégszerepelt a Kolozsvári Állami Magyar Színház.  Kao Hszing-csien 
A buszmegálló című komikus lírai életképe került színre  Tompa Gábor 
rendezésében (1990. február 21-én). A Vígszínház egyik öltözőjében várt 
rám. Nem ismerősként, hanem régi barátként üdvözölt. S úgy is beszél-
gettünk egymással. Mindent tudott az Újvidéki Színházról,  Harag György 
előadásairól, azok visszhangjáról. Megbeszéltük, hogy már 1990 tavaszán 
a vajdaságiak vendégül látják a kolozsvári művészeket, az Újvidéki Színház 
pedig október közepén viszonozza a vendégjátékot.

Felejthetetlen élményt jelentett számomra, és hiszem, hogy 
 Kötő József számára is, a kolozsvári társulat érkezése és fellépése a 
„messzi” Vajdaságban. Nem tudnám megmondani, mit is éreztünk 
a két kisebbségi sorsban élő társulat találkozásakor, de biztos, hogy 
sohasem felejtjük el.

S megismétlődött mindez az Újvidéki Színház kolozsvári 
vendégjátéka alkalmával is. A magyar színjátszás bölcsőjében az 
újvidéki társulat  Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 
dramatizációját mutatta be. A regényt  Harag György rendezte. 
Csodálatos volt, ahogyan a kolozsvári közönség fogadott bennünket. 
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Emlékezetes marad számunkra minden perc, amelyet  Kötő Józseffel 
és a neves színház társulatának a tagjaival tölthettünk. Aztán már 
csak elvétve találkoztunk.  Kötő József megvált a kolozsvári szín-
háztól (annak vezetését  Tompa Gábor vette át), és a későbbi évek 
folyamán, mint említettem, a közéletben vállalt nagyon fontos szere-
pet. Igaz, Kisvárdán, a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján 
még néhányszor találkoztunk. Újból és újból konstatáltuk, hogy 
változtatni kellene a fesztivál koncepcióján, arra kellene törekedni, 
hogy az a magyar színjátszás egészét felölelje, mert nem jó az, ha 
kettéosztjuk az egységesnek vallott magyar színjátszást (anyaorszá-
gira és határon túlira).

A kilencvenes évek második felében már nem hozott össze a sors ben-
nünket. De olvastam, hogy  Kántor Lajossal megírták a huszadik század 
„kis” erdélyi színháztörténetét (Magyar színház Erdélyben. 1919–1992). 
 Kötő József ebben a kiadványban adatokban gazdag tanulmányt írt az 
1918–1944 közötti korszakról, táblázatok sorával fehéren-feketén bizonyítva 
a két világháború közötti időszak mély válságát, de igyekezett kitapintani 
a korszak színházi életének fő törekvéseit is.

Jólesett, hogy  Kötő József nem törölt ki emlékezetéből, hogy 
számon tartja azokat, akikkel azokban a viharos esztendőkben 
nemes, szép feladatok megvalósításán dolgozott. A napokban régi 
ismerősöm köszöntött rám az utcán. Jó ideje nem láttuk egymást. 
Érdeklődéssel vártam, hogy mond valamit magáról. Ezzel szemben 
minden előzetes bevezetés nélkül nekem szegezte a kérdést: „Érted 
te ezt?” Kérdőn néztem rá.

– Ezt az értelmetlen és szégyenteljes vádaskodást, sárdobálást, ezt 
a választások utáni rosszindulatú viszálykeltést? – hadarta szinte egy 
szuszra. Csodálkozó tekintetemet látva így folytatta.

– Hát nem olvasol újságot, nem hallgatod a rádiót, nézed a te-
levíziót? Hát nem látod, hogy mi folyik itt körülöttünk, hogy most, 
amikor végre igazán össze kellene fognunk, amikor a nézetkülönbsé-
geket, amelyek pártjaink közé szorultak, legalább most a szőnyeg alá 
kellene söpörnünk, és egyszer már közösen illene lépnünk! S ehelyett 
mi történik? Nyomorgatjuk egymást! Ujjal mutogatunk egymásra, 
persze nem valamiféle jóindulattól vezérelve, hanem ellenkezőleg, 
az állandóan viszályt szorgalmazóknak gyakran a gyűlölet határát 
súroló rosszindulatával.

Hallgatom. Valószínűleg meglepi, hogy nem úgy reagálok, aho-
gyan esetleg elvárta volna. Megdöbbenéssel, hitetlenkedéssel, mint 
aki kétségbe vonja a hallottakat. Sajnos a barátom monológjának 
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hitelességében nem lehet kételkedni. Napjaink realitása fogalmazó-
dott meg benne.

Gondolataim elkalandoznak. Ötvenöt esztendővel ezelőtt egy 
ötödikes erdélyi gimnazista levelet írt román diáktársának. Töb-
bek között azt írta, hogy: „Fogjunk össze, barátaim, vessünk véget 
minden gyűlölködésnek, hogy jobb életünk legyen Erdélyben.”  Sütő 
Andrásnak hívták azt az ötödikes gimnazistát (Levél egy román di-
áktársamhoz. 1945). S az a fiatal gimnazista azóta is írja a leveleket, 
már nemcsak román diáktársainak, hanem mindannyiunknak, akik 
itt élünk a Kárpát-medencében. Nemzettársait szeretné meggyőzni, 
hogy csak összefogással teremthetjük meg a jobb életünket, hogy 
ezt a viharfelhőktől terhes jelent nemzetet és embert megtartó jövő 
váltsa fel. Ezt az ilyen jövőt azonban csak mi magunk építhetjük 
fel, mert miként azt  Sütő András mondja: „Ingyen jövendőre pedig 
hiába várnánk. Amikor az ilyet osztogatták, nem voltunk az Isten 
közelében.”

Barátom már rég eltűnt az utca forgatagában. Egyedül maradtam 
gondolataimmal, az erdélyi gimnazista régen megfogalmazott, de a 
mai napig hozzánk érdemben el nem jutó üzenetével. 

Hét Nap, 2000. december 27. 18.
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A kilencvenes évek. Újra és újra eszembe jutnak. A túlélés kemény, 
küzdelmes mindennapjai. Az embert megalázó döbbenet pillanatai. 
Gyűjtögetem a ránk kényszerített, megpróbáltatásokkal terhes sötét 
esztendők mozaikkockáit, emlékezetes kis történéseit. Rakosgatom 
őket egymás mellé, és meglepődve azon kapom magam, hogy önkén-
telenül is rámosolygok egyik-másik velem, velünk történt eseményre. 
Mert történtek bizony dolgok a mi kis beszűkült művészvilágunkban. 
Most ugyanis arról essen szó, hogyan is éltünk, mi mindennel kellett 
szembesülnünk.

VENDÉGÜNK  CSOÓRI SÁNDOR ■

 Csoór i  Sándor  török 

kávéva l  Óbecsén, 

a  Középisko lások 

Művészet i  Veté lkedőjén
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Azokban a válságos években nem hallgattak el itt a múzsák. Az 
Újvidéki Színház társulata tette a dolgát. Ha kisebb-nagyobb késéssel 
is, de egymást érték a bemutatók. Sőt a színház kistermében is sor 
került néhány irodalmi estre és egyéb művelődési rendezvényre.

Egy ilyen, sokunk számára mindenképpen emlékezetes irodalmi 
est  Csoóri Sándor nevéhez fűződik.  Csoóri Sándor a magyar közélet és 
irodalom kimagasló egyénisége, aki azokban az években a Magyarok 
Világszövetségének az elnöke is volt, természetesnek tartotta, hogy 
abban a ránk szakad sötétségben itt legyen, velünk legyen.

Egyeztettük látogatásának időpontját. Megbeszéltük, hogy a déli 
órákban várjuk Újvidéken. Este pedig az Újvidéki Színház kistermé-
ben a közönséggel találkozik. Úgy éreztük, hogy minden a legnagyobb 
rendben van, már ami a szervezést illeti. Valahogy az utolsó pillanatban 
jutott eszünkbe, hogy a rangos vendéget illik ebéddel várnunk. Persze 
tudtuk, hogy  Csoóri Sándor erre igazán nem tart igényt, ismeri az 
itteni körülményeket, tisztában van azzal, hogy intézményünk anyagi 
helyzete kétségbeejtő. Ám mi mégis úgy gondoltuk, hogy ebéddel kell 
várnunk őt. Ezen a véleményen volt  Kristóf Lázár, a belgrádi Magyar 
Nagykövetség kultúrattaséja is, akihez, mint mindig, amikor gondjaink 
voltak, bizalommal fordultunk. Lázó (mert mi csak így hívtuk) meg-
hallgatott és megnyugtatott bennünket, hogy csak szervezzük meg az 
ebédet, a nagykövetség támogatására ezúttal is számíthatunk.

Úgy döntöttünk, hogy a péterváradi várba visszük fel a neves 
vendéget. Csodálatos hely, turisztikai attrakció, vendéglátóiparának 
pedig rangja van.

 Franyó Zsuzsánna, a színház művészeti vezetője és dramaturgja 
tárcsázta fel az ottani éttermet, és megbeszélte az ebéddel kapcsolatos 
dolgokat. Örömmel újságolta, hogy minden rendben van, az étterem 
illetékese igen előzékeny volt, sőt tekintettel az alkalom jelentőségére, 
felajánlotta, hogy ezüst evőeszközökkel és kristálypoharakkal terít 
majd. Hát ha lehet, ha maga az étterem illetékese ezt a „variációt” 
javasolja, akkor nekünk ugye mi kifogásunk lehet ellene? – jegyezte 
meg művészeti vezetőnk.

A megbeszélt napon és időben  Kristóf Lázár érkezett meg elsőnek. 
 Csoóri Sándor késett. Természetesnek vettük, hiszen a határátke-
lés nehézkes volt. Valószínűleg nagy a tumultus – nyugtatgattuk 
magunkat. Tizenkét óra helyett fél három után érkezett csak meg. 
Indultunk is mindjárt fel a várba, habár vendégünk szabadkozott, 
és inkább pihenni szeretett volna. Mikor azonban értesült róla, hogy 
megszerveztük az ebédet, a pihenést későbbre halasztotta.
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A megterített asztal valóban impozáns képet nyújtott, maga az 
ebéd azonban átlagos volt. Vendégünk fáradtnak látszott, csak ízlel-
gette az ételeket (később tudtuk meg, hogy mivel meg akart kímélni 
bennünket a kiadástól, Szegeden megebédelt).

Az ebéd végeztével  Kristóf Lázár ment, hogy egyenlítse a számlát. 
Száz márkánál nem kerülhet többe – töprengtem magamban. Sőt azt 
is sokallnám, hiszen akkoriba száz márkáért tíz embert is meg lehetett 
vendégelni! Lázó meglehetősen gyorsan visszajött.

– Egy kis baj van! – súgta oda csendesen.
– Baj? – Néztem rá kérdően.
– Igen. Nincs nálam elég pénz.
Továbbra sem értettem, hogy miről van szó. Vártam, hogy 

mondja.
– Tudod, hogy mennyi a számla? – kérdezte.
– Mennyi?
– Nyolcszáz márka! Ennyi pénz valóban nincs nálam, majd holnap 

valaki elhozza a követségről.
– Nyolcszáz márka?! – furcsán nézhettem rá, mert elmosolyodott.
– Az ezüst eszcájg és a kristálypoharak miatt!
Hogy akkoriban mit jelentett az a nyolcszáz márka, azt, gondolom, 

mindenki tudja. Óriási összeg volt, számunkra mindenképpen, hiszen 
mi ott a színházban az egy-két márkát is megbecsültük.

 Csoóri Sándor estje nagyon jól sikerült, de a „dicső” ebéd után én 
még sokáig az ezüst eszcájgokkal és a kristálypoharakkal álmodtam.

Nagyon a szankciók elején voltunk. Még csak ismerkedtünk a 
gettóba zártak életével. 

A színház élte a maga látszólag megszokott életét. Folytak az új 
darab próbái, és közben készülődtünk a békéscsabai Jókai Színház 
vendégjátékára.

A békéscsabaiak vendégszereplése a két színház – az Újvidéki 
Színház és a Jókai Színház – közötti kapcsolat létrejöttét kívánta 
jelezni, és mi őszintén örültünk annak, hogy ez a kapcsolat egy Sü-
tő-drámával veszi kezdetét. A Jókai Színház ugyanis  Sütő András A 
szúzai menyegző című művével kívánt fellépni Újvidéken.

A problémák akkor jelentkeztek, amikor azt hittük, hogy minden 
a legnagyobb rendben van. Az történt, hogy a darab néhány szereplője 
ellenezte az utazást, a vendégjátékot. Félelmüknek adtak hangot. Azt 
hangsúlyozták, hogy mivel nálunk, a Vajdaságban háborús hangulat 
van, veszélybe kerül, kerülhet biztonságuk. Sok mindenre hivatkoz-
tak, sok mindennel igyekeztek alátámasztani félelmüket.
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Azokban az években  Varga Imre volt a belgrádi Magyar Nagykö-
vetség kultúrattaséja. Figyelemmel kísérte mindazt, ami a színházon 
belül és azon kívül történt. Segítségére mindig számíthattunk. Ezúttal 
is ő volt az, aki igyekezett megoldani a valóban nem várt problémát. 
Telefonon kereste meg a biztonságukat féltő művészeket, Győzögette 
őket, igyekezett megértetni velük, hogy biztonságukat nem fenyegeti 
veszély, hogy itt egyszerűen nem eshet bántódásuk. Amikor úgy 
érezte, hogy a telefonbeszélgetések nem voltak eléggé meggyőzőek, 
levélben fordult az érintettekhez, úgyhogy végül sikerült megnyug-
tatnia a vendégjátékot ellenzőket, és jöhetett a Jókai Színház.

A gondok, a problémák azonban ezzel még nem szűntek meg. 
Tudvalevő ugyanis, hogy az Újvidéki Színházban hagyománya volt/
van a szimultán fordításnak, így ezúttal is számítottunk arra, hogy 
néhányan lesznek majd, akik igénylik a fordítást. Pár héttel a ven-
dégjáték előtt azonban rádöbbentünk, hogy  Sütő András drámáját, 
A szúzai menyegzőt nem fordították le szerb nyelvre, tehát nincs 
lehetőség a szimultán fordításra.

Nem nyugodtunk bele, nem kívántuk megszakítani a hagyományt. 
A követség is azt sugallta, hogy valamiképpen oldjuk meg a dolgot. 
Elhatároztuk, hogy lefordíttatjuk a darabot. Több mint két hetünk 
volt még az előadásig. Találni kellett valakit, aki a megoldhatatlan 
tetsző feladatra vállalkozna. Találtunk! A szúzai menyegző szerb 
szövege az előadás napján a kezünkben volt, Szimultán fordítónk, 
akinek egyébként nagy gyakorlata volt ebben a munkában, egyeztette 
a szöveget a súgópéldánnyal, a békéscsabaiak súgópéldányával, a kü-
lönböző rendezői húzások, rövidítések miatt, és jöhetett az előadás. 
A siker nem maradt el. A közönség vastapssal köszönte meg a Jókai 
Színház Sütő-előadását.

Jóval az előadás után tudtam meg: mindössze ketten igényelték 
a fülhallgatókat. Az előadást azonban nem tudták végighallgatni, 
mivel a fordítókészülék meghibásodott, s az első perctől kezdve 
recsegett-ropogott.

Hét Nap, 2003. december 17. 18.
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 Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere január 27-én 
Jugoszláviába látogat – közölték a hírműsorok. Természetesen rend-
hagyó érdeklődés követte a bejelentést, hiszen a szankciók teljesen 
elszigetelték Jugoszláviát a világtól. S egy ilyen magas szintű látoga-
tásra még menynyire hogy odafigyeltek az emberek.

Január 27-én 20 éves fennállását ünnepli az Újvidéki Színház 
– olvasom a lapokban. Ennek a hírnek persze nem volt olyan vissz-
hangja, mint az előbbinek. Nem is lehetett. S nem is azért került 
most egymás mellé a két hír, hogy így esetleg az utóbbi jelentőségét 
növeljem, hanem egyszerűen azért, mert a két dátum megegyezik, 
a rendhagyó látogatás és a színház ünnepe egyazon napra esik. S ez 
viszont lehetővé teszi, hogy  Jeszenszky Géza külügyminiszter úr belg-
rádi megbeszélései után részt vegyen az Újvidéki Színház ünnepén. 
Legnagyobb örömünkre részt is vett! 

A színház bensőséges szép ünnepének azonban volt egy eléggé 
furcsa, mondhatnám talán, groteszk kis epizódja, amely, legalábbis 
az első pillanatban úgy látszott, beárnyékolhatta volna a felemelő 
hangulatot. Szerencsére nem ez történt.

A nem várt epizóddal kapcsolatban egyet-mást el kell monda-
ni. Az előzményekről, a szervezésről van szó, merthogy a gondok 
sokaságával kellett megbirkóznunk a rendezvény zökkenőmentes 
lebonyolítása érdekében.

A díszelőadás utáni fogadás jelentette számunkra a legnagyobb 
problémát. Ugyanis anyagilag a színház sehogyan sem állt. S egy 
reprezentatív fogadás, amely mindenképpen velejárója az ilyen rangú, 
jelentőségű rendezvénynek, horribilis összegbe került. Segítségünkre, 
mint minden alkalommal, amikor bajban voltunk, a belgrádi magyar 
nagykövetség sietett. A követség illetékesei megnyugtattak, hogy 
minden rendben lesz, ne aggódjunk. S úgy is történt. Január 27-én, 
a kora délutáni órákban megjelent a követség minibusza a technikai 
személyzettel, és a színház kistermében a követség szakácsának az 
irányításával olyan gazdag, szemet kápráztató svédasztalt készítettek, 
amely mellett nem lehetett csak úgy elmenni!

Fellélegeztünk. A rangos vendégek, a színház leghűségesebb elkö-
telezettjei nem fognak csalódni. Ételkülönlegességekből csodálatosan 
„megkomponált” svédasztal várja őket!

A díszelőadásnak vége volt. A vendégek átvonultak a kisterembe. 
A protokoll szerint az üdvözlőbeszédek következtek.  Jeszenszky Géza 
külügyminiszter úr szólt először. A kisterembe zsúfolódott vendégek 

 JESZENSZKY GÉZA ■
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félkört alkottak a miniszter úr körül, maguk mögött eltakarva a 
gazdagon megterített asztalt.

Hosszúra sikeredtek a köszöntők. Csaknem egy órát vettek 
igénybe. Végül a színház nevében én következtem, hogy üdvözöljem 
a magas rangú vendégeket, és megkérjem őket, hogy fáradjanak a 
falhoz állított hosszú svédasztalhoz.

S ekkor megfagyott az ereimben a vér! Egyszerűen nem akartam 
hinni a szememnek! Ugyanis ahogy a köszöntőbeszédeket hallgatók 
félköre kettévált, hogy utat engedjen a tekintélyes vendégeknek, 
olyan kép tárult a szemem elé, amelyet, azt hiszem, sohasem fogok 
elfelejteni. A csodálatos svédasztal minden volt, csak csodálatos nem! 
Úgy nézett ki, mint sáskajárás után a letarolt mező. Kenyérdarabkák, 
egyik-másik tányéron néhány szelet ottfelejtett felvágott, árválkodó 
töltött tojás, gyűrött szalvéták!

Nem tudom, hogyan nézhettem ki, amint asztalhoz invitáló kéz-
mozdulattal ott álltam vendégeink előtt, de azt tudom, hogy hirtelen 
nagyon furcsán éreztem magam. Mert arra igazán nem gondoltam, 
hogy amíg a protokolláris rész tart, addig a hátul levők szép csend-
ben az est fénypontjának szánt ételkölteményekkel igyekeznek majd 
„ismerkedni”.

A világ nem dőlt össze. A vendégek megértő mosollyal fogadták 
a történteket. S ha talán azt hittem, hogy ez a kis, igazán váratlan 
epizód esetleg kihat az ünnepi hangulatra, tévedtem. A körülmények, 
amelyek között élünk, mindent megmagyaráznak – igyekezett meg-
nyugtatni egyik kollégám. Valószínűleg igaza is volt, hiszen végül is 
minden a helyére került, és akik ott voltak, egy bensőséges, szép ün-
nep hangulatát vitték, vihették magukkal.  Jeszenszky Géza miniszter 
úr is, amikor elköszönt, megjegyezte: „Örülök, hogy itt lehettem ma 
este, hogy együtt lehettem önökkel. Szép este volt!”

Hét Nap, 2002. augusztus 21. 16.
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A delibláti pusztaság: a dél-bánáti homoktenger csodavilága. S abban 
egy falucska: Šušara, azaz Fejértelep. Az Újvidéki Rádió autóbusza 
csak Uljmáig jut el. A vendéglátók onnan pótkocsis traktorral szállít-
ják a rádió színészeit, énekeseit, zenészeit, a nyilvános Vidám műsor 
részvevőit a helyszínre, a falu művelődési otthonába. Zsúfolásig 
megtelik a terem. Forró, felejthetetlen hangulat. A színvonalas, ügye-
sen összeállított kollázsműsor, amelyben a szakma akkori nagyjai 
tudásuk legjavát nyújtották, maradandó élménye nemcsak az ilyen 
műsorokra éhes közönségnek, hanem a fellépő művészeknek is.

Csaknem három és fél évtized távolából hoztam vissza a bennem 
maradt képet, a sok-sok csillogó szempárból felém, felénk sugárzó 
köszönetet. Šušarát, Fejértelepet most azért választottam, mert ér-
zékeltetni kívántam, hogy az akkori rádiósok bizony még a legeldu-
gottabb településeket is fölkeresték, hogy emberközelbe kerüljenek 
a hallgatókkal, hogy kilépve a stúdióból, élő, nyilvános adásokkal 
népszerűsítsék a rádiót, s nemcsak a rádiót!

A múlt

Az Újvidéki Rádió nyilvános Vidám műsorainak szép múltjuk van, na-
gyon gazdag és tiszteletet érdemlő múltjuk. Már e rádióállomás hősko-
rában, az ötvenes évek elején igen népszerűek voltak az „élő” nyilvános 
műsorok.  Németh P. István szervezte az első ilyen jellegű adásokat; a 
színészek mellett helyet kaptak bennük zenei együttesek, énekesek is. 
A konferanszié szerepére akkori legnépszerűbb íróink vállalkoztak: 
 Majtényi Mihály,  Gál László,  Sulhóf József,  Bogdánfi  Sándor. Később 
az ilyen revüszerű műsorokat a vidám est szerkesztői vezették. Jó ideig 
 Nagy József és  Balázs Pál végezte nagy-nagy hozzáértéssel e teendőket, 
de néha színészek is vállalták ezt az olykor hálátlan feladatot.

A krónikások, akik nyomon követtek a rádiós műsorokhoz fűződő 
eseményeket, följegyezték, hogy a rádió már 1952-ben megszervezte 
az első magyar nyelvű nyilvános Vidám műsort, 1954-tól kezdve 
pedig már tájolt is Újvidék mellett Óbecsén. Zentán, Bácsföldváron 
és Péterrévén lépett közönség elé a szórakoztató különítmény. Hogy 
kik léptek föl benne? A műsorvezetőket már említettem. Mellettük ott 
voltak még:  Gombos Péter,  Gerich Endre,  Ferenczi Jenő,  Pataki László, 
 Teleki Júlia.  Kiss Júlia,  Gyapjas István és  Ádám Olga színészek, aztán 
 Gubik Mira,  Boros István és  Mirjana, valamint  Fülöp Kató énekesek 

SZÜKSÉGÜNK VAN A VIDÁM MŰSOROKRA ■
Az igényes szórakoztatás, a szat ir ikus kabaré, 
a humor a közművelődés serkentője
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és  Virág Nándor népi zenekara, meg  Angelo Vlatković szórakoztató 
zenei kisegyüttese.

Könnyen megállapíthatjuk tehát: negyvenöt évvel ezelőtt indult 
az Újvidéki Rádió egyik legnépszerűbb műsora! Az a műsor, amely 
a stúdiókban, a mikrofonok előtt született meg, hogy azután onnan 
kilépve elinduljon hódító útjára itt, a mi Vajdaságunkban! Ez tény. 
Mint ahogyan az is tény, hogy a Vidám műsorhoz (a nyilvánost is 
ideértem) a szakma legjelesebbjei sorakoztak föl: köztük például az 
akkoriban megalakult Rádiószínház társulatának igazi, nagy szí-
nészegyéniségei is. Gondoljunk csak  Sántha Sándorra,  Nagygellért 

Lőr incz  La jos
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Jánosra,  Lőrincz Lajosra,  Gerich Endrére.  Ferenczi Jenőre,  Fejes 
Gyurkára – hogy csak néhányukat említsem. Ez a társulat volt a lelke 
ezeknek a műsoroknak. És ami talán a legfontosabb: a rádióhallgató 
vagy a nézőtéri közönség szerette ezeket a műsorokat, hiszen általuk 
nemcsak megismerte a művészeket, hanem minden alkalommal meg-
oszthatta velük a találkozás örömét, az együvé tartozás melegét.

Ezek tehát a tények, amelyeket nem lehet és nem szabad félreten-
ni, elfelejteni! Volt egy erős, rangos társulata a Rádiószínháznak. S 
a nyilvános Vidám műsorok eljutottak a vajdasági városok, falvak, 
apró települések színháztermeibe is! El bizony!

Ger ich  Endre
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A jelen

Azután sok minden történt az utóbbi években, sok minden meg-
változott körülöttünk. A Rádiószínház társulatának tagjai lassan 
lemorzsolódtak. A legtöbbjük már régen nincs közöttünk, sokan nyu-
galomba vonultak, vagy máshol folytatták pályafutásukat. A Vidám 
műsorok, legalábbis azok, amelyeknek élete a stúdiókhoz kötődik, 
szombat esténként még megkeresik a hallgatót. Szívós, lelkes embe-
rek tartják életben ezeket az adásokat. Hihetetlen akarással keresik 
a lehetőségeket, hogy újra és újra mikrofon elé állítsák megmaradt 
színészeinket, hogy újabb és újabb tréfákkal megőrizzék azoknak a 
régi Vidám műsoroknak a színvonalát, hangulatát: ne csak megőriz-
zék, hanem az éter hullámain tovább is küldjék azoknak, akik meg 
szívesen ott ragadnak a rádiókészülék mellett!

 Horváth Kátai György és  Bús Zoltán maradt még meg a Vidám 
műsor szerkesztőségében. Ők azok, akik igyekeznek menteni a ment-
hetőt. Legnagyobb gondjuk a szilveszteri műsorok megszervezése. 
A közelmúltban – pontosabban az utóbbi négy évben – az Újvidéki 
Színházzal közösen, koprodukcióban próbálták elkészíteni a négy 
és fél órás műsort. Tavaly visszaköltöztek az M Stúdióba. Az idén is 
ott készül el a nyilvános fölvétel. A társulat sem változik: azok keltik 
majd életre a tréfákat, rövid jeleneteket, akik tavaly is megnevettették 
a közönséget. A szilveszteri vidám műsor rendezését ismét  Barácius 
Zoltán vállalta el. Az időpont december 22-e.

Sajnos a műsor utaztatása ezúttal is elmarad. A régi nyilvános föllé-
pések, a rádiós gárda egykor annyira népszerű élő adásai – úgy látszik 
– végleg a múlt süllyesztőjébe kerültek. Kár! Nagy kár! Megértjük, leg-
alábbis igyekszünk megérteni, hogy az anyagiak nagyon is behatárolják 
a rádió lehetőségeit, és hogy emiatt ez a műsor egyszerűen nem járhatja 
be többé azt az utat, amelyet valaha bejárt! Persze nemcsak a közönség 
veszít ezzel sokat, hanem a rádió is! A nyilvános műsorok ugyanis (nem 
csak a Vidám műsorra gondolok) fontos szerepet játszottak a rádiós mű-
fajok propagálásában, népszerűsítésében. S hiszem, hogy jelentőségük, 
ha csupán ezt az egy szempontot vesszük is fi gyelembe, rendkívüli.

A jövő

Mindenesetre az említett műsorok hiányoznak színjátszásunk palet-
tájáról. s ezért dicséretre méltó a kezdeményezés, amely a szabadkai 
Népkörben fogant meg, és amely a mostoha sorsra kárhoztatott kabarét 
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kívánja rehabilitálni Az elképzelés szerint, amely már nem is elképzelés 
(hiszen a közelmúltban Zentán már meg is tartották az első bemutatót 
Herkules bonbon és egyéb nyalánkságok címmel), tehát az elképzelés 
szerint évente négy kabaréműsort mutatna majd be szabadkai – és 
nemcsak szabadkai – hivatásos és amatőr színészek részvételével az 
önszerveződés útján létrejött stáb. amelynek egyik kulcsfi gurája  Hor-
váth Kátai György, az ismert humorista, a rádiós Vidám műsorban 
megedzett művészember. Ezek a könnyű műsorok – az Újvidéki Rádió 
régi nyilvános adásainak a mintájára – bejárják majd a Vajdaságot, 
fölkeresik majd – reméljük – a legeldugottabb helyeket is.

Modellértékűnek tartom a szabadkai kezdeményezést. Úgy érzem, 
hogy ha már intézményes úton a kabaré műfajának nem tudunk ér-
vényt szerezni, akkor magunknak kell megkeresnünk azt a formát, 
amely lehetőséget nyújt, hogy legalább életben tartsuk a műfajt. Mert 
annak itt, a Vajdaságban hagyománya van. Ezt igyekszik majd pél-
dázni a Népkör második kabaréműsora is, amely tavaszra  Kopeczky 
Lászlót, népszerű humoristánkat fogja köszönteni hetvenedik szü-
letésnapja alkalmából.

Családi Kör, 1997. december 4. 19.
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Társadalmunk kapitalizálódása beindította azt a szerkezetváltást, 
amely egy csapásra megváltoztatta színházaink belső életét. In-
tézményeink működésében áthidalhatatlannak látszó akadályok 
jelentkeztek. Az anyagiak beszűkülése egyszerűen megkérdőjelezte 
a folyamatos munkát. A színházra kényszerített új gazdálkodási 
rendszer lassan (de biztosan) felszámolta a költségvetési forrásokat, 
és így rákényszerítette a társulatokat, az intézmény vezetését, hogy 
különféle üzleti vállalkozásokba „bocsátkozzon”, jövedelmezőségre 
törekedjen. A szerkezetváltás következményeit tulajdonképpen az 
utóbbi egy-két év alatt érezték meg igazán színházaink. A rájuk ne-
hezedő gondok már-már létüket kérdőjelezték meg. S éppen ezért az 
utóbbi időben az irányítás kérdése is napirendre került, ugyanis most 
már a megmaradásért, a túlélésért is aggódnunk kell, és bizony nem 
mindegy, hogy ebben a küzdelemben kik is lesznek a zászlóvivők. 
Nem meglepő tehát, hogy mind gyakrabban esik szó a vezetőválság-
ról. Beszélnek, vitatkoznak róla a szakmán belül és a szakmán kívül 
is. Pro és kontra érvekkel igyekeznek igazolni egyesek maradását 
vagy távozását, illetve új emberek kinevezését. Ezekből a nyilvánosság 
előtt folyó csatározásokból sok mindent megtudunk, s ezt egyébként 
helyesnek tartom, mert a színház nem kényszeríthető gettóba, olyan 
gettóba, amely fölött a különböző érdekcsoportok őrködnek.

Jómagam a mindinkább gyűrűző vitának egy gyakran hangoz-
tatott tézisével semmiképpen sem tudok egyetérteni, éspedig azzal, 
hogy itt, Vajdaságban a magyar színházi szakmán belül nincsenek 
megfelelő emberek a színházvezetés „irigylésre méltó” posztjára, tehát 
vagy külföldről, vagy akár Belgrádból kellene „importálni” őket. Ez 
a tézis, legalábbis számomra, elfogadhatatlan. Állítom, hogy annyira 
azért nem vagyunk szegények, hogy színházi ügyeinket ne tudnánk 
mi magunk megfelelő szinten felvállalni és intézni. A szakmán belül, 
de azon kívül is vannak, akik joggal igényt tarthatnának arra a bizo-
nyos igazgatói székre. Mindenekelőtt a középnemzedékre gondolok, 
de hiszem, hogy sok fiatal is elvállalhatná ezt a feladatot. S vannak 
ilyen jelöltek Újvidéken is, de Szabadkán még inkább.

Véleményem szerint az új „jelöltek” iránti feltétlen bizalom 
mellett (vonatkozik ez az eddig pozíciókban levőkre is) nem ártana 
egyre és másra odafigyelni, mert azokra bízni a színház irányítását, 
akik például meglehetősen kompromittálták magukat a „dicső” 
ristići korszakban, és akikben csak akkor lobbant fel az öntudat, 
a magyar nyelvű színházért való „őszinte aggódás”, amikor a szín-
játszásunk fölé tornyosult sötét felhők úgy-ahogy elvonultak, nem 
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lenne helyénvaló. Továbbá semmiképpen sem tudom elfogadni azt 
az elképzelést, hogy a székváros magyar nyelvű színházának élére 
olyan embert kellene kinevezni, aki annak nyelvét, színházi kultú-
ráját nem ismeri. Sajnos ezt az elképzelést a magyar színházi szakma 
egy kisebb csoportja szorgalmazza már jó ideje, és az ember ennek 
hallatán csak keserűséggel állapíthatja meg, hogy azért itt a mi kis 
közösségünkben sok mindent a helyére kellene tennünk, sok minden 
eleve megkérdőjelezi erkölcsi magatartásunkat.

A szerkezetváltás, amelyre írásom elején utaltam, anyagi meg-
szorításaival szinte kilátástalan helyzetet teremtett a színházakban, 
különösen a kisebbségiekben. Ennek tudatában kell tehát megterem-
teni, kiépíteni azt a stratégiát, amely a megmaradást, a továbbélést 
szavatolja. Ez a stratégia azonban ne csak a szakmát mozgósítsa, ha-
nem azokat is, akik nem tartoznak ugyan a céhbeliek csoportjához, de 
helyzetüknél fogva jelentős támogatást nyújthatnak színházainknak. 
Ezeknek a külső tényezőknek (mindenekelőtt az önkormányzatokra 
gondolok) óriási a felelősségük. S a feladatuk sem elhanyagolható! 
Színházaink léte felett kell őrködniük, és különösen arra kell vigyáz-
niuk, hogy azok véletlenül se kerüljenek illetéktelen kezekbe.

Amikor ezeket a sorokat gépelem, önkéntelenül is  Csáki Ju-
ditnak, az ismert magyarországi színikritikusnak a szavai jutnak 
eszembe. Egy helyütt ezt írta: „Elindult a tehetségtelenség diktatú-
rája, vonulnak a demokrácia zászlaja alatt, a zászlót fentről fennen 
lengetik, jönnek a szürkék, az eddig névtelenek, az alkalmatlanok, a 
dilettantizmusban egyenlők, és letaposnak mindenkit, aki nem akar 
egyenlő lenni olyan nagyon odalent, pinceszinten, a semmi közös 
birtoklásában, az ebből fakadó agresszivitásban. Támogatják őket a 
primitív demagógiára vevők…”

Súlyos szavak, kegyetlen igazságot kimondó mondatok. Ha mást 
nem, hát legalább gondolkodjunk el ezen a kellemetlen figyelmez-
tetésen!

Magyar Szó, 1997. július 19.
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Markov ics  úr, 

a  cse lédköz vet í tő 

(Sz i lágy i  Nándor) 

és  a  cse lédek 

(Édes  Anna)

Rövid  Eleonóra 

és  Harag  György 

az  Édes  Anna egy ik 

próbá ja  után

■■■  ■ ERKÖLCS, HIVATÁSTUDAT…

Az Újvidéki Színház kolozsvári vendégszereplése 1990 októberében 
alkalom volt arra is, hogy mi, színészkollégák barátságot kössünk. (A 
színház  Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének dramatizált 
változatát mutatta be.) Az emlékezetes bemutatkozás után korombeli 
kollégámmal sok mindenről szót ejtettünk. Természetesen min-
denekelőtt az előadásról, hiszen az Édes Annát a romániai magyar 
színjátszás nagyja,  Harag György rendezte, aki tulajdonképpen az 
egyetlen kapocs volt köztünk, romániai és jugoszláviai magyar szí-
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nészek között. A hajnali órákban aztán egy másik, mindannyiunkat 
érintő, közös téma is „napirendre” került, éspedig a színész erkölcsi 
tartása, hivatástudata.

Romániai színészkollégám vetette fel a témát az ottani színésztár-
sadalomnak egy meghatározott periódusban tanúsított magatartása 
kapcsán. A 70-es évek második felében induló és a 80-as években még 
inkább fokozódó elvándorlásról volt szó, pontosabban arról, hogy 
ebben az időszakban tragikus méreteket öltött a romániai magyar 
színészek emigrációja. Részben talán érthető is volt a távozó színészek 
álláspontja. Nem tudták, vagy nem akarták vállalni a létbizonyta-
lanságot, a kilátástalanságot. Az „elvándorlás” szinte megtizedelte a 
színésztársadalmat, de ennek ellenére, akik maradtak, akik vállalták 
sorsukat, azok maradandó emléket állítottak a színészi hivatásnak. 
S tulajdonképpen erről a szerepvállalásról, a kisebbségi sorsban 
élő színészek erkölcsi magatartásáról beszélgettünk, illetve főleg 
kollégám beszélt, példaként említve a hetvenes és nyolcvanas évek 
történéseit, azt a heroikus küzdelmet, amelyből Thalia papjai emelt 
fővel, győztesként kerültek ki. Az az erkölcsi magatartás, mélységes 
hivatástudat – hangsúlyozta minduntalan kollégám – az utánuk, az 
utánunk jövő nemzedéket is motiválja majd.

A közelmúltban újra találkoztam erdélyi színészkollégámmal. Egy 
tanácskozáson futottunk össze. Örömmel köszöntöttük egymást. Meg-
változott. Valamiféle csalódottság, keserűség bujkált a szemében. A 
lobogását, lelkesedését, amelyet abban a kolozsvári beszélgetésben nem 
tudott vagy nem is akart eltitkolni, nem hozta magával. Igyekeztem 
vissza-visszatérni a régi témára, hiszen hazájában azóta sok minden 
történt. Szűkszavú volt. Úgy viselkedett, mint akit már semmi sem 
érdekel. Aztán mégiscsak megnyílt.

Az utóbbi másfél évben nemcsak lelassult, hanem meg is szűnt a 
színészek elvándorlása – mondta. Sőt az is megtörtént, hogy sokan 
visszajönnek, mert egyszerűen nem találják helyüket az anyaország-
ban, de – folytatta meglepően csendesen, szinte szomorúan –, engem 
más aggaszt, a színpadra kerülő új nemzedékek, fiatalabb kollégáim 
ugyanis más légkört teremtenek. Erkölcs?! Hivatástudat?! Másként 
értelmezik. Ez a két fogalom mást jelent nekik és mást nekem. Csak 
valamiféle művészszínház érdekli őket. Az új európai veretű színházi 
formák széles skálájáról álmodoznak. A különböző kifejezőeszközök, 
az újítások bűvöletében élnek, ami talán természetes is, de azért 
nekünk az álmodozáson kívül más feladatunk is van. Nem?! Nem is 
olyan régen egy István király életével foglalkozó drámát próbáltunk. 
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A fiatal kollégák fanyalogva ízlelgették a súlyos mondanivalót hor-
dozó dialógusokat. Unták a próbát, nem titkolták. S azt, hogy ezzel a 
darabbal majd bejárjuk Erdély városait, sőt a legkisebb magyarlakta 
településeket is. Egyszerűen szükségtelennek tartották. Lehet, hogy 
nekik van igazuk – állapította meg barátom. – Megváltozott körülöt-
tem, körülöttünk minden. Úgy látszik, örök idealista maradok, és az 
én életemet már csak az a jelszó határozza meg, amely a régi lovagok 
címerében áll, és amely így hangzik: Szolgálok! Erkölcsi magatartá-
som, hivatástudatom ehhez a jelszóhoz igazodik. Megalkudni ebben 
a kérdésben se mással, se önmagammal nem fogok!

A két beszélgetés tanulságos volt számomra mindenekelőtt azért, 
mert sok azonos vonást fedeztem fel a két kisebbségben élő színésztár-
sadalom között, már ami a távoli és a közeli évek történéseit illeti. Így 
az elvándorlás kérdésében ez a hasonlóság nem egészen egyértelmű: 
míg ott a létbizonytalanság, addig nálunk a kényszer, az értelmetlen 
háború okozta helyzet késztette távozásra a színészeket, habár amikor 
rólunk van szó, azt is el kell mondanunk, hogy nem egy olyan esettel 
találkozhattunk, amikor ennek a távozásnak mindenekelőtt az egyéni 
érdek, az érvényesülés nagyobb lehetősége volt az okozója.

A színészeink távozása utáni időszakban (itt már teljes azonosságról 
beszélhetünk) azok, akik itt maradtak, akik a továbbélésben szerepet 
vállaltak, azok erkölcsből is, hivatástudatból is kitűnőre vizsgáztak. Az 
utóbbi néhány esztendő azonban nagyon is aktualizálta a két nagyon is 
meghatározó fogalmat, értelmezésük körül oszlottak meg a vélemények, 
ha nem tévedek. Úgy érzem, hogy az az ideális megfogalmazás, amelyet 
erdélyi kollégám a „szolgálok” jelszóval igyekezett megmagyarázni, már 
valahogy közhellyé fakult itt nálunk is, s mind kevesebben hangoztatják. 
Az „új idők új dalaival” érkezők sok mindent másként látnak, másként 
értékelnek, és ebből kifolyólag színházaink működését, működtetését 
is, valószínűleg másként képzelik el.

A két színházi közeg belső életének történéseiből tanulhatunk is, 
meg nem is. Ez már tőlünk függ. Mindenesetre már hosszabb ideje a 
szakadék szélén gubbasztunk, és éppen ezért minden lépésünket jól át 
kellene gondolnunk, mielőtt bármit teszünk, nehogy oda kerüljünk, 
ahonnan aztán már nincsen visszaút.

Magyar Szó, 1997. augusztus 2.
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A kilencvenes évek. Számunkra nagyon is emlékezetes időszak. 
Időszak, amely megfosztott bennünket attól, hogy ember módjára 
éljünk. A kilátástalansággal, a megbélyegzettséggel „ajándékozott” 
meg bennünket. Erről a – remélem – soha vissza nem térő időszakról 
nemigen beszélünk. Igyekszünk elfelejteni. S el is kell felejteni, ha 
ugyan lehet.

Én most mégis azokra a válságos évekre emlékezem vissza. A 
napokban ugyanis egyik ismerősömmel – hogy mi okból, már igazán 
nem tudom – felidéztük a szankciók satujában sínylődő kis közös-
ségünk hitevesztettségét. Beszélgetésünk során ismerősöm egy ilyen 
gondolatot is megfogalmazott: „Egyedül maradtunk akkor, nemigen 
törődött velünk az anyaország.”

Ez így megfogalmazva, a színházra vonatkoztatva (színházi em-
ber lévén úgy érzem, hogy érdemi véleményt mondhatok az említett 
állításról) nem felel meg a valóságnak. Ezt ismerősömnek is igyekez-
tem hangsúlyozni, és most az újság hasábjain újra megteszem. Az 
a támogatás ugyanis, amellyel az anyaországi színházak, színházi 
szakemberek annak idején a segítségünkre siettek, példamutató volt, 
és a közösségvállalást juttatta kifejezésre.

Azokban a válságos esztendőkben nemcsak egyének, hanem 
intézmények is a segítségünkre siettek, igyekeztek velünk lenni és 
arról biztosítani, hogy nem vagyunk egyedül. A magyar nemzet egyik 
legjelentősebb intézménye, szellemi otthona, a budapesti Nemzeti 
Színház például a kilencvenes évek első felében (az Újvidéki Színház 
meghívására) három alkalommal is ellátogatott hozzánk.

Hogy mikor vendégszerepelt itt a Vajdaságban a Nemzeti Színház? 
Sorolom: 1990. november 24-én és 25-én, két előadással. Sławomir 
 Mrożek Az arckép [Portré] című háromfelvonásos színművével, me-
lyet  Gábor Miklós rendezett és  Eörsi István Tragédia magyar nyelven 
Szophoklész Antigonéjából című művével, ezt pedig a Nemzeti Színház 
akkori igazgatója,  Csiszár Imre rendezte, egyszersmind pedig felbe-
csülhetetlen segítséget nyújtott abban, hogy a Nemzeti Színház első 
vajdasági vendégjátéka létrejöjjön.

A Nemzeti Színház 1993. november elsején érkezett újra a Vajda-
ságba. A neves társulat Topolyán, Újvidéken, Zentán és Szabadkán 
lépett közönség elé.  Sütő András Advent a Hargitán című színművét 
mutatta be osztatlan sikerrel. A darab szerepelői:  Sinkovits Imre, 
 Agárdi Gábor,  Bartal Zsuzsa,  Götz Anna és  Rubold Ödön egy emlé-
kezetes előadással ajándékoztak meg bennünket.

NEMZETI SZÍNHÁZUNK A VAJDASÁGBAN ■
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1994. november 7-én harmadízben tapsolhattunk a Nemzeti 
Színház nagynevű társulatának. A tartományi székváros, Újvidék 
várta és fogadta a vendégeket. A rendkívül nagy érdeklődésre való 
tekintettel a társulat a Szerb Nemzeti Színház nagytermében mutatta 
be  Szigligeti Ede Liliomfi című zenés vígjátékát három felvonásban, 
a következő szereposztásban:  Ferenczy Csongor,  Moór Marianna, 
 Csömör Csilla,  Tóth Sándor,  Agárdi Gábor,  Fonyó István,  Pathó 
István,  Tahi József,  Bessenyei Ferenc,  Juhász Judit és  Sörös Sándor. 
A rendező  Beke Sándor volt.

A két utóbbi vendégjáték létrejöttében és sikeres lebonyolításában 
fontos szerepe volt  Ablonczy Lászlónak, a Nemzeti Színház igaz-
gatójának ( Csiszár Imre után ő vette át az intézmény irányítását). 
 Ablonczy László mandátuma idején igyekezett érvényt szerezni 
annak az állásfoglalásnak, amely 1891-ben és 1987-ben „született”, 
és amely egyértelműen meghatározta a Nemzeti Színház célját 
(feladatát, szerepét). Ez az elvi álláspont így hangzik: „A színház a 
nemzet egyik alapvető szellemi intézménye, mely a hazai és a világ 
magyarságának nyelvi, történelmi, lelki, erkölcsi épülését hivatott 
szolgálni. Műsorában, munkájában sem pártot, sem napi politikai 
célokat nem képviselhet.”

Nemzeti Színházunk – mert itt a Vajdaságban így köszöntötték a 
nemzet legrangosabb színházát – akkor járt itt nálunk, amikor arra 
a legnagyobb szükség volt.

 Bartal Zsuzsa, az Advent a Hargitán egyik szereplője a Nemzeti 
Színház vajdasági vendégjátéka után így nyilatkozott: „Az első dolog 
egyáltalán a jelenlétünk. Benne van az Adventben és nagyon szépen 
rímel a dolog. Kisréka mondja: »Ahol várakozás van, oda jelt küld 
az Isten, vigasztalót…«”

Másfél évtized múlott el azóta, de azt az együttérzést, azt a 
szolidaritást, amellyel a Nemzeti Színház osztozott áldatlan helyze-
tünkben, nem felejtjük el. S ez is csak azt bizonyítja, hogy a színház 
közösség-összetartó hatalom, és nagyon fontos a nemzeti önbecsülés, 
méltóság megőrzésében.

Hét Nap, 2008. július 9. 32.
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Egyiptom, Tunézia, Ausztria, Szlovákia, Románia, Ukrajna (Kárpát-
alja) és természetesen Magyarország. Országok, városok, zsúfolásig 
megtöltött színháztermek, a társulatra, a balkáni „ismeretlenségből” 
jött szerény művészekre rácsodálkozó, az elismerésben, a tapsban nem 
fukarkodó közönség. A most jubiláló Újvidéki Színház együttesének 
rangját bizonyítandó, erősítő vendégjátékok, amelyekről, úgy érzem, 
ebben a rendhagyó évadban, nem lenne szabad megfeledkezni.

A siker jóleső melege mögött azonban sok minden ott volt. Ott 
volt például az újvidéki Szerb Nemzeti Színháztól „örökölt” (kiselej-
tezett) rozoga autóbusz, amelyet népszerű művésznőnk,  Romhányi 
Ibi „trógernek” keresztelt el, és amely bizony mellőzte mindazokat a 
tulajdonságokat, amelyek esetleg arra utaltak volna, hogy egy „igazi” 
társasgépkocsiról van szó, de ennek ellenére az „impozáns” tróger 
sohasem hagyta cserben a társulatot, büszkén döcögött vele, pöfögött, 
rángatózott, füstölt az említett országokon keresztül (Egyiptomot 
és Tunéziát kivéve), és tanúja volt annak a határtalan lelkesedésnek, 
akarásnak, amely sohasem engedte meg, hogy a messziről érkezett 
kis csapat félénken, valamiféle kisebbrendűségi érzéstől vezérelve 
lépjen a közönség elé. Ellenkezőleg, poggyászukban mindig ott volt 
valami, amire felfigyelt a közönség, a szakma. S nemcsak a merész 
mondanivaló megfogalmazása, hanem annak kemény, egyértelmű 
közlése, nem egy esetben nemcsak meglepte, hanem egyszerűen 
megdöbbentette a nézőt.

Csaknem tizenkét évvel ezelőtt, 1986 októberének utolsó napja-
iban egy ilyen bátor, az akkori magyarországi nézők számára talán 
szokatlan hangvételű előadással utazott fel Budapestre az Újvidéki 
Színház társulata.  Örkény István Forgatókönyv című művét mutatta 
be az angyalföldi József Attila Művelődési Ház színháztermében. Már 
maga az a tény, hogy az újvidéki együttest az Angyalföldre „irányítot-
ták”, sok mindent sejtetett! Mindenekelőtt azt, hogy kényes darabbal, 
témával érkeztek a magyar fővárosba, mert ugye az Örkény-darab 
„figyelme” 1949-re, a koncepciós perekre (közelebbről a Rajk-perre) és 
aztán az 1956-os eseményekre irányul. Lévén pedig hogy az újvidéki 
társulat 1986-ban, tehát az 56-os történések harmincadik évfordu-
lóján kívánta bemutatni a Forgatókönyvet a magyar közönségnek, 
érthető volt, hogy a szívélyes fogadtatás, legalábbis a hivatalos részről, 
elmaradt. Egyébként már a vendégjátékot megelőző előkészületek 
folyamán is gyűrűztek a gondok. A legnagyobb problémát a játéktér 
meghatározása jelentette. A fővárosi színházak nem siettek vállalni 
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a vendéglátó szerepét, aztán végül is megoldva a gordiuszi csomót, 
Angyalföld fogadta be a Forgatókönyv társulatát.

Nem is kell mondanom: a fővárosi színházi szakma azon az estén 
ott szorongott az angyalföldi Művelődési Ház színháztermében. Egy-
értelmű volt a siker, amely nemcsak a társulat nagyszerű játékának, 
hanem  Lyubisa Georgievszki macedón rendezőnek is szólt, aki az 
Örkény-művet sajátos módon értelmezte és fogalmazta meg annak 
üzenetét! Egyébként  Lyubisa Georgievszki (ma a macedón politikai 
élet egyik legjelentősebb személyisége) rendkívül erős szálakkal kö-
tődött az Újvidéki Színházhoz (ő rendezte  Jordan Plevnes „R” című 
drámáját is), becsülte, nagyra értékelte a társulatot. Az angyalföldi 
előadás után, a magyarországi szakma elismerésének özönében 
nem is győzte hangsúlyozni, hogy az újvidéki társulatban azonos 
gondolkodású művészekre talált, olyanokra, akik vállalni merik az 
újat mondással járó kockázatot.

Ennek az angyalföldi előadásnak volt egy nem várt prológusa: 
 Ábrahám Irén az előadás napján rosszul lett, kórházba kellett vinni, 
úgyhogy kérdésessé vált az előadás megtartása. A színészek azonban 
vállalták a cseréket, a kockázatos „beugrásokat”! Két és fél órával az 
előadás előtt kezdődött a „mentési” akció, a részpróbák. A színészek 
megmentették az előadást!

Mozaikok a jubiláló Újvidéki Színház életéből. Mozaikok, amelyek 
a maguk módján példázzák egy kis társulat tartását, helytállását.

Magyar Szó, 1998. június 6.
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Hódmezővásárhelyen született 1919. február 10-én. A pályakezdés 
első, sokat ígérő lépéseit Szegeden teszi meg. Az alig húszéves fi-
atalember 1940-ben kerül  Kardos Géza ottani színtársulatához. A 
szegedi társulat két kiváló színész-rendezője,  Zách János és  Horváth 
Jenő hamar rádöbbennek arra, hogy őstehetséggel van dolguk. El-
halmozzák színészi feladatokkal, amelyeket a hódmezővásárhelyi 
fiatalember meglepő rátermettséggel, valami különös, igen erőteljes 
belső energiával sorra meg is old.

Két év után  Bessenyei Ferenc elköszön Szegedtől, és a Miskolci Nem-
zeti Színházhoz kerül. Ott sem marad sokáig. 1945-ben már a Budai 
Színházban találjuk, majd a pécsi és a szegedi Nemzeti Színház produk-
cióiban lép a közönség elé. 1950-ben a budapesti Nemzeti Színházhoz 
szerződik, és némi megszakításokkal a mai napig hűséges maradt a 
nemzet legrangosabb színházához: 1981-ben történt nyugdíjaztatásáig 
annak rendes tagja, utána pedig a Nemzeti Színház örökös tagja.

 Bessenyei Ferencnek a Nemzeti Színház iránti elkötelezettsége 
messzemenően meghatározta színészi ars poeticáját.  Tarján Tamás 
neves színházi esztéta jegyezte meg egy helyen: „ Bessenyei Ferenc 
esetében nem csupán egy megkülönböztetett helyzetű társulathoz 
való tartozást jelentett a nemzeti színházi szerződés. Ha az informatív 
értéken túlmenően van valóságos tartalma ennek a jelzős szerkezetnek, 
akkor Bessenyeiről feltétlenül elmondható, hogy ő nemzeti színházi 
színész. Az intézmény nevében viseli szellemét, s  Bessenyei valóban a 
nemzeti kultúra, a magyar dráma, a magyar nyelv és a magyar nézőhöz 
közel hozott klasszikus világirodalom szolgálatára tette föl életét!”

 Bessenyei Ferenc színpadra álmodott alakjait a teljesség igényé-
vel most számba venni lehetetlenség volna, ezért csak néhány általa 
megformált, emlékezetes színpadi alakítását említjük meg. Min-
denekelőtt  Németh László darabjaira gondolok.  Bessenyei Ferenc 
ugyanis Németh alakjainak nemcsak a leghívebb, hanem a leghite-
lesebb tolmácsolója volt. A nagy író hősei: Galilei, Görgey, Colbert 
és Széchenyi  Bessenyei Ferenc értelmezésében, megformálásában 
hús-vér emberként jelentek meg a színpadon, és egyszerű, de valami 
mélyről jövő csodálatos hittel mutatták a nézőknek, hogy merre kell 
keresniük életük igazságát. Természetesen  Illyés Gyula színpadi hőseit 
is döbbenetes módon szólaltatta meg  Bessenyei Ferenc. Gondoljunk 
csak a Fáklyaláng Kossuthjára vagy a másik  Illyés-drámának, a 
Dózsa Györgynek a címszerepére! Aztán persze a nagy klasszikusok 
művei sem kerülték meg. Elsősorban a magyar drámairodalom két 

NYOLCVANÖT ÉVES A NEMZET SZÍNÉSZE, 
 BESSENYEI FERENC ■



■   Faragó Árpád ■ 130 ■  Emberek, események ■■■  

■■■  

remekére,  Madách Imrének Az ember tragédiája és  Katona Józsefnek 
a Bánk bán című művére gondolok. Két különböző szerep: Ádám és 
Bánk bán, két színészi bravúr. Aztán volt  Bessenyei Ferenc  Gorkij-
hős és  Molière-figura, és játszott, játszott még kimondhatatlanul 
sok előadásban.

Külön meg szeretném említeni  Eörsi István Tragédia magyar 
nyelven Szophoklész Antigonéjából című művét. Ebben az előadásban 
ugyanis Kreón szerepében láthattuk  Bessenyei Ferencet. Láthattuk 
– mondom –, mert a budapesti Nemzeti Színház ezzel a darabbal 
vendégszerepelt itt, a Vajdaságban 1990 novemberében, és láthattuk 
a nagy művészt négy évvel később Újvidéken,  Szigligeti Ede Liliomfi 
című zenés vígjátékában, merthogy a Nemzeti Színházat, az olyan 
nagy művészt, mint amilyen  Bessenyei Ferenc, nem akadályozta meg 
az itteni, akkor már valóban kilátástalannak tűnő helyzet abban, 
hogy itt legyen, velünk legyen!

A színpadi megmutatkozások mellett a filmszerepek is megkeres-
ték. A Láz, a Dúvad, az Egy magyar nábob, az Ítélet, a Föltámadott 
a tenger, a Pacsirta, a Kőszívű ember fiai, az Egri csillagok című 
filmekben láthattuk a színészóriást.

 Bessenyei Ferenc, a kétszeres  Kossuth-díjas, kiváló és érdemes 
művész néhány évvel ezelőtt megkapta a Nemzet Színésze díjat. Ez 
a rangos elismerés azokat a nagynevű színművészeket illeti meg, 
akik negyven esztendőt töltöttek a pályán, abból húsz évadot pedig a 
Nemzeti Színházban.  Bessenyei Ferenc életének meghatározó részét 
töltötte el a Nemzeti színpadán. Az intézmény iránti elkötelezettsé-
gét sohasem hallgatta el. Annak létjogosultságáért nemegyszer szót 
emelt. Egy jó néhány évvel ezelőtti interjúban hangsúlyozta: „A 
Nemzeti Színházhoz nemzet kell! Nemzeti múlt, nemzeti kultúra, 
a nemzeti hagyományok tiszteletben tartása. Ezt előbb tudomásul 
kellene venni, és aztán visszafelé kérdezni. A Nemzeti Színháznak 
úgy kellene működnie, mint egy olyan múzeumnak, ahol az emberi 
szellem legnagyobb alkotásai vannak jelen!”

Fanatikus hittel vallotta mindig, hogy a Nemzeti Színház a ma-
gyar ság rangos és megbecsült intézménye kell, hogy legyen, olyan 
szellemi otthona, amelyben a humánum, a nemes nemzeti és egye-
temes emberi értékek határozzák meg legrangosabb színházunk 
jellegét, működését.

 Bessenyei Ferenc féltette, félti a színházat. Úgy gondolja, úgy 
érzi, hogy az ebben a mi megbolydult világunkban elveszti em-
berformáló erejét. Sokszor nyilatkozott, sokszor megfogalmazta 
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jogosnak vélt kétségeit ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Idézem most 
néhány mondatát, idézem, mert nemcsak elgondolkodtatnak, hanem 
figyelmeztetnek is: „Ha erkölcs nincs, ha szépség nincs, ha nincs 
összetartó szellemi erő, kinek lesz fontos a tervezés, kinek lesz szép 
a csillagok járása, s kinek az érdekében számol a matematikus? A 
színház abban segít dönteni, amiben a matematika nem tud. Hogy 
szabad-e ember alatti módon élni, vagy nem szabad. A színháznak a 
közös gondolkodás boldogságát kellene megteremtenie az országban, 
mert ez a közösség művészete. És elvileg meg is tudná teremteni, ha 
jól működne.”

A nyolcvanöt éves  Bessenyei Ferenc kétségkívül az egyik legna-
gyobb alakja a magyar színjátszásnak. Színészi pályája, emberi és 
művészi magatartása előtt tisztelettel hajtunk fejet, és köszöntjük 
innen a végekről őszinte ragaszkodással, megbecsüléssel, kívánva 
neki még hosszú, embermelegségű és tiszta szép életet!

Hét Nap, 2004. február 11. 17.
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Száz évvel ezelőtt, 1909. október 16-án, Kecskeméten született a 
magyar színjátszás egyik különös, nyugtalan, állandóan önmagát 
kereső nagy színészegyénisége,  Mezei Mária.

 Rózsahegyi Kálmán színiiskolájában tanulta a „mesterséget”, majd 
miután sikeresen levizsgázott az Országos Színészegyesület Iskolájá-
ban, Miskolcra került,  Sebestyén Mihály társulatához. Első miskolci 
fellépése, debütálása, nemigen sikerült. Erről ő maga nagyon őszintén 
így vall: „Sebestyén bemutatta a Meddig fogsz szeretni? című pesti 
sikerdarabot, és rám osztotta Titkos Ilona szerepét. Sajnos a darabot 
láttam Pesten. Titkos Ilona túlságosan hatott rám, és mit tagadjuk, 
lemásoltam őt. Amíg játszottam, éreztem, hogy csupa hamis hangot 
fogok. Ha már rosszul kezdte az ember, úgy is kell folytatni. Mert 
különben ingadozni kezd a talaj és borzasztó dolgok következnek.”

Így indult el a pályán  Mezei Mária. Miskolc után, 1935-ben a 
budapesti Belvárosi Színházhoz szerződött. Nyugtalan természete 
miatt azonban az újabb és újabb kihívásokkal való szembenézés, 
megmérettetés lehetőségét kereste. Így a főváros valamennyi magán-
színházában játszott! 1944-ben, a német megszállás alatt, nem vállalt 
színpadi fellépést, és csak 1946 után lépett újra közönség elé. Az öt-
venes években igyekeztek „elfeledkezni” róla. Kabarékban, éjszakai 
szórakozóhelyeken mint sanzonénekesnő adott „életjelet” magáról. A 
magyar színházi életben 1957-ben jelent meg újra, és foglalta el azt a 
helyet, amely a nagy művészeknek kijárt. 1964-től 1970-ig, kényszerű 
visszavonulásáig, a Nemzeti Színház tagja volt.

Ezúttal emlékezetes alakításai helyett egy találkozás emlékét 
idézem fel. Harminchat évvel ezelőtt, 1973 júliusában ugyanis a 
horvát tengerparton, Primoštenben ért az a megtiszteltetés, hogy 
találkozhattam és hosszan elbeszélgethettem a magyar színjátszás 
kimagasló egyéniségével,  Mezei Mária művésznővel.

A kis tengerparti üdülő csendjében szólítottam meg, és mindjárt 
mondtam is, hogy láttam  Sinkovits Imrével Az ifj úság édes madarában, és 
hogy nem akartam elhinni, hogy az volt a művésznő utolsó fellépése.

– Az ifj úság édes madara? – nézett rám mosolyogva, és úgy éreztem, 
hogy az első pillanatban tapasztalt elutasító merevség felengedett, külö-
nösen miután megtudta, hogy egy jugoszláviai magyar pályatársa szó-
lította meg. – Milyen régen is volt! – szakadt ki belőle az emlékezés.

– Tudod – tegezett le minden teketória nélkül –, szerettem azt a 
darabot, szerettem azokat az előadásokat. De tulajdonképpen nem 
az volt az utolsó szerepem, legalábbis a színpadon nem. A Stuart 
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Máriával búcsúztam. De nem ez volt a vég, a befejezés, a színész nem 
mehet el csak úgy egyszerűen. Ezt majd megtanulod, rádöbbensz 
majd egyszer, hogy igazam volt.

Önéletrajzom első fejezetében írtam le, hogy „...ahol csak alkalom 
nyílt rá: magam építette, hevenyészet várszínpadon, templomban, 
éjszakai mulatókban, később a rádióban, hangversenytermekben, iro-
dalmi eszpresszókban, Pesten és vidéken, de Párizsban, Amerikában, 
Kolozsvárott, Újvidéken és Stockholmban úgynevezett önálló estéimen 
különféle színpadi formában próbáltam, s bármennyire is furcsán hang-
zik, próbálom megfogalmazni mondanivalómat: saját magamat!”

– Kezdetben a hiúság a színész motorja – mondta halkan –, aztán 
később, hosszú évek után egyszerre csak azon veszi észre magát az em-
ber, hogy hozzánőtt, hogy már elválaszthatatlan a színpadtól, s már csak 
egyetlen célja, vágya van: szolgálni a közönséget tisztán, becsületesen az 
utolsó percig, az utolsó felvonásig, amíg csak le nem hull a függöny.

– Budakeszin élek – folytatta a művésznő a nagyon mélyről jövő 
vallomását, mert az volt, őszinte, fájdalmas vallomás –, messze a 
színházaktól, messze az emberektől. De nem panaszkodom, mert 
hidd el, csodálatos azért minden, s ez a beszűkült, megcsendesedett 
élet is gyönyörű. A tévé például a bezárkózott embernek is kinyitja a 
világot. Aztán itt vannak a könyvek, a betűóceánok, a betűrengetegek, 
amelyek gyakran, néha a legnehezebb pillanatokban kézen fognak, 
hogy megérezzem bennük és magamba szívjam az élet igaz, tiszta ízét. 
Csak a napok rohannak feltartóztathatatlanul, a pillanatok foszlanak 
semmivé, az örömök, az emberi mosolyok fakulnak sajnos emlékké, 
de én nem félek a holnaptól, mert ragaszkodom az élethez.

– Az előbb azt mondtam neked, hogy különféle színpadi formában 
próbálom, így mondtam, jelen időben, szóval próbálom megfogalmaz-
ni mondanivalómat, saját magamat. Ezt csak szeretném, el akarom 
hitetni magammal, hogy így van. Szép hazugság, hidd el! Ma, oxigén-
hiánnyal küszködve, már semmiféle színpadi igazság közvetítésére 
nem vagyok alkalmas. Semmifélére sem! Érted!?

Ezt mondta, aztán elhallgatott. Hallgattam én is. Egyszerűen nem 
akartam megtörni a ránkszakadt csendet. Őszinte, nagyon mélyről 
jövő vallomását azonban sohasem felejtem el!

Tíz évvel később, 1983. április 20-án, Budapesten elhunyt a ma-
gyar színjátszás egyik különös, nyugtalan, állandóan önmagát kereső 
nagy színészegyénisége,  Mezei Mária. Élt hetvennégy évet!

Hét Nap, 2009. szeptember 23.
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Tegnap csendes volt a tenger. A nyaralók ki is használták ezt a 
csendességet, s messze bemerészkedtek a nyílt vízre. A part szinte 
elnéptelenedett, a légpárnák, csónakok tömege ott ingott a mozdu-
latlan víz tükrén, ott fürödtek, napoztak a gyors röptű madarak, a 
sirályok társaságában a primošteni szállodák vendégei.

Mára azonban megváltozott ez az idillikus kép. Valamiért 
megsértődhetett a vízóriás, valami nem tetszhet neki, mert reggel 
óta morog, kavarog, s felkorbácsolt hullámai egyszerűen a partra 
„söpörtek” mindenkit. A köves part, a tengernek feszülő sziklák 
azonban nem tudják megfékezni a víztömeget. A felcsapódó hullá-
mok nekizúdulnak a sziklatömböknek, darabokra törnek, milliónyi 
szemecskékre. s úgy hullnak alá a visongó, kacagó nyaralókra. – Apa, 
mérges a víz! – mondja a fiam izgatottan, de nem bújik mögém, nem 
szalad el félve, hanem rohan ő is a magasba törő és aztán visszahulló 
vízcseppek alá.

Primošten néhány évvel ezelőtt még kis halászfalu volt Šibenik 
és Split között. Aztán váratlanul „felfedezték”. Főleg a nyugatnémet 
turisták jöttek rá, hogy gyöngyszemet rejt tengerpartunknak ez az 
eldugott kis része, illetve ez a mélyen a tengerbe nyúló félsziget, 
amelynek tulajdonképpen két kis tenyérre hasonlító ága van, egyiken 
a település, másikon három szálloda, a Slava, a Zora és a Raduča bújik 
meg a ciprusok, a fenyőfák árnyékában.

A középső szálloda, a Zora terasza a nyílt tengerre néz. Innen 
figyelem, figyeljük néhányan a felkorbácsolt víznek ezt a csodálatos 
játékát. A szomszéd asztalnál magányos nő ül, s nézi elmerülve a 
haragos tengert. Már tegnap ismerősnek tűnt. Igaz, csak színpadon. 
Az újságok, a képeslapok hasábjain láttam, de most már tudom 
bizonyosan, hogy  Mezei Mária, a nagy magyar színésznő nyaral 
Primoštenben.

Megszólítom. Csodálkozva rámnéz. Magyarok is nyaralnak 
itt? Ezt olvasom ki a szeméből. Még jobban elcsodálkozik, amikor 
megmagyarázom, hogy színész vagyok, jugoszláviai magyar színész, 
s most családostól itt nyaralunk. Eldicsekszem, hogy néhány évvel 
ezelőtt  Sinkovits Imrével láttam Az ifjúság édes madarában, az volt 
a művésznő utolsó fellépése, teszem hozzá tudálékosan, mint aki 
nagyon is informált a dolgokban.

– Az ifjúság édes madara? – néz rám mosolyogva, s úgy érzem, 
hogy az első pillanatban érzett elutasító merevsége felenged, örül, 
hogy megszólítottam, hogy megzavartam magányában – Milyen 
régen is volt! – szakad ki belőle az emlékezés. – Tudod – tegez le 
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minden teketória nélkül –, szerettem azt a darabot, szerettem azokat 
az előadásokat. De tulajdonképpen nem az volt az utolsó szerepem, 
legalábbis a színpadon! Nem. A Stuart Máriával búcsúztam. Nem 
lehetett tovább. De ez természetesen nem a vég, a színész nem me-
het el csak úgy egyszerűen. Ezt majd megtanulod, rádöbbensz majd 
egyszer.

Halkan, néha úgy érzem, csak önmagának beszél. Szeme messzire 
réved. Lent, alattunk tovább tart a „színjáték”, a tenger és az ember 
furcsa játéka. Itt, az asztalnál egy élet forgácsait szedegetem óvatosan 
össze, mert, anélkül, hogy kérném,  Mezei Mária önmagáról beszél. 
Talán meg is feledkezett rólam, nem néz rám, nem nekem mondja, 
valakinek, talán önmagának.

– Önéletrajzom első fejezetében írtam le, hogy „…ahol csak 
alkalom nyílt rá: magam építette, hevenyészett várszínpadon, temp-
lomban, éjszakai mulatókban; később a rádióban, hangversenyter-
mekben, irodalmi eszpresszókban, Pesten és vidéken, de Párizsban, 
Amerikában, Kolozsvárott, Újvidéken és Stockholmban úgynevezett 
önálló estéimen különféle színpadi formában próbáltam, s bármeny-
nyire furcsán is hangzik, próbálom megfogalmazni mondanivalómat: 
saját magamat.”

– Kezdetben a hiúság a színész motorja – mondja –, aztán ké-
sőbb, hosszú évek után egyszerre csak azon veszi észre magát az 
ember, hogy hozzánőtt, hogy már elválaszthatatlan a színpadtól, s 
már csak egyetlen célja, vágya van: szolgálni a közönséget tisztán, 
becsületesen az utolsó percig, az utolsó felvonásig, amíg csak le nem 
hull a függöny.

Nem szólok, nem zavarom meg, szinte a lélegzetemet is vissza-
tartom, hogy véletlenül se zökkentsem ki a befelé nézés, e spontán 
önvallomás furcsa hangulatából.

– Budakeszin élek, messze a színházaktól, messze az emberek-
től. De nem panaszkodom, mert hidd el, csodálatos azért minden, 
s ez a beszürkült, megcsendesedett élet is gyönyörű. A tévé például 
a bezárkózott embernek is kinyitja a világot. Aztán itt vannak a 
könyvek, a betűóceánok, a betűrengetegek, amelyek gyakran, néha a 
legnehezebb pillanatokban kézen fognak, hogy bennük, kitárulkozá-
sukban megérezzem, magamba szívjam az élet igaz, tiszta ízét. Csak 
a napok rohannak feltartóztathatatlanul – s itt rám néz, a szemében 
szomorúság, fájdalom – a pillanatok foszlanak semmivé, az örömök, 
az emberi mosolyok fakulnak sajnos emlékké, de én nem félek a 
holnaptól, mert ragaszkodom az élethez.
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Nem akarom elhinni, hogy alig egy fél órával ezelőtt még azon 
tűnődtem, hogy egyáltalán megzavarhatom-e a művésznőt, hogy 
esetleg nem tévesztettem össze valakivel. Most úgy ülök itt, mintha 
évek óta ismerném, s ő úgy beszél velem, mintha régi jó barátját vélte 
volna felfedezni, az telepedett váratlanul ide asztalához.

– Az előbb azt mondtam neked – néz el újra a tenger felé –, hogy 
különféle színpadi formában próbálom, így mondtam, jelen időben, 
szóval próbálom megfogalmazni mondanivalómat, saját magamat. 
Ezt csak szeretném, magammal akarom ezt elhitetni, hogy így van. 
Szép hazugság, hidd el! Ma oxigénhiánnyal küszködve már semmiféle 
színpadi igazság közvetítésére nem vagyok alkalmas. Semmifélére 
sem! Érted!?

A tenger közben megszelídül. A feleségem és a fiam feljönnek 
a partról. Közrefogjuk a művésznőt. Valami csöndes, bensőséges 
melegség telepszik közénk. Az itteni emberekről, a tengerről beszél-
getünk. Ezentúl minden évben eljövök – mondja –, mert csodálatos 
ez a vidék.
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1790. október 25-e a magyar nyelvű színjátszás történetének legfénye-
sebb dátuma. Úgy érzem, hogy minden esztendőben illő tisztelettel 
kell (kellene) megemlékeznünk erről a napról, amikor a budai várban, 
a mai Várszínház színpadán  Kelemen László színtársulata bemutatta 
 Simai Kristóf Igazházi című darabjának átdolgozott változatát. Szín-
játszásunk kezdetét jelzi, jelenti ez a számunkra oly jelentős dátum, 
annak a színjátszásnak, amely immáron kétszáztizenkét esztendeje 
(megtorpanások, kemény, küzdelmes évek ellenére) létünk éltetője, 
önbecsülésünk, nemzeti tudatunk megtartó ereje.

Az első magyar nyelvű színtársulat szervezését  Kelemen László 
vállalta. Természetesen a társulat működtetéséhez játékengedélyre 
volt szüksége. Ez ügyben a Helytartó Tanácshoz kellett fordulnia. 
Hogy ez az engedélykérés tulajdonképpen hogyan is történt, azt  Ke-
lemen László így mesélte el közeli rokonának,  Szilágyi Pálnak: „Én 
folyamodványomat az akkor egybegyűlt rendekhez be is nyújtottam; 
s jó eleve az elnökkel eziránt értekeztem, de mikor a protonotárius 
olvasá: » Kelemen Lászlónak alázatos folyamodványa a tekintetes ka-
rok és rendekhez, melyben kéri egy magyar színész-(teátrális)társulat 
felállíthatását«, mintha a mennykő ütötte volna a tekintetes karok és 
rendek közé; felugráltak és kiabáltak (mégpedig nem a legillendőbben): 
»Le vele! Hazaáruló! A nemzetből csúfot, komédiást akar csinálni, a 
magyart bukfenceztetni akarja! Bolondokházába vele!« Végre hosszas 
rimánkodására az elnöknek csend lett, mire az elnök kérte a tekintetes 
karok és rendeket, ne törjünk pálcát addig valaki fölött, míg ki nem 
hallgattuk, hallgassuk meg hát okait is, mi készteti  Kelemen László 
uramat teátrális társulat alakítására. »Halljuk hát no, halljuk!«

A protonotárius fölolvasá a folyamodványt, melyben elősorolta-
tott a színészet szükségessége és haszna mind nyelv, mind erkölcsi 
tekintetben – lassú moraj, mint a tenger, mikor vihart érez, végre 
kitör, még nagyobb lárma, kiabálás, mint elébb, csakhogy egészen 
ellenkező értelemben. »Éljen  Kelemen László! Ez az igazi magyar, ő 
a nemzet dicsősége! Ő a magyar nyelv megmentője!«” Az engedély 
tehát megvolt, a társulat is, éppen csak a játékhely hiányzott, ugyanis 
a pesti és a budai színházakat a német bérlő nem volt hajlandó áten-
gedni a magyaroknak. Végül is esténként egy-egy arany bér fejében 
sikerült egy előadást megtartaniuk Budán, a mai Várszínház szín-
padán (1790. október 25-én), egyet pedig két nappal később, október 
27-én a pesti Rondellában!

 KELEMEN LÁSZLÓ HITE ■
Kétszázt izenkét évvel ezelőtt a budai Várban vitte színre 
első előadását az első magyar nyelvű színtársulat
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 Kelemen László szülei egyébként módos emberek voltak. Fiukat 
az ügyvédi pályára küldték. Amint tanulmányait elvégezte,  Kelemen 
László Grassalkovich herceg gödöllői uradalmának ügyésze lett. Élete 
szépen indult, anyagilag jól állt, menyasszonya is volt már, amikor 
egyszerre csak mindent otthagyott, és a színjátszást választotta élete 
céljául! Sajnos azonban a budai és a pesti előadások után, amikor 
valóban úgy látszott, hogy végre a magyar színjátszás létjogosultsága 
megalapozódik, hogy a kezdetet sokat ígérő folytatás követi majd, 
nem minden az elvárások szerint történt. A bérlő a színházakat nem 
adta további előadásokra (másfél esztendeig szüneteltek a magyar 
előadások), s habár  Kelemen László töretlen hite, akarata még jó ideig 
egybe is tartotta a társulatot, az lassan mégis szétforgácsolódott. A 
budai várszínházbeli előadás kétszáztizenkét esztendővel ezelőtt a 
magyar nyelvű színjátszás születését, nagy ünnepét jelentette.  Kele-
men Lászlóék ajándékozták meg nemzetüket a csodálatos ünneppel! 
S talán a sors keze intézte úgy, hogy a magyarság első, színházavató 
előadására éppen a Várszínházban kerüljön sor, abban az épületben, 
amely valaha templom volt (a karmeliták temploma), és amelyet  II. Jó-
zsef  Kempelen Farkas tervei alapján színházzá alakított át (1784-ben). 
„Ha valaha is sejtette volna  József császár, talán nem is csináltatott 
volna belőle színházat! Milyen csodás véletlen, hogy éppen arról a 
színpadról hangzott el az első magyar szó, melyet  József császár emelt 
az 1786. évi rendeletével egy oltár helyén a német múzsa számára. 
Mintha csak a magyarok Istene intézte volna ezt így!” – írta  Pataki 
József, a Nemzeti Színház egykori tagja A magyar színészet története 
(1790–1890) című könyvében.

Több mint két évszázada, hogy Thalia templomában anyanyel-
vünkön szólnak, szólhatnak annak papjai. El tehát a magyar nyelvű 
színjátszás és vele anyanyelvünk. S talán  Kelemen Lászlóék hite azok 
számára is példamutató lesz, akik ma és holnap kerülnek majd be a 
Templomba, hogy tovább éltessék színjátszásunkat.

Magyar Szó, 2002. október 25.
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Jubileumi esztendő. Egy kis színház nagy ünnepe, amelynek vissz-
hangját szinte naponta érzékeljük, hiszen mindig akad valami, mindig 
előbukkan a múltból egy-egy, a színházzal kapcsolatos esemény, 
amely arra késztet bennünket, hogy gyakrabban szóljunk a huszonöt 
éves Újvidéki Színházról, hogy egyszerűen ne elégedjünk meg az 
ilyenkor megszokott egyszeri, protokoll jellegű megemlékezéssel, 
tiszteletadással. Azt hiszem, hogy az a két és fél évtized, amelyet ez 
a kis intézmény maga mögött hagyott, megérdemli fokozott érdeklő-
désünket, megérdemli, hiszen a legválságosabb időben is talpon ma-
radt és szolgálta, hűségesen, közönségét, nemcsak Újvidéken, hanem 
Vajdaság más városaiban, falvaiban, mindenhol, ahol a színház iránti 
ragaszkodás, szeretet elvárta, igényelte a társulat jelenlétét.

Ezúttal az Újvidéki Színház kapcsolatait szeretném megemlíteni, 
annál inkább, mivel azok a színház nyitottságára utalnak, arra a 
nyitottságra, amelyet még ma is példaértékűnek tartanak itt a közép-
kelet-európai térségben. Természetesen nemcsak a csereelőadások, 
a más és más nyelvterületről érkező rangos színházak vendégjátékai 
alapozták meg ezt a nyitottságot (ezeket a vendégjátékokat a köl-
csönösség jellemezte), hanem a térség legismertebb művészeinek az 
Újvidéki Színházban való jelenléte, alkotómunkája volt az, amely 
ennek a színháznak a nyitottságát eleve meghatározta.

JUBILEUMI ESZTENDŐ ■
A szakma nagyjai az Újvidéki Színházban

 Harag  György 

és  fe lesége,  I lona 

A  b u s z m e g á l l ó 

(hónapokon át  húzódó) 

próbá ján
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Színházak, társulatok…

Itt, a Vajdaságban mindenekelőtt a szabadkai Népszínház magyar 
társulatával fűzte igen szorosra a kapcsolatot az Újvidéki Színház, 
ami természetes is volt. Gazdag és tartalmas volt ez az együttmű-
ködés (amíg lehetett), hiszen az előadások rendszeres cseréje mellett 
a rendezők és színészek kölcsönös „vendégeskedése” egyértelműen 

A  b u s z m e g á l l ó 

e lőadásán  1987-ben 

(  B akota  Árpád,  

S inkó  I s t ván, 

 Ábrahám I rén , 

Vencze l  Va lent in , 

B anka  Gabr ie l la , 

 Fe jes  György)

A  b u s z m e g á l l ó 
(  B akota  Árpád, 

 S inkó  I s t ván, 

 Ábrahám I rén , 

Vencze l  Va lent in , 

B anka  Gabr ie l la ,  

Fe jes  György, 

 Pásthy  Mát yás)
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azt bizonyította, hogy a két társulat felismerte az együttműködés 
szükségességét (szerencsére ez a felismerés ma is jelen van). Az Újvi-
déki Színház a szabadkai mellett komoly kapcsolatot tartott fenn az 
újvidéki Nemzeti Színházzal, aztán a nagybecskereki Toša Jovanović, 
valamint a zombori Népszínházzal. Érdemes megemlíteni, hogy a 
nagybecskereki és a zombori színházzal egy olyan megállapodás 
határozta meg ezt az együttműködést, amely szerint évente a teljes 

Fe jes  György 

és   Pásthy  Mát yás

A  b u s z m e g á l l ó 
( Vencze l  Va lent in , 

 Fe jes  György)
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repertoár kölcsönös cseréjére sor került. A vajdasági színházak 
mellett az újvidéki magyar társulat a belgrádi Atelje 212, aztán az 
ugyancsak fővárosi Zvezdara Teatar és a kruševaci színház társula-
tával is megtalálta az együttműködéshez szükséges feltételeket.

Szólni kell a külföldi kapcsolatok sokrétűségéről is. Mindenekelőtt 
az anyaországot kell megemlítenünk, ugyanis az Újvidéki Színház 
nem csak egy-két magyarországi színházzal vette fel a kapcsolatot. A 

A  b u s z m e g á l l ó  
(e lőtérben 

Vencze l  Va lent in)

A  b u s z m e g á l l ó  
(  Fe jes  György, 

 B akota  Árpád, 

 S inkó  I s t ván, 

 Pásthy  Mát yás, 

 Ábrahám I rén , 

Vencze l  Va lent in , 

B anka  Gabr ie l la)
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múltban „partnerei” voltak: a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, 
a kaposvári Csiky Gergely, a nyíregyházi Móricz Zsigmond, az egri 
Gárdonyi Géza, a békéscsabai Jókai, a budapesti Katona József, aztán 
a Radnóti Színház, a Budapesti Kamaraszínház és a Nemzeti Színház, 
valamint a pécsi és a szegedi Nemzeti Színház is.

Romániában a Kolozsvári Állami Magyar Színház és a temes-
vári Csiky Gergely Színház, Szlovákiában a Kassai Thália Színház, 

A  b u s z m e g á l l ó 
(  Fe jes  György)
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Ukrajnában, Kárpátalján pedig a beregszászi Illyés Gyula Nemzeti 
Színház nyújtott baráti jobbot, vállalta az együttműködést az újvidéki 
magyar társulattal.

S ha már az együttműködésnél tartunk, akkor említsük még meg 
a két horvátországi színházat, az eszéki és a zágrábi Horvát Nemzeti 
Színházat, említsük meg azért is, mert ez a kapcsolat (a csereelőadá-
sokra gondolok) nagyon sokáig „tartotta” magát!

Rendezők, színészek…

Hogy mi volt az, ami a legrangosabb hazai és külföldi szakembereket 
Újvidékre vonzotta, nem tudnám megmondani. Csak feltételezésekbe 
bocsátkozhat az ember mondván, hogy valószínűleg az a rendhagyó 
műhelymunka „irányította” őket Újvidékre, amely a kor kihívásaira 
igyekezett érzékenyen reagálni. Igen, az Újvidéki Színház produkciói 
köré csoportosuló művészek nemcsak eljátszani kívántak valamit, 
hanem bátran, őszintén megfogalmazták a véleményüket minden-
napjainkról. Aztán az a lehetőség is vonzotta őket, hogy újszerűen 
fogalmazhassanak ott fenn, a világot jelentő deszkákon Mindenesetre 
tény, hogy már az első előadások után a szakma kezdett odafigyelni 
az Újvidéki Színházra. Különösen a Play Strindberg rendhagyó sikere 
után ( Radoslav Dorić nagyszerű rendezése), 1974-ben került előtérbe 
ez az érdeklődés.

A hazai, mindenekelőtt a vajdasági rendezők és színészek munká-
jának mindenképpen meghatározó szerepéről, már ami az Újvidéki 
Színházat illeti, egy más alkalommal szólunk. Most kizárólag a kül-
földi színházi szakmának az Újvidéki Színház iránt megnyilvánuló 
ragaszkodó érdeklődéséről igyekszünk véleményt nyilvánítani.

Hogy kivel kezdjük? Természetesen  Harag György romániai 
magyar rendezővel, azzal a művészemberrel, akinek elvitathatatlan 
szerepe van a színház arculatának kialakításában, megfogalmazá-
sában (Három nővér, Cseresznyéskert, Ványa bácsi, Édes Anna, A 
buszmegálló). Aztán ott volt a magyarországi színházi szakma egyik 
legnagyobbika,  Székely Gábor, aki nagyon ritkán mozdult/mozdul 
ki budapesti otthonából, de aki az első hívásra örömmel jött le 
Újvidékre, és megrendezte  Örkény István Tóték című művét. S jött 
 Jancsó Miklós, a magyar filmvilág legendás alakja, és színpadra ál-
modta  Tolnai Ottó Bayer aszpirinját, és  Babarczy László, a kaposvári 
színház igazgató-rendezője sem utasította el az Újvidéki Színház 
meghívását (Liliomfi, A nők iskolája, Egy lócsiszár virágvasárnapja). 
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Babarczy a legválságosabb időkben is lejött hozzánk. A nők iskoláját 
1991 őszen kellett volna bemutatni. A bemutató előtt egy nappal a 
férfi színészeknek „távozniuk” kellett. A bemutató elmaradt. Hat 
hónapra rá  Babarczy mégis kihozta a darabot.  Rajhona Ádám ismert 
magyarországi színész vállalta a „beugrást”! De ha már a színészeknél 
tartunk, említsük meg  Derzsi János magyarországi színművészt is, 
akit  Örkény István Tóték című előadásában látott az újvidéki és a 
vajdasági közönség, és akit ugyancsak az Újvidéki Színház kis mű-
helyének varázsa hozott le a székvarosba.

Kit említsünk még?  Tompa Gábort, a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház igazgató-főrendezőjét, vagy  Vidnyánszky Attilát, aki a Kár-
pátaljáról érkezett? Az előbbi  Büchner Woyzeck című művét, az utóbbi 
művész  Arisztophanész Lysistrate és  Ibsen Kísértetek című színpadi 
művét rendezte meg. Semmiképpen se hagyjuk ki azonban ebből a fel-
sorolásból a két neves macedón rendezőt,  Vladimir Mijcsint (Clavigo) 
és  Lyubisa Georgievszkit (Forgatókönyv, „R”). Különösen  Lyubisa 
Georgievszkire emlékezünk majd sokáig (ma a macedón politikai 
élet kimagasló egyénisége), hiszen  Örkény István Forgatókönyv című 
színpadi játékával jócskán „felkavarta” a kedélyeket, mindenekelőtt a 
magyarországi színházi szakmában. Aztán ott volt a horvát színházi 
élet egyik meghatározó alakja,  Želimir Orešković. A zágrábi rendező 
 Krleža Agónia című művét állította színpadra itt Újvidéken, valamint 
 Ibsen A hazaáruló című színművét. Az  Ibsen-művet 1989 tavaszán 
mutatta be a színház. Aktualitása egyértelmű volt, s azt, mármint 
a darab hozzánk szóló, az akkori helyzettel kapcsolatos üzenetét 
 Orešković bátran, nagyon is merészen fogalmazta meg.

Rendezők, színészek. Meghatározó egyéniségek, akik itt jártak, 
akik az elmúlt két és fél évtized alatt adtak valamit az Újvidéki Szín-
háznak, valamit, ami a színház rangjának hitelt adott, megerősítette. 
Most, a jubileumi esztendő alkalmából szólni kell róluk is, tisztelettel, 
megbecsüléssel, mert megérdemlik.

Családi Kör, 1998. augusztus 6. 20.
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A teátrum világa: fények és árnyak kegyetlen játéka. Bemutatók 
forró, színházi hangulata. Aztán a döbbenet ránk szakadó csöndje. 
Egy nemzet megbecsüléssel, tisztelettel hajt fejet Thalia temploma 
csodálatos papjának,  Sinkovits Imrének ravatala előtt.

S az élet megy tovább. A maga útján. A Nemzet Színésze büszke 
cím viselőinek kis csapata  Sinkovits Imre váratlan távozása után újra 
kiegészült: Avar Istvánnal.

A Nemzet Színésze cím vonatkozásában nem éppen egységes a 
magyar színházi szakma véleménye. Mindenki szükségesnek tartja 
ugyan, és általános a kiválasztottak névsorának a támogatása, azért 
néhány véleményt mégis hadd emeljünk ki. Például  Koltai Tamás 
neves magyar színikritikusét: „Ami engem illet, a nemzet színé-
szének – nagy vagy kisbetűvel – tartom mindazokat, akik ezen az 
áldozatos pályán működve a nemzet szellemi tartományát gazdagítják 
busás illetmény, akár már az APV Rt. takarítónői honoráriumának 
egytizede fejében.”

 Koltai Tamás a díjnak, illetve címnek inkább az anyagi és nem 
az erkölcsi oldalával foglalkozik. A színésztársadalom tisztességes 
anyagi támogatását hiányolja. A szakma megbecsülését kéri számon. 
Legalábbis ezt olvasom ki írásából, valamint azt, hogy örömmel 
üdvözli a díj alapítását, mert úgy érzi, hogy a „Nemzet Színésze cím 
egy lépés lehet ahhoz, hogy a közvélemény szemében helyre tegye 
a színész státusát, amely az utolsó kétszáz évben a sehonnai bitang 
embertől az istenített idolon át, úgy tűnik, mostanra leginkább az 
áldozatos pária szerepkörében fogalmazható meg társadalmilag (szí-
nészről beszélek, nem címlapfotóról vagy interjúalanyról).”

Egyébként a Nemzet Színésze cím, melynek alapító dokumen-
tuma az 1938. évi VII. törvénycikkre hivatkozik, nemcsak erkölcsi, 
hanem jelentős pénzbeli „elismeréssel” is jár: havi 500 000 forintos 
apanázzsal.

A rangos címet a fő- vagy epizódszerepben nyújtott kimagasló 
teljesítményért ítélik oda annak a színésznek, aki a 62. életévét 
betöltötte, és legalább négy évtizedig volt a színészi pályán, vagy 
húsz évadot a Nemzeti Színház színpadán. Az első javaslatot a díj 
odaítélésére a Nemzeti Színház ideiglenes igazgatója tette meg, 
melyet aztán a kultuszminiszter is jóváhagyott, így született meg a 
tizenkettek névsora (a megtisztelő címet egyidejűleg csak tizenket-
ten viselhetik):  Agárdi Gábor,  Berek Kati,  Bessenyei Ferenc,  Darvas 
Iván,  Garas Dezső,  Kállai Ferenc,  Lukács Margit,  Máthé Erzsi,  Psota 
Irén,  Raksányi Gellért,  Sinkovits Imre és  Törőcsik Mari. Később, a 
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kitüntetettek számának esetleges csökkenése esetén (miként sajnos 
most megtörtént), a nemzet színészei maguk ajánlhatnak valakit a 
távozó helyére.

A határon túlról talán másként érzékeljük, azaz érzékelem szín-
házi világunk történéseit, mint az anyaországiak. Például bennem 
felmerül néhány kérdés a Nemzet Színésze cím odaítélésével kapcso-
latban. A nemzet fogalmával van gondom. Úgy vélem, hogy leszű-
kítették, kizárólag az anyaországiakra vonatkoztatták. Ennélfogva 
a határon túli színművészek aligha érdemelhetik ki. Annál kevésbé, 
minthogy a jelölteknek húsz évadot a budapesti Nemzeti Színház 
színpadán kell eltölteniük.

Tehát a nemzettöredékek, a kisebbségi sorban „tengődő” magyar 
színjátszás, amely egyébként része az egyetemes magyar színjátszás-
nak (remélhetőleg ezt senki sem vonja kétségbe), e tekintetben nagyon 
is hátrányos helyzetbe kerül. Pedig biztos vagyok benne, hogy Er-
délyben is, a Felvidéken is és a Délvidéken is volna, aki kiérdemelné 
a Nemzet Színésze címet. Sajnos az együvé tartozás alappillérei még 
nagyon is ingatagok, még sok mindent kell tennünk, hogy például 
az egyetemes magyar színházművészet ne maradjon a verbalizmus 
szintjén.

✿

„Állami magyar kultúrintézményeink sorrendjében iskoláink mellett 
lemaradhatatlanul élen áll a Magyar Színház. Szerepe és fejlődésének 
hatalmas – egyelőre szinte felmérhetetlen – lehetősége emeli ki ezt az 
intézményt a régi színházi világ komédiázó posványságából.”

Neves publicistánknak,  Lévay Endrének a Vajdasági Magyar 
Színház (később szabadkai Népszínház magyar társulata) első három 
évadjával foglalkozó írásában olvasható az idézett gondolat (1948 
januárjából).

Ez a néhány sor jut eszembe most, amikor névváltoztatást és a 
szabadkai Népszínház magyar társulatának az önállósulását kez-
deményezik  Kosztolányi városában. Azt hiszem, a kezdeményezés 
jogosságához nem fér kétség. Ha ugyanis kicsit utánanézünk a 
dolognak, látjuk, hogy az új színház (Vajdasági Magyar Színház) 
megálmodói nagyon is világosan megfogalmazták annak szerepét, 
és már elnevezésével is érzékeltették.

Az értelmetlen „fúzió” (1951-től) megkérdőjelezte ugyan a magyar 
társulat szerepét, a színház addigi elnevezésének módosítása is a 
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magyar társulat feladatkörének beszűkülését célozta meg, minden-
nek ellenére a színház az indulásnál lefektetett alapelvek szerint 
igyekezett szolgálni közösségünket. Ez a szolgálat bizony nem volt 
könnyű. Az egyesülés következményei évről évre mind nagyobb 
gondok elé állították a magyar társulatot. Úgy hiszem, ez mindenki 
számára nyilvánvaló.

Tehát egy jogos, érvekkel alátámasztott javaslatnak kell/kellene 
érvényt szerezni. Hogyan? Miképpen? Ez most a kérdés. Fél évszázad 
kellett ahhoz, hogy megfogalmazódjon ez a követelés. Jó volna, ha 
nem kellene még fél évszázadot várni arra, hogy eleget is tegyünk 
ennek a követelésnek! Nem tudom, hogy a szétválás mennyire bonyo-
lult, mennyire lehet „fájdalommentesen” véghezvinni, az önállósodás 
folyamatát pedig a lehetőségekhez igazítani.

Elődeink, a színházalapítók tudták, hogy mit akarnak. Egy olyan 
színházról álmodoztak, amely egy kis közösség igaz, bensőséges 
szellemi otthona lesz. A Magyar Szóban megfogalmazott javaslatban 
ennek a szellemi otthonnak az újjászületését látom megvalósulni.

Hét Nap, 2001. március 21. 18.
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Színházaink tablójáról nem hiányozhatnak azok a kis színházak (stú-
dió- vagy alternatív színházak, nevezzük bárhogyan őket), amelyek 
nem a már hagyományos intézményes keretek között jöttek létre, 
nem az állami vagy városi támogatás védőernyője alatt végezték 
feladatukat, hanem néhány művészember, színházi alkotó spontán 
kezdeményezése révén „születtek”, és amelyek olyan előadásokkal 
„jelentek” meg színházi életünkben, amelyek minden tekintetben 
különböztek a hivatásos színházaktól. Hangsúlyozom, hogy a kő-
színházak hagyományos stílusától eltérő irányzatot, formanyelvet, 
színházi világképet közvetítő társulatoknak a produkcióit komoly 
fenntartással, nem titkolt ellenszenvvel fogadta nemcsak a szakma 
nagy hányada, hanem a közönségé is (különösen a hetvenes és nyolc-
vanas években). Ez a magatartás szűkebb pátriánkban, a Vajdaságban 
is megnyilvánult. Nemigen segítettük azokat a kezdeményezéseket, 
azokat a színházi alkotókat, akik a teátrum világának a még kitapo-
satlan útjait kívánták bejárni, akik egy másfajta színházban szeret-
ték volna megfogalmazni művészi üzenetüket. Sajnos nem álltunk 
melléjük. Magukra hagytuk őket.

Amikor magunkról beszélek, amikor azokat a stúdió- vagy 
alternatív színházakat említem, amelyek véleményem szerint sem-
miképpen sem hiányozhatnak színházaink tablójáról, akkor min-
denekelőtt a H-csoportra gondolok, arra a kis színházra, amelyet 
 Hernyák György álmodott meg a nyolcvanas évek derekán olyan 

KÉT EMLÉKEZETES KEZDEMÉNYEZÉS ■

 Hernyák  György, 

a  H a r m a d i k  a b l a k 

rendező je



■   Faragó Árpád ■ 150 ■  Emberek, események ■■■  

■■■  ■■■  

művészemberekkel, mint  Bicskei István,  Vicei Natália,  Szilágyi 
Nándor,  Törköly Levente és  Bakos Árpád. A H-csoport színházavató 
előadása (1989-ben)  Zalán Tibor Azután megdöglünk című műve 
mind tartalom, mind forma szempontjából is rendhagyó módon 
fogalmazott, és művészi szempontból is nagyon sokat nyújtott, Nem 
volt könnyű eljutni a bemutatóig. Göröngyös utat kellett bejárnia a 
kis társulatnak, hogy közönség elé léphessen.  Hernyák György egyik 

H a r m a d i k  a b l a k 

(  Lad ik  Kata l in , 

 Ábrahám I rén , 

 S o l t i s  La jos, 

 Fö ld i  Lász ló, 

B anka  Gabr ie l la , 

 Pásthy  Mát yás)

H a r m a d i k  a b l a k 
(B anka  Gabr ie l la , 

 Pásthy  Mát yás, 

 Lad ik  Kata l in , 

 Ábrahám I rén , 

 S o l t i s  La jos, 

 Fö ld i  Lász ló)
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tíz évvel ezelőtti írásában többek között megjegyezte: „…hogy mégis 
kihoztunk egy bemutatót, azt csak önfejűségünknek köszönhetjük. 
Színházat ugyanis lehet csinálni szükségből, dühből és önfejűségből, 
s mi pontosan ebben a sorrendben tettük!”

 Hernyák György olyan színházi műhelyt teremtett, olyan – mint 
hangoztatta – „színészt-rendezőt továbbképző laboratóriumot” indított 
útjára, amely színháztörténeti szempontból sem hanyagolható el.

H a r m a d i k  a b l a k  

(B anka  Gabr ie l la , 

 Pásthy  Mát yás, 

 Lad ik  Kata l in , 

 Ábrahám I rén , 

 S o l t i s  La jos, 

 Fö ld i  Lász ló, 

B icske i  El i zabet ta)

H a r m a d i k  a b l a k 

( Ábrahám I rén , 

 S o l t i s  La jos)
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Hogy a kezdeményezéssel kapcsolatos elképzelést mégsem sikerült 
maradéktalanul megvalósítaniuk, annak okaira írásom bevezető 
részében már utaltam, de  Hernyák György sem hallgatja el (emlí-
tett írásában), hogy anyagi segítség dolgában nem kényeztették el 
őket. Mindent maguk csináltak. A rendező például szükségszerűen 
díszletmunkás, takarító, szervező, kellékes, fénymester, fuvarozó is 
volt. A közönség érdektelensége is elgondolkoztatta a színházcsi-
nálókat. Ami viszont részben feloldotta a kezdeményezést kísérő 
meg nem értés eléggé sötét hangulatát, az a térség legilletékesebb 
színikritikusainak az elismerő, igen pozitív értékítélete volt a látott 
produkcióval kapcsolatban.

A másik kezdeményezés, amelyet ugyancsak hivatásos színmű-
vészek szorgalmaztak, a Tájszínház létrehozása volt. Valószínűleg 
kevesen tudják, kevesen hallották, hogy egy ilyen elnevezésű kis 
színházunk is volt. Pedig volt. Ha rövid ideig is. A nyolcvanas évek 
derekán már nyilvánvalóvá vált, hogy válságban van színjátszásunk. 
 Ristić küldetése sikerrel járt. A szabadkai Népszínház magyar tár-
sulatát szétzüllesztette. Egy színházra, az újvidékire maradtunk. 
Az pedig, minthogy kamarajelleggel ruházta fel az alapító, csak 
részben vállalhatta át a szabadkai társulat feladatait, csak részben 
tehetett eleget annak a szerepnek, amit legrangosabb színházunk a 
Vajdaságban betöltött,

Ez az áldatlan helyzet késztette  Kovács Frigyest és  Venczel Va-
lentint arra, hegy kezdeményezői legyenek egy olyan stagione jellegű 
kis színháznak, társulatnak, amely rendszeres tájolásával betölti azt 
az űrt, amely a szabadkai magyar társulat megszűnésével keletke-
zett. A kezdeményezők 1987 szeptemberében fordultak a Vajdasági 
Színművészek Szövetségéhez azzal a kérelemmel, hogy a Tájszínház 
annak égisze alatt működjön. Elküldték programjukat, amelyben vi-
lágosan megfogalmazták azokat az alapelveket, amelyek a Tájszínház 
működését meghatározzák. A leglényegesebb kérdés a működtetés-
hez szükséges anyagiak voltak. A kezdeményezők mindenekelőtt 
védnökök segítségére számítottak, mecénásokra, akik szívügyüknek 
tekintették az ügyet. Évente két bemutatót terveztek.

A Tájszínház első, színházavató előadására Topolyán, a Balkán 
elnevezésű vendéglő nagytermében került sor. A kis társulat  Schwajda 
György Himnusz című színpadi játékát mutatta be osztatlan sikerrel. 
A  Schwajda-művet  Kovács Frigyes rendezte.  Faragó Edit és  Venczel 
Valentin színművészek érett játékukkal jelezték, hogy a Tájszínház-
ban már a kezdet kezdetén magasan van a minőségi mérce.
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A topolyai bemutató után sor került még néhány előadásra. 
A Himnuszt többször színre vitte a Tájszínház. S ez volt minden! 
A Tájszínház ugyanis szálka lett sokak szemében. Mindenekelőtt 
 Ristić volt az, aki demagóg módon, politikai síkra terelve az ügyet 
megfélemlítette mindazokat, akik a Tájszínház mögé felsorakoztak, 
így az ígéretes kezdeményezés, amely színjátszásunk legválságosabb 
pillanataiban jelentkezett, sajnos csak kezdeményezés maradt. Két ti-
szavirág-életű kis színházunknak mindenképpen ott a helye színháza-
ink tablóján. Mindkét kezdeményezés a maga módján színjátszásunk 
megújhodását, életben maradását szolgálta. Szolgálta volna. Az első, 
a H-csoport új kifejezési formával/formákkal kívánta gazdagítani 
színjátszásunkat, rendhagyó színházszemléletével adta tudtunkra, 
hogy a Vajdaságban a ristići epigonok mellett egyéni színek, elemek 
fölmutatására is képesek vagyunk, olyanokra, amelyek színjátszásunk 
sajátosságait fogalmazzák meg nagyon egyértelműen.

A Tájszínház esetében azt az eltökéltséget szeretném hangsúlyozni, 
amely a szabadkai társulat megszűnése utáni megbomlott egyensúlyt 
kívánta visszaállítani, azaz továbbra is fenn akarta tartani a színhá-
zat a Vajdaság minden olyan helységében, ahol igényt tartottak rá. 
Azokban az években Thalia templomának papjaira nagyon is nagy 
szükség volt közösségünkben. A stagione jellegű kis színház tehát 
színvonalas előadásaival egyfajta küldetést teljesített volna. Most 
is (s máskor is minden alkalommal) nagy tisztelettel kell szólnunk, 
emlékeznünk a két kezdeményezésről.

Hét Nap, 2003. január 15.
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Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága 
arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról ál-
talában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt érzem most, amikor, 
az Újvidéki Színház jubileuma alkalmából a színház régi plakátjait 
nézegetem, azokat, amelyeket  Baráth Ferenc tervezett, amelyeket az 
ő képzelete formált, alkotott valóban rendhagyóvá.

Másfél évtizeddel ezelőtt, a színház 10. jubileuma alkalmából 
megrendezett plakátkiállítás megnyitójának szövegében többek 
között ez áll: „Mondták már, hogy  Baráth Ferenc találkozott a szín-
házzal; olyan színházi plakátot dolgozott ki, amely a színháznak, de 
különösképpen az Újvidéki Színháznak (is) megkülönböztető jegye. 
Ahogyan a színikritikus beszámol az előadásról, ahogyan a néző 
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elmondja vagy végiggondolja a darabot,  Baráth Ferenc úgy közli a pla-
káton a maga színházélményét: nemcsak formát tervez tehát, hanem 
élményt közöl és élményt közvetít felénk, amikor beharangozza, hogy 
mit játszik a színház… Baráth a tiszta formák, a pontosan kiművelt és 
jól látható jelek művésze.  Baráth Ferenc a színházi plakáttal feladatot, 
szolgálatot vállalt és teljesít, mert nemcsak beharangozza a bemutatót, 
de egyúttal fel is idézi az előadást, emlékeztet rá, és a maga módján 
művészi jelekkel interpretálja.” ( Bányai János)

Emlékszem, a múltban, valahányszor idegen lépett be az Újvidéki 
Színház előcsarnokába, az első kérdése mindig az volt: Ki a szerzőjük 
ezeknek a kiváló, csodálatos plakátoknak? A plakátoknak, amelyek 
ott díszelegtek a falakon, amelyek magát a színházat jelentették a szó 
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legszebb és legnemesebb értelmében. Ott láthattuk A bohóc, a Cseresz-
nyéskert, az Édes Anna, a Godot-ra várva, a Liliom, a Bayer aszpirin, a 
Tóték, a Baal, a Tangó, a Mindent a kertbe remekbeszabott plakátjait.

 Baráth Ferenc alkotó művészetének rendhagyó voltára nem csak 
az Újvidéki Színház előcsarnokában döbbentek rá az emberek. 1990 
őszén, amikor az Újvidéki Színház az Édes Annával Kolozsvárott 
vendégszerepelt,  Baráth Ferenc színházi plakátjait is kiállították a ko-

B aráth  Ferenc  p lakát ja i 

Ú jv idék  főterén

B aráth  Ferenc 

p lakátk iá l l í tásán 

(Újv idék ,  1983)
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lozsvári színház tágas előcsarnokában. A közönség, amely zsúfolásig 
megtöltötte az előcsarnokot, hosszan tartó „vastapssal” köszöntötte 
az újvidéki plakátművészt, így fejezve ki köszönetét azért az élmé-
nyért, amelyet az a kiállítás nyújtott. A szakmabeliek elismerése sem 
maradt el, és most már nyugodtan elmondhatom, hogy a kiállítás, az 
esti előadással együtt, ott Mátyás király szülővárosában, maradandó 
élménnyé ötvöződött mindenkiben, aki csak látta.
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 Baráth Ferenc a színház igaz elkötelezettje volt, és hiszem, hogy 
maradt is. Másfél évtizeddel ezelőtt egy interjúban többek között 
megjegyezte: „A grafikus a mellékajtón lopakodik be a színházba, 
hogy hozzájáruljon a sikerhez: a színház kötelessége, hogy befogadja. 
Grafikusnak készültem, de a színház mindig vonzott. Gyerekkorom-
ban egy kisvárosban egy amatőr együttes jelentette számomra a szín-
házat. 1974 óta dolgozom együtt az újvidéki magyar társulattal.”



■■■ ■ 159 ■ A plakátok megálmodója ■

Igen, valószínűleg úgy van, hogy a grafikus a mellékajtón lopa-
kodik be a színházba, de azért ez nem minden esetben van ez így, 
és az interjú erre vonatkozó mondata mindenekelőtt  Baráth Ferenc 
végtelen szerénységére utal, ugyanis az Újvidéki Színházba, és nem 
csak oda,  Baráth Ferenc a főbejáraton érkezett, és úgy jött, mint aki 
odatartozik, mint aki a társulat állandó, megbecsült tagja. Baráth 
Ferivel régen találkoztam. Budapesten futottunk össze egy alka-
lommal. Néhány mondat: Hogy vagy? Mit csinálsz? Ez volt minden. 
Tudtam, és tudom ma is, hogy megtalálta helyét, hogy rangja van a 
magyar fővárosban. Mégis most, hogy ez a jubileum újra elém hozza, 
ha nem is őt személyesen, de a plakátjait, amelyek itt vannak, amelyek 
őrzik a nevét, alkotóművészetét, érzem, hogy hiányzik, nemcsak ba-
rátainak, hanem színházművészetünknek is. Néha-néha ugyanis, ha 
hazalátogat, ha szűkebb pátriánkban találkozom is egy-egy plakáttal, 
melyen az ő neve szerepel, az mégsem az az igazi. Nem a plakátra 
gondolok, hanem  Baráth Ferencre magára, arra, hogy azért más 
lenne, ha nemcsak vendégként térne vissza oda, ahonnan elindult, 
ahol először valósította, valósíthatta meg álmait.

A jubileum alkalmából tisztelettel és őszinte megbecsüléssel 
köszöntelek, Feri!

Hét Nap, 1999. február 3. 9.

■■■  
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■■■  ■■■  ■   SZÍNMŰVÉSZEINK ÉS A TELEVÍZIÓ
Sorvadóban Szerbia legkorszerűbb médiumának 
nemzetiségi műsorai

Jubileumra készül az Újvidéki Televízió magyar szerkesztősége. Há-
rom évtized munkájára tekint majd vissza, azt összegezi – reméljük 
– az alkalomhoz illő módon. Nem tudom, hogy ez a rendhagyó évfor-
duló mit jelent majd az „illetékeseknek”, de azt tudom, hogy azoknak, 
akik napjaikat nem a szerkesztőségi szobákban töltik vagy töltötték, 
és akiket a nemzet napszámosaiként tartunk számon, azoknak na-
gyon sokat jelent majd! Mindenekelőtt: ez az ünnep – mert az lesz, 
akár tetszik ez valakinek, akár nem – visszahozza majd nekik azokat 
az éveket, legalább emlékként, amikor még nap mint nap barátkoztak 
(barátkozhattak) a kamerákkal, amikor egymásnak adták (adhatták) 
a kilincset ott fenn, a tévéházban, amikor a televíziós feladatok ott 
várták őket a szervezők zsúfolt szobájában…

Színészeink otthon voltak akkor (sajnos csak voltak) a stúdiókban. 
Egymás után gyártották a különféle jellegű műsorokat, az irodalmi-
aktól kezdve a legszövevényesebb tévédrámákig. Milyen jó lenne, ha 
egyszer – mondjuk –  Vicsek Károly is megszólalna és elmondaná, 
hogy mi mindent is csinált az ő „bohócaival” (sokszor így nevezett 
bennünket a rendező, és mi mindig tudtuk, hogy az elnevezés mögött 
a színész iránti megbecsülése, ragaszkodása rejlik), hogy hol vannak a 
munkái, megvannak-e még. És ha megvannak, akkor miért nem lát-
juk újra és újra azokat a tévéjátékokat, amelyeket ő rögzített szalagra. 
Ha másért nem, hát azért, hogy lássuk, és mások is lássák: valamit 
azért mi is csináltunk az alatt a harminc év alatt. Természetesen a 
teljesség igényével szólni mindarról, ami színészeinkre vonatkozik, 
és ami ugye a televízió és Thalia papjainak kapcsolatát így vagy 
úgy érinti, lehetetlen. Ezért most csupán egy eléggé félretett műfajt 
igyekszem majd érdeklődésünk fókuszába állítani. A szórakoztató 
műsorról van szó, pontosabban annak egyik, a kabaré elemeit fel-
sorakoztató válfajáról, amelyben – általában – színészeink voltak a 
szóvivők. Tulajdonképpen bizonyos fajta kollázsműsorok voltak ezek, 
amelyekben villámtréfák és monológok váltogatták egymást.  Németh 
Árpád, az Újvidéki Televízió ismert rendezője egyike azoknak, akik 
ezekkel a különös műsorokkal foglalkoztak. Sőt ő volt az, akire a 
televízió a legkacifántosabb szórakoztató műsor megrendezését bízta 
tizenhat évvel ezelőtt.

– Kollázsszerű szórakoztató műsorok rendezésével a hetvenes 
évek elején kezdtünk komolyabban foglalkozni – mondja  Németh 
Árpád. – Szerény, néhány perces monológok, villámtréfák voltak 
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ezek a Barázda című faluműsornak a végén. A Barázda egyébként 
mindössze 15 percig tartott. Ezután a vidám műsorok mind népsze-
rűbbek lettek. Ezért fél-fél órát kaptunk ezekre az adásokra, amelyeket 
jórészt  Lányi István,  Szilágyi László, olykor  Soltis Lajos rendezett. 
Persze ezekben a szilveszteri/újévi műsorokban – mert azokról van 
szó, úgy a 70-es évek elejétől a 80-asok végéig – a hangsúly inkább 
az énekszámokra tolódott, de azért színészeink is jócskán szóhoz 
jutottak. Hogy kik léptek föl azokban az adásokban?  Boros Mirjana, 
 Boros István,  Gubik Mira,  Lévai Ferenc,  Biszák Júlia,  Németh Rudi, 
 Kovács Vera, aztán népszerű színészeink,  Ferenczi Jenő,  Lőrincz 
Lajos,  Pataki László és még nagyon sokan – teszi hozzá a rendező, 
majd folytatja az emlékezést:

– Igazán jelentős változásra, már ami ezeket a műsorokat, a szó-
rakoztató adásokat illeti, csak egyszer, 1981-ben került sor.  Fischer 
Gyurka, a szórakoztató adások akkori szerkesztője behívott egy na-
pon és közölte velem, hogy új sorozatot fogok rendezni. Hét egyórás 
szórakoztató műsorról volt szó. Mire magamhoz tértem, már a mun-
katársak vettek körül. Őrült nagy feladat volt ez akkor! Mert honnan 
vegyünk hét egyórás műsorhoz „anyagot”? A Magyar Szó Grimasz 
című szatirikus mellékletét vettük elő, pontosabban mellékleteit, mert 
ugye jó néhány évre vissza kellett mennünk, hiszen egy-két villám-
tréfa azért mégsem volt elegendő. Legismertebb íróink, humoristáink 
segítségével sikerült összehozni a forgatókönyvet, amelybe egyébként 
kétszázharmincöt villámtréfa és monológ került bele. Nyolc napot 
kaptam a forgatásra, ami lényegében azt jelentette, hogy naponta 
csaknem harminc tréfát vagy monológot kellett szalagra venni.

A vajdasági magyar nyelvű színjátszás legjobbjait vontuk be a 
munkába, és meg kell mondanom, hogy az az együttműködés, a közös 
munka nagyon fontos iskola volt számomra, vagy annál is több! A 
meghatározott időre pontosan befejeztük a forgatást; befejeztük, mert 
hihetetlen akarás, belső energia, a kapott feladat iránti nagy-nagy 
megbecsülés hajtotta a színészeket, s erről még ma is csak a legna-
gyobb elismeréssel tudok szólni. Úgy érzem, hogy akkor, 1981-ben 
valami nagy dolgot csináltunk mi együtt, közösen. Kár, hogy ilyen 
jellegű műsorok ma már nincsenek az Újvidéki Televízió műsorán. 
Kár, mert a közönség szereti. Akkor legalábbis azt tapasztaltuk, hogy 
szereti az ilyesmit!

 Németh Árpád fenti visszaemlékezése a szórakoztató műsorok 
tévés történetének csak egy röpke fejezetét ragadta ki az elmúlt idő-
ből. S amit megtudtunk: az Újvidéki Televízió, legalábbis a múltban, 
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igyekezett létjogosultságot teremteni ennek a mostohán kezelt mű-
fajnak, igyekezett a nézőknek a szórakoztató műsorok iránti igényét 
kielégíteni. S ez bizony nem hagyható szó nélkül, különösen azután, 
hogy ezeket a műsorokat egyszerűen száműzték a képernyőről. Le-
hetséges persze, hogy ez a mostani jubileum talán – mondom: talán 
– rádöbbenti az „illetékeseket”, hogy azért a tévés szakma az utóbbi 
harminc esztendőben valamit még nálunk is csak elért, felmutatott, 
és bizony a tegnap eredményeit azért nem lehet és nem szabad eltö-
rölni, egyszerűen leírni!

A szórakoztató tévéműsorokat emlegetem, s azt hangsúlyozom, 
hogy azok mennyire igényelték színészeink munkáját, hogy a vaj-
dasági színésztársadalom mennyire benne volt a korábbi időkben 
a televízió munkájában. Persze nemcsak a könnyű műsorokra gon-
dolok, hanem arra a műfaji sokszínűségre is, amely általában ezt a 
médiumot jellemezte, illetve jellemzi ma is, de máshol.

Talán nem tűnik majd szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy 
művészeink az első naptól, az első magyar nyelvű adástól kezdve ott 
voltak a vajdasági televíziós műsorok készítőinek, úttörőinek a sorá-
ban. Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy abban a műsorban, amelyet a 
Belgrádi Televíziónak az Aberdar utcai stúdiójában rögzített szalagra 
az első „stáb”, s amelyet a megboldogult  Fejős István szerkesztett és 
 Lányi István rendezett, a vajdasági magyar színeszek is részt vettek. 
Igen: 1968. január elseje volt, amikor  Fejős István köszöntője után 
 Fehér Ferenc verssorait anyanyelvünkön szólaltatták meg a képer-
nyőről színészeink!

Ünnepre készülődik az Újvidéki Televízió magyar nyelvű szer-
kesztősége. Az eddig megtett útról adnak majd számot azok, akik 
felelősséget vállaltak, felelősséggel tartoznak nekünk, a nézőknek a 
magyar nyelvű műsort illetően. Reméljük, hogy nem csak a tegnap 
jelenti majd a megtett utat, hogy a máról is szólnak majd, arról, 
hogy mit tettek és mit nem tettek, hogy a magyar nyelvű televíziózás 
megmaradjon, sőt előbbre is lépjen a Vajdaságban.

Színésztársadalmunk a mögöttünk levő utat egyenes derékkal 
járta végig, s habár a leggyakrabban az események – a televízióval 
kapcsolatos események – peremére szorult, ha meg is kérdőjelezték 
helyét, szerepét a magyar nyelvű televíziózásban, most tisztelettel és 
önzetlen ragaszkodással hajt fejet a rendhagyó jubileum előtt!

Családi Kör, 1997. december 18.
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Ez a fesztivál az egyetlen alkalom arra, hogy a Kárpát-medencében 
működő kisebbségi magyar színházak találkozzanak, hogy tíz napon 
át együtt legyenek, hogy a társulatok tagjai megnézzék egymás elő-
adásait, kicseréljék tapasztalataikat. Természetesen a résztvevő szín-
házak számot adnak munkájukról, arról, hogy az adott körülmények 
között hogyan, miképpen sikerül megvalósítaniuk évi programjukat, 
művészi célkitűzéseiket!

Külön jelentősége van azoknak a szakmai megbeszéléseknek, ame-
lyeket a szervezők külön beiktatnak a fesztivál műsorába, és amelyeken 
már az anyaországi színházi emberek, kritikusok, rendezők, színészek 
is részt vesznek (igaz, nem nagy számban, de jelen vannak).

A versenyprogramba került előadásokat egy öttagú anyaországi 
zsűri értékeli, és az igen magas díjakat is, az elért eredmények alap-
ján, az osztja ki.

A Határon Túli Magyar Színházak Fesztiváljának a magyarországi 
Kisvárda a házigazdája. Ez a magyar–szlovák–ukrán–román határ kö-
zelében fekvő kisváros immáron tizenhét esztendő óta látja vendégül a 
határon túli társulatokat, és mindjárt meg kell mondanom, hogy szinte 
megható az az őszinte, szívből jövő ragaszkodás, szeretet, amellyel a 
kisvárdaiak a határon túlról érkezőket várják és fogadják.

Kisvárda a Várady család által a XV–XVI. században épült vár-
ról kapta a nevét. Az egykori várat, amelyet a mögöttünk maradt 
évszázadok túlságosan is megviseltek, a XX. század dereka táján 
rekonstruálták. Udvarán szabadtéri színpadot állítottak fel. Ez a 
rekonstrukció, a szabadtéri színpad, lehetőséget teremtett arra, hogy 
a kisváros művelődési életében a színházi rendezvények jelentősebb 
szerepet kapjanak. A Várszínházi esték – különösen miután 1983 
júniusában intézményesítették a Kisvárdai Várszínházat sokat je-
lentettek a színházkultúra népszerűsítésében. Ugyancsak fokozta 
a színházi eseményekhez való kötődést az új művelődési központ 
felépítése 1979-ben, hiszen ezzel lehetővé vált, hogy a téli hónapok 
alatt is sor kerüljön a színházak vendégjátékára (négyszáznegyvenhat 
személyes színházterem várta a nézőket).

1989-ben a művelődési központ akkori igazgatója,  Pribula László 
egy nemzetközi fórum létrehozásának a gondolatával foglalkozott. 
Úgy vélte, szükség lenne egy olyan találkozóra, amely a határon túli 
kisebbségi színházaknak lehetőséget nyújtana a megmutatkozásra, 
arra, hogy végre kilépjenek elszigetelt világukból. Az elképzelés 
megvalósítása nem sokáig váratott magára.

HATÁRON TÚLI MAGYAR SZÍNHÁZAK 
FESZTIVÁLJA ■
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1989 júniusában került sor az első találkozóra (a szabadkai Nép-
színház magyar társulata, az ungvári Zenés Drámai Színház és a 
komáromi Magyar Területi Színház kassai Thália Színpada vett rajta 
részt). 1992-től kezdve ezt a rendhagyó rendezvényt a Határon Túli 
Magyar Színházak Fesztiváljaként tartjuk számon. Az első kettőt 
Nemzetiségi Színház találkozó néven tartották meg.

Az idén négy helyszínen 30 produkciót láthatott a hálás kisvárdai 
közönség. A hivatásos színházak előadásai mellett, az Újvidéki Művé-
szeti Akadémia, a Kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szín-
művészeti és Színháztudományi Kar és a Marosvásárhelyi Színművé-
szeti Egyetem növendékei is lehetőséget kaptak a megmutatkozásra.

Ha tudjuk, hogy az első találkozón mindössze három társulat 
három előadását láthatta a közönség, akkor azt hiszem, nem nehéz 
megállapítani, hogy óriási előrelépés történt a rendezvény életében!

A fesztivál szerepének rendkívül jó megítéléséhez, úgy érzem, nem 
férhet semmi kétség. Mára már fogalommá vált a Kárpát-medencében, 
ma már egyszerűen magukénak tartják, érzik a különböző régiókból 
érkező, ott embermelegségű fogadtatásra találó társulatok. Csak 
köszönettel tartozunk Kisvárdának, a magyarországi kisvárosnak, 
annak csodálatos közönségének, hogy felkarolta, befogadta a határon 
túli művészembereket.

Az elmúlt esztendőben,  Nyakó Béla, a Várszínház és a Művészetek 
Háza igazgatója, többek között, a következő szavakkal köszöntötte 
a fesztivál résztvevőit: „Tudjuk, nem üres kézzel megyünk most Eu-
rópába, hiszen viszünk magunkkal a határainkon átnyúló magyar 
gyökereinkből is. Változatlanul, sőt fokozottabban feladatunk mind-
azon magyar színtársulatok helyzetét figyelemmel kísérni és segíteni, 
akiket most – képletesen – nemcsak a magyar, hanem az uniós határ 
is elválaszt tőlünk. Ennek a nemes feladatnak a része és megvalósítója 
a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja itt, Kisváradon. Erősíti 
a határon túl – sokszor csodával határos módon – működő színtár-
sulatok öntudatát, lelki erejét és Thaliába vetett hitét.”

Ugyancsak idézem  Darvay Nagy Adrienne, a fesztivál művészeti 
tanácsadójának szavait, aki az idei, a XVII. fesztivál kezdetén egyebek 
között ezt mondta: „Kisvárda nem most kezdte el felismerni a fesztivál 
résztvevőinek értékeit. Több mint másfél évtizede tekinti a sajátjának 
az itt látható produkciók alkotóit: nyomon követi a sorsukat, figyeli 
pályájuk alakulását, és elhalmozza őket szeretetével.”

Úgy érzem, hogy  Nyakó Béla és  Darvay Nagy Adrienne őszintén 
mondta azt, amit mondott.  Nyakó Béla egyébként már a kezdetektől 
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fogva, a fesztivál létrejöttének első pillanatától kezdve, ott volt a kez-
deményezők között, később  Pribula Lászlótól ő vette át a stafétabotot 
és lett a fesztivál meghatározó egyénisége; jelentős mértékben neki 
köszönhetjük, hogy a határon túli művészembereknek ez a nagy sereg-
szemléje olyan rangot kapott, amelyre méltán büszke lehet Kisvárda! 
S  Darvay Nagy Adrienne is már több mint egy évtizede együtt él, 
lélegzik a fesztivállal, mélységesen elkötelezve iránta.

Mindazt, ami az idézett sorokban megfogalmazódott, magam is 
vallom, és őszinte tisztelettel, köszönettel hajolok meg a kisvárdaiak 
előtt azért az önzetlen segítségért, támogatásért, amelyet a határon 
túli magyar színjátszásnak nyújtottak, és remélem, nyújtanak majd 
a jövőben is. Ugyancsak nem szabad elhallgatni, hogy a magyar mű-
velődési minisztérium is igen komolyan, mindenekelőtt anyagiakkal 
támogatja a kisebbségi színházakat.

Mégis! Nem az ünneprontás szándékával, de valahogy úgy érzem, 
hogy szólnom kell arról is, amiről nemigen beszélünk, de ha mégis, 
akkor azt keserű szájízzel tesszük! Ennek azonban semmi köze sincs 
Kisvárdához, az ottani emberekhez!

A Határon Túli Magyar Színházak XVII. fesztiváljának napi-
lapjában, a Kisvárdai Lapokban, a zsűri egyik tagjának,  Dömötör 
Adriennének néhány sorban megfogalmazott gondolatára figyeltem 
fel. Idézem is mindjárt: „Ami viszont tény: az előzőekben több éven 
keresztül is úgy tapasztaltam, hogy a határokon túli magyar színhá-
zak legjobb előadásaiból készíthető/készülő válogatásból kirajzolódó 
kép rendszeresen magasabb színvonalat képviselt, mint a határokon 
belülieké. Erről viszont az jut eszembe, hogy ha már kénytelen-kel-
letlen megtesszük ezt a geopolitikai alapú, de mind művészileg, mind 
az alkotómunka értékelése szempontjából nyilvánvalóan nonszensz 
megkülönböztetést, legalább méltányosnak bizonyulna újragondolni 
a hazai legreprezentatívabb seregszemlére, a Pécsi Országos Színházi 
Találkozóra való válogatásnak a határokon kívüli színházakat érintő 
szempontjait. Azért, hogy senkinek ne kelljen úgy éreznie: történjen 
bár jó szándékkal, de mégiscsak különválasztattatik az, ami valójában 
összetartozik!”

Tulajdonképpen mit is jelent az a megállapítás, miszerint „még-
iscsak különválasztattatik az, ami valójában összetartozik”? Az én 
olvasatomban ez a megállapítás mindenekelőtt aktualizálja azt a 
kérdést, amelyet általában eléggé szégyenlősen teszünk fel, s amely 
az egyetemes magyar színházművészet fogalmának megítélésére 
keresi a választ. Arra, hogy valóban beszélhetünk-e egyetemes ma-
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gyar színházművészetről, színjátszásról, vagy az csak egy fikció. 
Az idézett mondat véleményem szerint azt jelenti, hogy legalábbis 
egyelőre, az egyetemes, az egységes magyar színjátszás még nem 
teremtődik meg!

Sok apró, lényegtelennek látszó példa utal a megosztottságra, 
mert mi másról beszélhetünk. Májusban például, mint minden 
esztendőben, megtartották a Pécsi Országos Színházi Találkozót. 
Néhány héttel később, több száz kilométerre Pécstől, Kisvárdán sor 
került a Határon Túli Magyar Színházak XVII. fesztiváljára. Két 
város. Az egyik az ország belsejében, a másik messze a nagyváro-
sok, színházi központok pezsgő, lüktető zajától, életétől, ott valahol 
a magyar–szlovák–ukrán–román határ közvetlen közelében! Két 
színházi rendezvény, két helyszín, amely szinte majdnem minden-
ben különbözik egymástól. Majdnem – mondom, mert egyben azért 
nincs különbség. Az egyik színházi rendezvényen is, és a másikon is 
anyanyelvükön, magyarul szólnak a nézőkhöz, a közönséghez Thalia 
templomának papjai!

Tehát mégiscsak különválasztattatik az, ami valójában össze-
tartozik! Nincs szándékomban, hogy ezzel kapcsolatosan bármiféle 
következtetésekbe bocsátkozzam. A közelmúlt történései megtaní-
tottak arra, hogy a nemzeten belül nagyon sok fogalom megítélésével 
baj van. Komoly baj! Mindenesetre mi, a határon túli színházi élet 
szerény közkatonái továbbra is hisszük és valljuk, hogy van egye-
temes magyar színházművészet! Azoknak pedig, akik még mindig 
hadilábon állnak a nemzeti kultúra fogalmával,  Für Lajos törté-
nészprofesszor szavait, a fogalommal kapcsolatos megfogalmazását 
ajánlom a figyelmükbe: „a nemzeti kultúrán azoknak az irodalmi, 
művészi-művészeti vagy tudományos jellegű alkotásoknak, szellemi, 
erkölcsi és tárgyi/anyagi, hagyományoknak és létesítményeknek az 
összességét értjük, amelyeket egy-egy nép-etnikum–nemzet a tör-
ténelme során (kezdetektől napjainkig), az államhatárokon belül s 
azokon kívül (kisebbségben, diaszpórában, emigrációban és egyéb 
úton módon) teremtett, létrehozott; a kulturális értékeknek azt az 
összességét tehát, amelyek az egyetemes-általános természetű tulaj-
donságok mellett egyéni-nemzeti jegyeket is hordoznak!” Ezt az igen 
világos és egyértelmű megállapítást, azt hiszem, nem lehet egyszerűen 
a szőnyeg alá söpörni!!

Húsz év után végre kimaradt a fesztivál elnevezéséből a „határon 
túli” jelző, és az idén már Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja 
névvel került megrendezésre ez a rangos fesztivál.
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 Nyakó Béla nevét nemigen ismeri közvéleményünk. Színésztársadal-
munk annál inkább. S ez talán érthető is, hiszen  Nyakó Béla a Határon 
Túli Magyar Színházak Fesztiváljának első embere, igazgatója – vagy 
inkább mondjam így: a lelke.

Erről a véleményem szerint mindenképpen rendhagyó fesztiválról 
tudni kell, hogy minden esztendőben a magyarországi Kisvárdán 
rendezik meg. Az idén tizennyolcadik alkalommal került rá sor. A 
rendhagyó jelzőt tudatosan használom, mivel valóban nem a meg-
szokott, szerkezetében és tartalmában is hagyományosnak mondható 
fesztiválról van szó. Mert a fesztiválra jelentkezett, az ott fellépő 
színházak együttesei, színészei, a fesztivál egész ideje alatt Kisvárdán 
maradnak, tehát egymás előadásait is megnézhetik, barátkozhatnak, 
kicserélhetik tapasztalataikat a felvidéki, kárpátaljai, délvidéki, er-
délyi és persze az anyaországi művészemberek. S ez azért ugye nem 
kis dolog! S egyben azt is jelenti, hogy a fesztivál idején több száz 
színházi ember tartózkodik a nyírségi kisvárosban. Ezek elszálláso-
lásáról étkeztetéséről, programjáról gondoskodni kell.

 Nyakó Béla szilárd belső szervezési konstrukciót épített fel. Olyan 
elemeket használ, amelyek külön-külön, de egészet alkotva is segítik, 
szavatolják a fesztivál zökkenőmentes lebonyolítását. Az idén is a 
több száz vendég, színházi ember ellátásáról való gondoskodás mel-
lett magára a műsorra is oda kellett figyelnie, hiszen a fesztivál tíz 
napja alatt négy helyszínen, harminc színpadi produkciót láthatott 
a közönség, és persze ott voltak még az igen tartalmas, színvonalas 
kísérőrendezvények is.

 Nyakó Béla nemcsak a rendezvény szilárd szervezési szerkezetét 
teremtette meg, hanem egyúttal a fesztivál támogatási rendszerének 
hatékonyságát is biztosította. Természetesen  Nyakó Béla mellett ott 
voltak, ott vannak azok a hűséges munkatársak, akik mind a mai napig 
önzetlenül támogatják az általa megfogalmazott elképzelések megva-
lósítását.  Darvay Nagy Adrienne és  Szűcs Katalin Ágnes személyében 
két ismert és rangos művészeti tanácsadó is igyekszik egy másik, 
ugyancsak rendkívül összetett feladat megvalósításában segítséget 
nyújtani. Ez pedig a fesztivál műsora, művészeti ars poeticája.

 Nyakó Béla szerény, közvetlen ember. Egyszerűen teszi a dolgát. 
Nemes célt szolgál: a határon túli magyar nyelvű színjátszás megse-
gítését. S teszi ezt immáron több mint másfél évtizede a szívós, ál-
dozatkész emberek mélységes elkötelezettségével. Két évvel ezelőtt, a 
Határon Túli Magyar Színházak XVI. Fesztiváljának műsorfüzetében 
többek között ezt írta szokásos köszöntőjében: „Mi a legbüszkébbek 

A HELYTÁLLÁS TISZTELETE ■
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az ezeréves kultúránkra vagyunk. Tudjuk, nem üres kézzel megyünk 
most Európába, hiszen visszük magunkkal a határainkon átnyúló 
magyar gyökereinket is. Változatlanul, sőt fokozottabban feladatunk 
mindazon magyar színtársulatok helyzetét figyelemmel kísérni és 
segíteni, akiket most – képletesen – nemcsak a magyar, hanem az 
uniós határ is elválaszt tőlünk. Ennek a nemes feladatnak a része, 
a megvalósítója a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja itt, 
Kisvárdán. Erősíti a határon túl – sokszor csodával határos módon 
– működő színtársulatok öntudatát és Thaliába vetett hitét!”

Azt, ahogy és amiért  Nyakó Béla teszi a dolgát, csak megköszönni 
tudjuk. Számunkra helytállása minden tekintetben példamutató!

Hét Nap, 2006. november 15. 32.
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Évfordulóra emlékezünk. A Vajdasági Magyar Kultúrszövetség meg-
alakulásának hatvanadik. évfordulójára. Jelenetős esemény volt. Egy 
komoly, sokat ígérő művelődéspolitikai elképzelés megvalósítása.

Úgy gondoltuk akkor, hogy valóban jelentős szervezettel gazdago-
dott művelődési életünk, hogy tevékenységével sikerül majd szellemi 
életünk szertefutó szálait összefognia, hogy aztán így, egységbe tö-
mörítve, erőteljesebbé, hangsúlyosabbá váljon a szellemi értékeinket 
őrzők és teremtők munkája!

Kudarcra ítéltetett a kezdeményezés! Mozgósító ereje megijesztette 
ugyanis az „illetékeseket”. Siettek is gyorsan „intézkedni”, ami ugye 
azt jelentette, hogy a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség munkáját 
befejezettnek tekintették.

Évek múltak el, évtizedek, mígnem életünk válságos pillanataiban, 
akkor, amikor a menni vagy maradni kérdéssel feküdtünk le és kel-
tünk fel, amikor a háborús uszítástól, a gyűlölettől volt hangos ez a mi 
kis világunk, akkor szinte főnixmadár módjára újjáéledt, határozott 
formát öltött az a hatvan évvel ezelőtti elképzelés, és Szabadkán, a 
Népkör színháztermében, 1992. május 16-án megalakult a Vajdasági 
Magyar Művelődési Szövetség.

Tizenhárom évvel ezelőtt a Művelődési Szövetséget 38 tagszer-
vezet alapította. Ma több mint száztíz tagszervezet részese ennek a 
rendhagyó ünnepnek, több mint száztíz tagszervezet munkáját segíti, 
koordinálja a Művelődési Szövetség. Nehéz lenne most felsorolni 
mindazokat a művészeti rendezvényeket, találkozókat, vetélkedőket, 
megemlékezéseket, ünnepeket, amelyek mögött ott áll a Művelődési 
Szövetség. Természetesen a felsorolásból művelődési egyesületeink 
sem maradhatnak ki, hiszen azoknak a száma a legnagyobb.

A Művelődési Szövetség rendkívül gazdag és színes palettáján ott 
találjuk a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozóját is. Ezt a 
találkozót említem most. Nem véletlenül! Ugyanis a román, a szlovák 
és a ruszin színjátszókkal ellentétben nekünk sohasem volt egy olyan 
seregszemlénk, találkozónk, amely megmutatta volna, hogy hol tart 
mozgalmunk, hogy melyek azok a műsorpolitikai szempontok, ame-
lyek meghatározzák a színjátszó csoportok, társulatok munkáját.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségben gyorsan felismer-
ték, hogy mennyire hiányzik egy ilyen találkozó, hogy mennyivel 
gazdagabb lenne a mozgalom, ha lehetőséget teremtenének arra, hogy 
színjátszóink legalább évente rendszeresen találkozzanak, kicseréljék 
tapasztalataikat és egyáltalán, érezzék azt, hogy munkájukat számon 
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tartják, megbecsülik. S megszervezték a Vajdasági Magyar Amatőr 
Színjátszók Találkozóját.

Helyénvaló volt a döntés. És színjátszó mozgalmunk, amely a 
kilencvenes évek elején igen komoly válságban volt, sőt egyesek már 
temették is, újjáéledt, majdnem teljes egészében újjászerveződött. 
Mert a találkozónak, a találkozóknak egyúttal mozgósító szerepük 
is volt. S bizony nemcsak a mennyiségi mutatókkal dicsekedhettünk 
nagyon hamar, hanem a minőséggel is. Arról nem is beszélve, hogy 
ezek a találkozók, amelyeket egyébként ma már színjátszásunk igaz, 
bensőséges ünnepeként tartunk számon, a műfaji sokszínűség mel-
lett azt is tudomásunkra adták, hogy a kísérletezés, az útkeresés, a 
különböző színpadi formanyelvekkel való „ismerkedés” nem idegen 
színjátszóink számára. Bátran, minden fenntartás nélkül vállalták az 
újat mondás, az újszerű láttatás nem éppen könnyű útját.

A Művelődési Szövetségnek tehát sikerült a találkozóval műked-
velő színjátszásunkat elmozdítania a holtpontról, sikerült a mozga-
lom belső életében, szervezettségében „rendet teremtenie”, azt újra 
életképessé tennie. S ez bizony nem is olyan kis dolog!

Természetesen amikor műkedvelő színjátszásunkról beszélek, 
nem hallgathatom el, hogy, ugyancsak a Művelődési Szövetségnek 
hála, az általános iskolás és óvodás színjátszó csoportok találko-
zója is egyik igen szilárd alapja lett a mozgalomnak. (A kishegyesi 
találkozóra gondolok, amely 1998-ban indult útjára.) S persze még 
sok más, a színjátszással kapcsolatos szervezet, csoportosulás teszi 
gazdagabbá, sokszínűbbé műkedvelő színjátszásunkat.

Most, a rendhagyó ünnep alkalmából, amikor a Kultúrszövetség 
60. évfordulójára emlékezünk, talán megengedhetem magamnak, 
hogy arról is szóljak, amivel műkedvelő színjátszóink találkozóinak 
tíz esztendeje megajándékozott (az a megtiszteltetés ért, hogy részese 
lehettem színjátszóink találkozóinak, hogy ott lehettem azok minden 
előadásán), és ami egy másik világ felismerésének kapuját nyitotta 
meg előttem.

Ültem ott esténként a sötét nézőtéren, a zsúfolásig megtelt színház 
széksorainak egyikében, és a többiekkel együtt néztem, figyeltem, 
hogy mi is történik ott fenn a színpadon, azokon a világot jelentő 
deszkákon. Figyeltem a ref lektorfényben mozgó színjátszókat, és 
átéreztem azt a belső feszültséget, lelkesedést, amellyel igyekeztek a 
rájuk bízott színészi feladatot megoldani, éreztem, hogy mennyire 
fontos számukra, mennyire akarják, hogy hitelesen tolmácsolják a 
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rájuk bízott figura megszemélyesítését, és hogy mennyire igyekeznek 
anyanyelvük minden szépségét felmutatni!

Ültem ott a nézőtéren meghatódva, és önkéntelenül is  József Attila 
Tél című versének első két sora jutott eszembe:

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
hogy melegednének az emberek.

Mormoltam magamban ezt a két verssort és arra gondoltam, 
hogy azok ott fenn a színpadon, azok a lelkes, tiszta szívű emberek 
a tűzrakók. Igen, ez járt a fejemben, ezt éreztem, hogy ők azok, akik 
rakják a  József Attila-i tüzet, rakják, hogy „melegednének” az embe-
rek, hogy egy kicsit másnak, szebbnek érezzék ezt a mi rideg-keserves 
világunkat. S szinte éreztem ennek a tűznek a melegét, éreztem, ahogy 
mellém telepszik, magához ölel a többiekkel együtt, és egyszerre 
nemcsak egymástól szigorúan elhatárolódott emberekként ültek ott 
a széksorokban, hanem eggyé kovácsolódva, megoszthatatlan közös-
séget alkotva, és megtörtént az, ami elkerülhetetlen volt, megtörtént 
az együtt lélegzés csodája.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség ma már nemcsak egy-
szerűen jelen van művelődési életünkben, nemcsak újabb és újabb 
tartalommal igyekszik azt gazdagítani, nemcsak tudatosítani kívánja 
bennünk szellemi értékeink iránti elkötelezettségünket, hagyomá-
nyaink tiszteletben tartását, hanem meg nem alkuvó magatartása, 
önzetlen támogatása, átfogó, mindenre odafigyelő tevékenysége 
a mögöttünk maradt esztendők során rádöbbentett bennünket az 
együvé tartozás, a közösségi tudat erejére, önbecsülésünkre!

 Sütő András írja okulásul, figyelmeztetésül: „Úgy cselekedjünk, 
hogy megmaradjunk!” Meggyőződéssel vallom, hogy a Vajdasági 
Magyar Művelődési Szövetség munkáját a múltban éppen úgy, mint 
napjainkban, ez a  Sütő András-i gondolat határozta meg, és határozza 
meg holnap és holnapután is.

Hét Nap, 2005. november 16. 30.
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Az Újvidéki Színház lapja volt. A hetvenes évek derekán jelent meg 
először, kezdetben természetesen „belső használatra”. Legalábbis 
 Németh P. István, a színház alapító igazgatója annak szánta. Úgy 
gondolta, nagyon helyesen, hogy a Thália, amely egyébként egy-egy 
bemutató alkalmából jelent meg, nemcsak a színház népszerűsítését 
szolgálja majd, nemcsak arra törekszik, hogy felkeltse a néző érdek-
lődését az előadások iránt, hanem más elvárásoknak is igyekszik 
eleget tenni.

A különböző magyar nyelvű folyóiratok, heti- és napilapok pa-
lettájáról itt, a Vajdaságban, mindenképpen hiányzott a színházmű-
vészettel (színházművészetünkkel) foglalkozó sajtótermék. A Thália 
ezt a hiányt is igyekezett pótolni, és szerkesztéspolitikájával arra 
törekedett, hogy azoknak az elvárásoknak is eleget tegyen, melyek 
színjátszásunk egészével kapcsolatban fogalmazódtak meg. Így az 
Újvidéki Színház lapja rendszeresen foglalkozott a szabadkai Nép-
színház magyar társulatának tevékenységével, valamint az Újvidéki 
Rádió drámai együttesének a munkájával is. Anyag akadt bőven. 
Drámairodalmunk belső, igen intenzív mozgásáról, a látott előadá-
sokban tapasztalt újszerű megoldásokról, elképzelésekről értekeztek, 
fogalmazták meg véleményüket a Thália hasábjain színházi életünk 
legismertebb szaktekintélyei.  Németh P. István elgondolása, hogy a 
lap lassan majd túllép egy kis színházi műhely „határain”, és szín-
házi életünk egészének prezentálására vállalkozik, megvalósult, de 
csak részben, mert anyagi okok miatt sajnos egyik napról a másikra 
megszűnt. Az alapító igazgató ugyan mindent megtett, megpróbált, 
hogy „életben” tartsa, de a mostoha körülmények (már akkor!) sajnos 
egyszerűen lehetetlenné tették ezt.

Többéves „kényszerszünet” következett, és a Thália csak 1990-ben 
jelent, jelenhetett meg újra. A lap szerkesztését korán elhunyt színi-
kritikusunk,  Guelmino Sándor vállalta. Nagy-nagy körültekintéssel, 
hozzáértéssel készítette a rendhagyó sajtóterméket. Sikerült neki a 
Thália köré gyűjteni mindazokat, akik valóban szívügyüknek tekin-
tették a vajdasági magyar színjátszást; sikerült  Guelmino Sándornak 
az, ami manapság szinte lehetetlen dolognak tűnik: a szakmán belüli 
kohézió megteremtése. Sajnos, mint ahogyan az a hetvenes évek végén 
is megtörtént, amikor megálljt parancsoltak a Tháliának, a lap most 
sem tarthatta magát sokáig. Következtek a háborús évek, a szankciók, 
a teljes anyagi csőd, és a Tháliát csendesen félretettük. 1995-ben az 
olvasó, a színházlátogató újra a kezébe vehette a Tháliát, csakhogy 
ezúttal nem mint az Újvidéki Színház lapját, hanem mint a Szabad 
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Hét Nap mellékletét.  Dudás Károly főszerkesztő jóvoltából újjáéledt 
ez a mostoha sorsú színházi lap, természetesen más formában, más 
elképzelések megvalósítását tűzve ki célul. Stílusa közvetlenebb, ol-
dottabb lett. Nem az elmélyült elemzésekre, átfogó, alapos kritikai 
értékelésekre fektette a hangsúlyt, hanem valamiféle magazin jelle-
gű, könnyed, a színházat ilyen formában népszerűsítő lap szeretett 
volna lenni. Persze ezúttal is az történt, mint a hetvenes évek végén 
vagy a kilencvenes évek elején: az anyagiak közbeszóltak, a Szabad 
Hét Nap szépen indult mellékletét újból, immáron harmadszor, el 
kellett felejteni.

Háromszori „nekifutással” igyekezett megmaradási alapot te-
remteni magának a Thália. Nem sikerült! Az, hogy kezdetben az 
Újvidéki Színház, később pedig a Szabad Hét Nap vállalta fel, azt 
hiszem, mellékes kérdés. A lényeg az, hogy egy színházi lap megje-
lentetését igenis szorgalmazták mindenekelőtt azok, akik felismerték 
annak szükségességét, jelentőségét. Az, hogy a szándék valahol min-
dig elakadt, zátonyra futott, nem a kezdeményezők, az elkötelezett 
mecénások hibája. Az áldatlan körülmények, a létbizonytalanságba 
taszítottakba szakadt kilátástalanság okozta minden alkalommal a 
lebénulást.

Ezek után magától adódik a kérdés: Érdemes-e tovább próbálkoz-
ni? Érdemes-e újra síkraszállni egy szerény színházi lap (vagy legyen 
az csak melléklet) kiadásáért itt a Vajdaságban? Úgy érzem, hogy 
igen. Tudom, hogy ez az igen nagyon is megkérdőjelezhető, legalábbis 
az eddigi tapasztalatok erre utalnak, de ennek ellenére nem kellene 
visszavonulást fúvatnunk, újra kezdeményezni kellene egy színházi 
lap/melléklet megjelentetését. Nagyon nagy szükségünk lenne rá!

■■■  
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 Tamási Áron

„Farkaslaka felett örökkön örökké ragyog egy csillag. Nem lehet on-
nan eltüntetni, fényét kiiktatni, elhomályosítani. Ez a csillag  Tamási 
Áron szellemét sugározza szét minden irányban, ahol magyarok 
élnek. Hogy megtartó erő legyen a szülőföld iránti hűség.”

Az idézett sorokat  Nagy Pál irodalomkritikus fogalmazta meg 
tizenöt évvel ezelőtt (1991-ben), amikor  Tamási Áron halálának 
huszonötödik évfordulójára emlékeztünk. Úgy érzem, hogy most, 
amikor a magyar irodalom varázslatos egyénisége halálának negy-
venedik évfordulója előtt hajolunk meg mélységes tisztelettel ( Tamási 
Áron 1966. május 26-án köszönt el ettől a világtól), amikor Erdélynek 
(s az egész magyar nemzetnek) arra a nagy fiára emlékezünk, aki a 
székelység érzelemvilágának, életének, szellemi erejének örök érvényű 
„kőlenyomatát” hagyta ránk, akkor az idézett sorok, most, jelenünk 
kilátástalanságában, valóban megtartó erőként ölelnek magukhoz, 
és a szülőföld iránti hűségre figyelmeztetnek mindannyiunkat.

A Duna Televízió a közelmúltban igen tartalmas és színvonalas 
műsorral emlékezett meg  Tamási Áronról. A mozaikszerű összeállítás 
(amely kora délutántól késő estig tartott), ismert írók, irodalomtör-
ténészek, színházi emberek részvételével,  Tamási Áron csodálatos 
világát varázsolta a képernyőre, annak színeivel, ízeivel együtt.

Néztem-hallgattam a műsort, és közben az önmagamnak feltett 
kérdésekre kerestem a választ. Színházi ember lévén mindenekelőtt 
arra, hogy  Tamási Áron mennyire volt jelen a mi színházi világunk-
ban, rendezőinket mennyire vonzották a  Tamási Áron által színpadra 
álmodott népi játékok, azoknak a csodálatos nyelvezete.

A lehangoló válaszok arra döbbentettek rá, hogy a Tamási-művek 
bizony hiányoztak színházaink műsorából (azokéból is, amelyeket 
időközben felszámoltak). Egyedül  Tamási Áron legnépszerűbb 
színpadi művét, az Énekes madár című népi játékát látta, láthatta 
a közönség Szabadkán. A szabadkai Népszínház magyar társulata 
mutatta be 1971. október 9-én ifj.  Szabó István rendezésében. Pa-
rádés szereposztásban vitte színre a társulat ( Árok Ferenc,  Kasza 
Éva,  Sántha Puszta Lajos,  Versegi József,  Heck Paula,  R. Fazekas 
Piri,  Dóró Emma,  Nagy István és  Remete Károly). A színház néhány 
vidéki vendégszereplésre is elvitte  Tamási Áron Énekes madár című 
színpadi játékát.

Műkedvelő színjátszóink sem igen érdeklődtek  Tamási Áron népi 
játékai iránt. Egyedül a nagybecskereki  Madách Amatőr Színház 
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tűzte műsorára az Énekes madár című Tamási-művet. 1978. január 
30-án mutatta be a társulat  Bambach Róbert ihletett rendezésében. 
Természetesen nincs kizárva, hogy azért valahol, itt a Vajdaságban, 
egyik-másik színjátszó csoport Tamási-művet is előadott. Lehetséges. 
Adatok híján azonban nem mondhatok mást.

 Ferenczy Csongor erdélyi származású magyarországi színművész 
 Tamási Áron színpadi világával kapcsolatban egy helyen így ír: „A 
magyarországi polgári színjátszás egészen más, akik abban élnek, 
azoknak nem könnyű megérteni Tamásit.”  Sütő András mondta: „...
szereplői lábujjhegyen járnak a realitás talaján és a hajukkal a csilla-
gokat súrolják!” Talán nekünk sem volt könnyű megérteni Tamásit, 
és valószínűleg ezért hiányoztak játékai színpadainkról!

 Izsák József irodalomtörténész, a Tamási-életmű egyik legavatot-
tabb ismerője és szakértője többek között így vall róla: „Számomra 
 Tamási Áron egészében, tehát nem egyszerűen stílusára, népi világára 
való tekintettel korszerű, hanem mint jelenség, mint magatartásfor-
ma, mint a töretlen hit és élni akarás jelképe. Egyik-másik alkotása 
fölött lehet vitázni, szabad szeretni és elutasítani, stílusát lehet élvezni 
vagy nem szeretni, de a Tamási-gondolatot mégiscsak magunkévá 
kell tennünk, el kell fogadnunk, nekünk, akik egy gondban élnek, 
s ez: az erdélyi (s nemcsak az erdélyi) magyarság megmaradása és 
kifürkészhetetlen jövője feletti virrasztás, ha úgy tetszik: történelmi 
készenlét.”

A Mester

Az idő pokoli gyorsasággal pergeti a mögöttünk maradt éveket. 
Gyakran rádöbbenünk erre. Lám, a Mester,  Harag György is több 
mint két évtizede, hogy nincs közöttünk (1985. július 10-én Maros-
vásárhelyen halt meg). Korán elment a nagy erdélyi magyar rendező 
– hallom gyakran. Nemcsak erdélyi volt.  Harag György mindenkié 
volt itt a Kárpát-medencében, a közép-kelet európai tájakon. Otthon 
volt nemcsak az ő csodálatos Erdélyországában, hanem itt nálunk is, 
a Délvidék csendes ölelésében.

Két magyar színházunk, a szabadkai és az újvidéki is sokat kapott 
a Mestertől, nagyon sokat!  Kosztolányi városában kilenc, hét magyar 
és két szerb előadást rendezett, a tartomány székvárosában, Újvidéken 
öt produkció őrzi nevét.

 Harag György az igazi művészember alkotóerejével, hitével, a 
korszerű, az újat kereső színház iránti őszinte elkötelezettséggel a 
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vajdasági hivatásos magyar színjátszás egyik ragyogó fejezetét fo-
galmazta meg a maga módján.

A Mester a hetvenes évek legelején  Nagy István Özönvíz előtt 
című drámájának újszerű színrevitelével találja meg azt a hangot, azt 
a stílust, az új színházi formanyelvet, amely a későbbiek folyamán 
meghatározza produkcióit, színházi ars poeticáját! Egy vele készült 
interjúban így vall: „ Nagy István Özönvíz előtt című drámájának 
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előadásával 1971-ben elnyertem a Román Színházak Fesztiváljának 
nagydíját. Ez egyike volt azoknak az előadásoknak, amely során – 
hogy úgy mondjam – saját hamvaimból születtem újra. Hiszem azt, 
hogy olyan darabok megtalálásával kell foglakoznom, amelyen ke-
resztül mint rendező ki tudom magam fejezni. Természetesen értékes 
szövegekre gondolok, amelyek lehetőséget adnak nekem, függetlenül 
attól, hogy klasszikus vagy kortárs darabok, így jutottam el Csehov 
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darabjainak rendezéséhez is, Jugoszláviában három darabját is ren-
deztem. Mindig kerestem és találtam, és keresni is fogom az értékes 
darabokat, amelyek megfelelnek az én rendezői, művészi, alkotói 
szükségletemnek.”

Huszonegy esztendő múlott el azóta, hogy eltemettük a Mestert, 
 Harag Györgyöt. Emlékét azonban nem mosták el az egymás után 
sorjázó évek. A nagy álmodozó szellemisége, előremutató színház-
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szemlélete, emberi és művészi hitvallása ma is meghatározó módon 
jelen van a magyar színjátszás egészében. Írnak, beszélnek róla, és 
sok fiatal rendező igyekszik követni, elsajátítani azt a színházi for-
manyelvet, amellyel a Mester ajándékozta meg színjátszásunkat.

Hét Nap, 2006. június 28.

■■■  
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H á ro m  n ő v é r 
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Jóleső érzéssel vesszük tudomásul, hogy megnyugtatóan alakul a 
szabadkai Népszínház épületének rekonstrukcióját szorgalmazó 
elképzelések valóra váltása, és remény van arra, hogy záros határ-
időn belül (merjük remélni) tető alá kerül színházkultúránk rangos 
épülete. Tudjuk, hogy túlságosan is elhúzódtak/elhúzódnak az elő-
készületekkel kapcsolatos munkálatok, hogy a kért és várt támogatás 
valahogy csigalassúsággal érkezik, de, legalábbis úgy érzem, mi már 
eléggé „megedződtünk” az ilyen és hasonló hozzáállástól.

Azt hiszem, hogy annak, aki majd egyszer (jó lenne minél előbb) 
megírja a szabadkai Népszínház körül lezajlott, és még mindig 
zajló dolgokat, lesz mit papírra vetnie. Nem volt könnyű ugyanis a 
szabadkai önkormányzatnak elfogadtatnia az épülettel kapcsolatos 
elképzelését az „illetékesekkel”! Kemény, megalkuvás nélküli küzde-
lemre volt szüksége, hogy megmentse, átmentse, a holnap számára 
újraálmodja Szabadka egyik legszebb –  Kosztolányi szavai szerint 
–, a Porváros messze földön híres műemlékét. Emlékszem, hogy 
amikor színjátszásunk „megmentői” le akarták rombolni az épületet, 
amikor a már jól ismert buldózerpolitikát kívánták érvényesíteni az 
észak-bácskai metropolisban, felhördült a város.  Garay Béla, szín-
házkultúránk meghatározó egyénisége nyílt levélben fordult a sza-
badkai műemlékvédő intézethez. Őrzöm Béla bácsi levelét, amelynek 
befejező része a következőképpen szól: „Ez az alapjában, stílusában 
monumentális épület egyik kiemelkedő dísze a város egyre szépülő, 
mindinkább kulturális külsőt nyerő főterének, amelyre méltán büszke 
városunk minden polgára. Ennek a klasszikus kort idéző épületnek 
a lebontása és esetleges stílusát megtörő átalakítása merénylet lenne 
a tervezett városszépítés ellen, Szabadka Város Műemlékvédő Inté-
zetének egyik kardinális feladata ennek megakadályozása. A város 
polgársága, színészei és színházi alkalmazottai nevében kérem Önö-
ket, tegyenek meg mindent, hogy egyesek romboló terve ne sikerüljön 
és színházépületünkben unokáink, dédunokáink is előadásokban 
gyönyörködhessenek és hálatelt szívvel gondoljanak azokra, akiknek 
mindezt köszönhetik.”

A Népszínház megroggyant, megcsúfolt épületét most újraál-
modják. A város féltő keze nyúl feléje, hogy újra az legyen, ami volt: 
az ott élők (s nem csak az ott élők) csodálatos temploma. Templom, 
amelyben közel másfél évszázaddal ezelőtt kondult meg először a 
harang. Színháztörténetünk egyik legszebb fejezete jegyzi, hogy 
1854. december 16-án, Szabadkán, felavatták az új színház épületét, 
és hogy azon a rendhagyó ünnepen  Latabár Endre társulata bemutatta 
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A két Barcsai című színművet. A fellépők között ott voltak a magyar 
színjátszás nagyjai:  Jókainé Laborfalvi Róza,  Komlóssy Ida,  Egressy 
Gábor és  Szigeti József.

1915. március 23-án hajnalban leégett a színház. A váratlan 
csapás, úgy látszott, megbénítja majd Szabadka gazdag, igen tar-
talmas színházi életét. Nem úgy történt. Az illetékeseknek sikerült 
a szálloda nagytermét, amelyet a lángok nem pusztítottak el, úgy 
átalakítaniuk, hogy ott a legismertebb társulatok is felléphettek. 
Több mint egy évtizedig tartott ez az ideiglenes állapot. A város 
azonban akkor sem hagyta annyiban a dolgot. Újjáépíttette a szín-
házat. 1927. január 12-én a belgrádi Nemzeti Színház nyitotta meg. 
A II. világháború után először a Horvát Nemzeti Színház társulata 
lépett az évszázados színház színpadára, majd 1945. október 29-én 
az akkor alakult első jugoszláviai magyar hivatásos társulat  Balázs 
Béla Boszorkánytánc című művével mutatkozhatott be a viharos 
időket megért épületben!

Most, egy eléggé sokáig tartó sötét korszak után, reális lehetőség 
mutatkozik, hogy a kívülről-belülről megtépázott épület újra visz-
szakapja régi fényét, patináját. Természetesen tudjuk, hogy nem lesz 
könnyű élni a lehetőségekkel, hogy az önkormányzatnak még nagyon 
sok akadályt kell majd leküzdenie elképzelése megvalósításának ér-
dekében. Sajnos a háttérben még ott munkálkodnak azok, akiknek 
éppen nincs ínyére, hogy  Kosztolányi városának büszkesége újra az 
legyen, ami volt. A gáncsoskodók ellenállásával számolni kell. Min-
denesetre az illetékesek mellett (a város vezetésére gondolok) ezúttal 
is ott lesz az a színház iránti féltés, őszinte ragaszkodás, amelyet  Béla 
bácsi levelének néhány sora sugall, nagyon is egyértelműen.

Magyar Szó, 1998. október 3.
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A közelmúltban a Családi Kör Zenevilág című rovatában  Pándi Osz-
kár, zenekultúránk ismert esztétája  Németh Rudolf neves operaéne-
kesünkkel foglalkozott, annak rendívül gazdag és tartalmas pályáját 
járta be a szakember alaposságával, tárgyilagosságával.

A folytatásokban közölt írásaiból megtudhattuk, hogy a szabadkai 
Népkör egykori szerény, igen tehetséges színjátszójából hogyan lett 
itt nálunk (az akkor még nagy Jugoszláviában, s annak határain túl 
is) a zenei művészvilág egyik kimagasló, mindenképpen meghatározó 
egyénisége.

A szerző nyomon követi pályáján  Németh Rudolfot. Elidőzik egy-
egy alakításánál, azoknál, amelyek mérföldkövet jelentettek fejlődé-
sében, és a vele készült beszélgetések, interjúk anyagát is felhasználja, 
hogy minél hitelesebben rajzolja meg a művész portréját. (Az elmúlt 
csaknem négy évtized alatt számos interjút készített vele.)

 Németh Rudolf, aki az első hivatásos magyar színház társulatában 
kezdte pályafutását (1945. október 29-én  Balázs Béla Boszorkánytánc 
című drámájában, színházavató bemutatójában lépett először a kö-
zönség elé), és aki később a szabadkai operában (merthogy az is volt 
 Kosztolányi varosában) találta meg igazi önmagát. 1954 szeptemberében 
elköszönt a várostól, és az újvidéki Szerb Nemzeti Színházhoz szerző-
dött. Ezután élete már az operához kötődött, ami természetesen nem 
jelentette azt, hogy egy pillanatig is megfeledkezett volna arról, amit 
mindig szívügyének tekintett: a magyar dalművek legszebb áriáinak 
tolmácsolásáról, a magyar nótákról. (Első énekes sikerét a János vitéz 
Kukorica Jancsijának megszemélyesítésével érte el 1947 májusában.)

 Németh Rudolf rangos, pazar operaházak vendége volt nem egy 
ízben, és nemcsak a mi térségünkben, hanem Európa-szerte is nagyon 
sok helyen. Rangos operaházak színpadán, a ref lektorok káprázatos 
fényében otthon érezte magát a művész. Erőteljes, mély zengésű 
hangja felforrósította maga körül a levegőt, és a közönség ünnepelte, 
az előadás végén pedig ovációval kísérte le a színpadról.

Ez az ő világa – jegyezte meg egyszer ismerősöm. Habár ezzel a 
véleménnyel nem értettem egyet, mégsem szálltam vele vitába. Pedig 
el kellett volna mondanom, hogy azért  Németh Rudolfnak van egy 
másik világa is, igaz sokkal szerényebb, szürkébb, de az is az övé.

Egy negyven évvel ezelőtti kép rajzolódik ki emlékezetemben. 
Augusztus van. Kánikula. A közeli faluban delet harangoznak. 
Furcsa kis csapat igyekszik arrafelé. Egyesek hangszert cipelnek. A 
nagybőgőt ketten is viszik. Az Újvidéki Rádió ismert zenészei. Az 
énekesek, mert azok is ott verejtékeznek, térdig feltűrt nadrágban 
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lépkednek a bokáig érő porban.  Németh Rudi is ott ballag a többiek 
között. Nem szitkozódik, nem átkozza a szervezőt, hogy a Drávaszög 
egy kis falujába invitálta, vegyen részt az ott megtartandó műsoros 
esten. Csak mosolygott, néha nagyokat nevetett, és úgy, térdig feltűrt 
nadrágban, verejtékezve figyelte, hogy messze-e még a falu.

A hatvanas évek közepe táján jártunk.  Németh Rudolf akkor már 
híres, ismert operaénekes volt nemcsak idehaza, hanem külföldön is. 
Sőt!  Marijan Fajdiga karmesterrel közösen vezette az újvidéki Szerb 
Nemzeti Színház operatársulatát. Mindezt tudtam, amikor vettem 
magamnak a bátorságot, és felkértem, jöjjön velünk egy háromnapos 
drávaszögi turnéra. Nem titkoltam el, hogy az ottani körülmények 
azért nem éppen ideálisak, hogy három helységben lépünk majd fel, 
hogy pénz dolgában is elég szűkecskén állunk, de hát  Németh Rudit 
arrafelé is mindenki ismeri, hiszen az Újvidéki Rádiót ugyancsak 
hallgatják, és most már élőben is szeretnék látni. S persze mondtam 
még ezt meg azt. Meghallgatott. S amikor már azt hittem, hogy ud-
variasan elutasítja kérésemet, vagy majd elfoglaltságra hivatkozik, 
csak annyit mondott: Mikor indulunk?

Bellyén léptünk fel először. Azt hiszem, a truppnak sokáig emléke-
zetes maradt a vasútállomást a faluval összekötő csaknem három kilo-
méteres poros út, az augusztusi kánikula. Karancs volt a turné második 
színhelye. Művelődési otthona (színházterme) nem volt a falunak (és 
talán még ma sincs), így az egyik ottani vendéglőben tartottuk meg a 
hajnalig tartó rendezvényt. Sepsén fejeztük be a turnét. Oda két lovas 
kocsi vitt el bennünket. A Bikus-völgyében meghúzódó csodálatos kis 
falu parányi színpadára éppen csak hogy felfért az öttagú zenekar az 
énekessel. Persze elfogadható világítási berendezésről, refl ektorokról 
álmodni sem mertünk, de egyébként is elég volt nekünk az az egy szál 
százas égő, amely ott függött a fejünk felett, és „ontotta” a fényt.

Hogy milyen fogadtatásban részesültünk ott a Drávaszögben, nem 
tudom elfogultság nélkül elmondani, egyszerűen nem tudom szavakkal 
kifejezni azt az őszinte, igaz ragaszkodást, szeretetet, amellyel fogadtak, 
körülvettek bennünket. Felejthetetlen három nap volt az. S hiszem, hogy 
ez volt  Németh Rudi másik világa. Az igazi világa. S ezt nem is titkolta. 
Sohasem titkolta. Később, ahányszor csak találkoztunk, mindig azt kér-
dezte: „Mikor megyünk megint a Drávaszögbe? Megígértem azoknak 
az embereknek, a barátaimnak, hogy újra találkozunk.”

Jó, hogy nem feledkezünk meg a tegnap nagyjairól, hogy újra refl ek-
torfénybe állítjuk őket, tisztelettel, a megbecsülés őszinte szándékával. 
S ez talán kötelességünk is.

Hét Nap, 2005. december 7.
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Az Újvidéki Színház jubileumát, annak rendkívül gazdag és tartalmas 
műsorát nemcsak maga az intézmény, nemcsak a közönség avatta 
igaz, bensőséges ünneppé, hanem a hazai és az anyaországi színházi 
szakma résztvevőinek impozáns jelenléte is. Ezt az utóbbi állítást 
mindenekelőtt a jubileumi rendezvénysorozat első napján, a kerek-
asztal-értekezleten tapasztaltuk, tapasztalhattuk, hiszen azon olyan 
színikritikusok, színházi esztéták szóltak a harmincéves színház 
múltjáról, jelenéről, akiknek eddigi munkássága, szakmai tevékeny-
sége, már rég nevet, rangot teremtett a színházi szakmában.

A megbeszélés, a színházzal kapcsolatos értékelések, vélemények 
megfogalmazásán túl természetesen lehetőséget teremtett arra is, 
hogy a szakmabeliek (szerbek és magyarok egyaránt) megismerked-
jenek, találkozhassanak egymással.

Egy ilyen újbóli találkozás ültetett most az írógép elé. Ugyanis 
több mint tíz esztendő után újra kezet szoríthattam  Nánay Istvánnal, 
a magyar színházi szakma meghatározó egyéniségével, azzal az em-
berrel, aki hosszú évtizedek óta igyekszik érdemben szólni a határon 
túli magyar nyelvű színjátszásról, aki nemcsak igyekszik begyűjteni 
a színházművészetnek ott fellelhető értékeit, hanem minden alka-
lommal, amikor egy-egy kisebbségi sorsban sínylődő színházhoz 
ellátogat, az őszinte segíteni akarás szándékát is magával viszi.

Régóta ismerem  Nánay Istvánt. Ismeretségünk elején, amikor 
egy-egy produkciónk megtekintése után a hiányosságokra is rámu-
tatott, a sértődöttség álarca mögé bújtam, hogy aztán nagyon hamar 
rádöbbenjek igazára, értékítéletének helytállóságára. Aztán az évek 
során meggyőződhettem, hogy  Nánay István bírálatai, a hivatott 
színikritikus szakmai értékelései, különösen a régiókban működő 
színházak számára, nagyon sokat jelentettek, és jelentenek ma is.

Igaz emberi és művészi magatartása, rendkívül gazdag szakmai 
tapasztalata, jártassága, ítéletének szavahihetősége a színház, a 
színházművészet nagyon is összetett világában igyekszik bennünket 
eligazítani. Mi itt a régiókban csak őszinte megbecsüléssel, tiszte-
lettel szólhatunk  Nánay Istvánról, hiszen kevesen, nagyon kevesen 
vannak a magyar színházi szakmában, akik hozzá hasonlóan őszinte 
felelősséget éreznek és úgy is viszonyulnak a határon túli magyar 
színjátszáshoz.  Nánay István a régiókban rekedt nemzettöredékek 
színjátszását az egyetemes magyar színjátszás szerves részeként 
kezeli. Természetesen nem vonom kétségbe, nem kérdőjelezem meg 
az egyetemesség tényét, csakhogy más az, amikor valamiféle üres 
szlogenként emlegetjük, és más az, amikor az egyetemesség valós 
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jelentésének igyekszünk érvényt szerezni. S  Nánay István mindig 
azon igyekezett és igyekszik ma is, hogy a magyar színjátszás nagy 
családjában mi is megtaláljuk a magunk helyét, hogy ne csak mos-
tohatestvérként fogadjanak be oda bennünket.

Nánay Istvánról szóló rövid lélegzetű írásomat  Kereszthury Dezső 
A kritikáról című írásának befejező mondatával zárom: „A kritika 
szabadsága a szellem legszentebb javai közé tartozik, de csak azokat 
illeti meg, akik a rájuk érvényes erkölcsi és ízlésbeli törvényeket elis-
merik, akik a szilárd magatartást és a hiteles méltóságot önmagukra 
nézve is kötelezőnek tekintik.” Én ilyen embernek, színikritikusnak 
ismerem  Nánay Istvánt.

■■■  
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Az utóbbi időben az anyaországi tévécsatornákon gyakran esik szó a 
színházról. A szakma neves képviselői ülnek ott a kamerák előtt, és 
az intézmény létjogosultságáról, sorsáról beszélgetnek, vitatkoznak, 
vagy egy-egy nagy színészegyéniség vall önmagáról, pályafutásának 
hosszú évtizedeiről.

Érdeklődéssel hallgatom ezeket a tévés beszélgetéseket, vallo-
másokat. A színházak sorsáról szóló eszmecserék központi témája 
természetesen a költségvetés. Sajnos mind gyakrabban kerülnek 
súlyos veszélybe az állami vagy önkormányzatok által fenntartott, 
finanszírozott színházak. Ez tulajdonképpen várható is volt, hiszen 
tudvalevő, hogy a társadalomban végbemenő szerkezetváltás a műve-
lődési élet szféráját sem kerülheti meg. Ezért van rá különösen nagy 
szükség, hogy a színházi szakma hangot adjon félelmének: a pénz 
lassú megvonása az intézményektől megkérdőjelezheti legrangosabb 
színházaink további működését. Ezekben a tévés beszélgetésekben 
mindenekelőtt ez a figyelmeztetés fogalmazódik meg, és csak remél-
hetjük, hogy akiknek címezve van, azok komolyan is veszik.

S amíg a jelenlegi színházi szakma illetékesei aggodalmuknak, 
félelmüknek adnak hangot az intézmény, a színház helyzetéről, létéről 
beszélve, addig színjátszásunk nagyjainak vallomásai természetesen 
másról szólnak, önmagukról, pályájukról beszélnek, azt járják be, 
annak emlékezetes pillanatait elevenítik fel. S e pillanatok révén mi 
is betekinthetünk a színjátszás egyik-másik korszakába, különösen 
pedig a színház és a közönség valamikori kapcsolatába. (Mindenek-
előtt a nyolcvanöt éves   Bessenyei Ferenccel és  Komlós Jucival készített 
tévéinterjúkra gondolok.)

Az elmúlt évszázad második felében a színház valóban temp-
lom volt a szó legszorosabb értelmében. A magára maradt nemzet 
bensőséges, igaz szellemi otthona, amelyben estéről estére a magyar 
színjátszás legnagyobbjai hirdették az egymásrautaltság, az összefogás 
szükségességét. A színház küldetéstudatában a nemzeti szerepvállalás 
és szolgálat messzemenően meghatározta az említett korszakot. A 
magyar színjátszás korán elhunyt nagy színészegyénisége,  Sinkovits 
Imre személyes találkozásaink, beszélgetéseink alkalmával mindig 
vissza-visszatért erre a periódusra, és nem győzte hangoztatni, hogy 
mennyire sikerült akkor eggyé forrasztani a közönséget a színházzal, 
és mennyire sikerült megteremteniük az együtt lélegzés csodáját. Az 
embereknek menedéket jelentett abban az időben a színház, és nem is 
csoda, hiszen a színpadról a magyar irodalom halhatatlanjainak (de 
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nem csak azoknak) az üzenetét tolmácsolták a művészek, s ezekben 
az üzenetekben ott érződött az a megtartó, méltóságot és önbecsülést 
adó erő, amelyre oly nagy szükségük volt az embereknek.

A rendszerváltást követő kilencvenes években lényegesen meg-
változott a helyzet. A közönségnek a színház iránti viszonyulásából 
már valahogy hiányzott az a menedéket kereső szándék, igyekezet. 
Ezt a jelenséget sokan magyarázzák még manapság is azzal, hogy 
olyan időket élünk, amikor háttérbe szorul a színház mint a politikai 
tett színhelye, mint az összeesküvés központja vagy a nézőtér és a 
színpad közötti titokzatos egyetértés demonstrálója. Több mint tíz 
évvel ezelőtt  Jordán Tamás színművész és rendező egy interjúban így 
nyilatkozott: „Nagyon furcsa, változó időszakot élünk, és a színház 
keresgéli a helyét. Nem találja sem a közösség, sem a saját hangját. 
Identitászavarba kerültek a közszínházak. Az elmúlt évtizedekben 
az emberek vágytak a ki nem mondott, sorok közt megbúvó sza-
vakra. A saját véleményüket szerették volna hallani belőlük. Ezt az 
igényt teljesítette a színház. A rendszerváltozás előtt is fontos volt 
a színház. Az értelmiségi közönség körében nagyon erős kohézió 
működött. Ma az értelmiség meg van osztva. Elég csak a pártokra, 
pártharcokra gondolni. Akik vállvetve küzdöttek azelőtt, most a leg-
nagyobb ellenségek. Azok pedig, akik nem vesznek részt a politikai 
életben, közönyösekké váltak. Nem akarnak egymással találkozni. 
A színháztól sem várnak semmit. Nagyon leegyszerűsítve arról van 
szó, hogy a rengeteg csalódás és kudarcélmény után alábbhagyott az 
a lendület, amely átsegített bennünket a változás évein. Most nagy 
űr van. Megszűnt az a kohézió, amelyben olyan fontos szerepet ját-
szott a színházba járás. Azonkívül politikai fórumként sincs többé 
szükség a színházra.”

Az elmúlt néhány esztendőben azonban lényeges változás tapasz-
talható, örömmel vesszük tudomásul – hangsúlyozták a képernyőről 
rám mosolygó színészóriások –, hogy a néző, a közönség újra a szín-
ház felé fordul, hogy az emberek újra szükségét érzik annak, hogy ott 
üljenek a sötét nézőtéren, abban a felemelő, szívet-lelket melengető 
hangulatban, amely csak ott teremtődik, teremtődhet meg, hiszen az 
együttlét, az egymáshoz tartozás öröme, a színpadról szóló biztatás, a 
nemzetben való gondolkodás hite határozza meg ezt a hangulatot.

S bizony most újra nagy szükség van a színházra, annak közös-
ségformáló erejére. Mert megosztott a nemzet, mert nem egymás 
kezét, hanem egymás torkát szorongatjuk, mert nem hidat építünk, 
hanem árkokat ásunk. Az egymásnak feszülés, az egymás meg nem 
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becsülése, a pártdogmák könyörtelen harca menthetetlenül elidegeníti 
egymástól az embereket. A színház feladata tehát az lenne most, hogy 
a tudatukban felébressze, elmélyítse az összetartozás fontosságát. S 
úgy látszik, legalábbis az elmúlt néhány esztendő tapasztalataiból 
ítélve, hogy teszi is ezt határozott elkötelezettséggel.

Persze óhatatlanul felmerül a kérdés: Milyen színházra is van szük-
ségünk? Jó néhány évvel ezelőtt  Hubay Miklós, a magyar irodalom 
meghatározó egyénisége egy színházról írt vitacikkét így fejezi be: „A 
történelem mai menetében – hiába hitegetjük magunkat – percember-
kék vagyunk, de próbáljunk meg legalább nem percszínházacskákat 
csinálni. Hanem? Messziről, nagyon messziről mintha szólna egy 
hang – biztatólag: »…embert s magyart!«”

Gondolatokat ébresztenek a nézőben/hallgatóban színművésze-
ink színházról szóló tévés vallomásai. Gondolatokat, amelyek csak 
még jobban tudatosítják, elmélyítik bennünk a színház szerepének, 
feladatának általunk vélt fontosságát.

Úgy érzem, szükség van, nagy szükség van az ilyen és ehhez hason-
ló műsorokra, különösen most, amikor újra a színház felé fordulunk, 
amikor újra rádöbbenünk annak tudatformáló erejére, arra, hogy a 
színház közösség-összetartó hatalom, a kollektív önismeret ébresz-
tője. Ez a felismerés záloga lehet egymás megbecsülésének, annak, 
hogy újra megtaláljuk az egymás felé vezető utat. Nagyon szeretném, 
ha nem közhelynek értelmeznék olvasóim az itt megfogalmazottakat. 
Már csak ezért sem, mert nem annak szántam!

Hét Nap, 2004. március 17. 16.

■■■  
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■■■  ■ AZ EGYÜVÉ TARTOZÁS, 
   AZ EGYÜTTÉRZÉS PÉLDÁJA

A televízió híradóját nézem. Az anyaországi média természetesen 
rólunk sem „feledkezik” meg, de azért a hangsúly mégiscsak az 
ottani eseményeken van.

Közéleti személyiségek nyilatkoznak, a hétköznapok egyszerű 
emberei beszélnek, vallanak a riporterek mikrofonja előtt. Hirtelen 
ismerős arcot fedezek fel a képernyőn. Ismerős?! Több annál, sokkal 
több!  Nagy László néz rám a képernyőről. Az a  Nagy László, aki az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatója, de akit én 
több mint tíz esztendővel ezelőtt a Szegedi Nemzeti Színház első 
embereként ismertem meg.

A szakma hozott össze bennünket. A kapcsolatteremtés szándéka. 
A Szegedi Nemzeti Színház és az Újvidéki Színház közötti együttmű-
ködés lehetősége. A tartományi székváros magyar színháza akkor is 
anyagi gondokkal „küzdött”. A kölcsönös vendégjátékokra nem volt 
pénz. Ennek ellenére a két színház nem állt el az együttműködés 
szándékától. Mindenekelőtt  Nagy László igazgatónak hála. Ma sem 
tudom, hogy miképpen csinálta, honnan, hogyan szerezte a pénzt, 
de tény és való, hogy az ó jóvoltából váltak rendszeressé a kölcsönös 
vendégjátékok. Az egész évi repertoár kicserélődött a szegedi és ter-
mészetesen az újvidéki közönség legnagyobb örömére.

Szakmai szolidaritás! – gondolhatnánk. Most, hogy hosszú évek 
után viszontlátom, most ahogy hallgatom a képernyőről nekem (is) 
megfogalmazott gondolatait, sok minden eszembe jut. Eszembe jut-
nak találkozásaink, beszélgetéseink, amelyek azokban a vészterhes 
időkben meggyőztek arról, hogy nem vagyunk egyedül. A segíteni 
akarásnak szép, emberi gesztusai nyúltak felénk. Az nemcsak szak-
mai szolidaritás volt. Semmiképpen sem csak az! Az együttérzés, az 
egymás mellett való kiállás, egyértelmű elkötelezettség nyilvánult 
meg  Nagy László minden gesztusában.

És ez a nemes szándéka nemcsak a szakmán belül nyilvánult meg. 
1991 szeptemberét sohasem felejtem el. Éjjelente a katonai behívó-
paranccsal zörgettek a lakások ajtaján. Minden zaj, hangfoszlány 
rosszat sejtetett. Fiunk alighogy leszerelt. Ez semmit sem jelentett. 
Katonatársai közül már jó néhányat „elvittek”, sokan még idejében 
elhagyták az országot. Idegtépő napok követték egymást. Tudtuk, 
hogy mennie kell. De hová? Merre? Feltárcsáztam  Nagy Lászlót. 
Őszintén elmondtam, hogy mi a helyzet. Röviden válaszolt: „Azonnal 
küldd a fiút!” Csak ennyit mondott. „De hát…” – kérdezni, magya-
rázkodni akartam. Nem hagyott szóhoz jutni: „Ha délután elindul, 
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estére Szegeden lehet. Ne aggódj, minden rendben lesz!” S minden 
rendben is volt. S most, ahogy a képernyőn újra látom, rádöbbenek, 
hogy meg sem köszöntem a segítségét, emberségét. Igen,  Nagy László, 
aki ott Ópusztaszeren a millenniumi ünnepségek csodálatosan szép 
perceivel ajándékozta és ajándékozza meg az embereket, magatar-
tásával életünk nem éppen könnyű óráiban, napjaiban állt mellénk 
önzetlenül, és segített abban, hogy úgy-ahogy átvészeljük azt a re-
ményeink szerint soha vissza nem térő időt.

Hét Nap, 2000. november 8. 14.

■■■  
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■■■  ■ A MAGUNK DOLGAI

A magyar népesség, a magyar népelem száma megdöbbentő mé-
retekben csökken itt a Kárpát-medencében – olvasom neves de-
mográfusunk figyelmeztető, vészharang-kongatású írásában. – Az 
asszimiláció, az elvándorlás, a szülőföld elhagyása különösen a 
mögöttünk maradt több mint egy évtizedben gyorsult fel, itt a Dél-
vidéken mindenképpen – írja.

A napokban régi jó barátom panaszkodott, hogy mind nehezebben 
szánja rá magát, hogy ellátogasson szülőfalujába. Egyszerűen letag-
lózza a látványa. A valamikor életet, emberi melegséget sugárzó kis 
magyar településből alig maradt meg valami. Elhagyott, megroggyant 
házak némasága fogadja. A kilencvenes évek elején nagyon sokan ott-
hagyták a falut, házukat. Vissza kevesen, nagyon kevesen jöttek. Talán 
csak egy-két idős házaspár. A fiatalok főleg az anyaországban marad-
tak. S azoknak, akik visszajöttek, mélységes szomorúságban telnek 
napjai. A lassú elmúlás döbbenete fogad, amikor néha – néha mégis 
hazalátogatok – mondja, és tudom, hogy minden szava igaz.  Jékely 
Zoltán verse, A marosszentimrei templomban című jut eszembe:

Fejünkre por hull, régi vakolat, 
így énekeljük a drága Siont;
egér futkároz a pad alatt
s odvából egy-egy vén kuvik kiront.
Tízen vagyunk: ez a gyülekezet,
a tizenegyedik maga a pap,
de énekelünk mi százak helyett, 
hogy hull belé a por s a vakolat,
a hiuban a denevér riad
s egy-egy szuvas gerenda meglazul:
tizenegyedikünk az árva pap,
tizenkettedikünk maga az Úr.
Így énekelünk mi, pár megmaradt
– azt bünteti, akit szeret az Úr –,
s velünk dalolnak a padló alatt,
kiket kiirtott az idő gazul.

A megfogyatkozottakról, a kilátástalanságban vergődőkről szól 
a vers. Egy parányi közösség töretlen hite (Tízen vagyunk: ez a 
gyülekezet, / a tizenegyedik maga a pap, / de énekelünk mi százak 
helyett…), önmegtartó ereje fogalmazódik meg a sorokban.
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Olvasom a verset, és közben visszacsengenek bennem az említett 
beszélgetés mondatai, a lassú elmúlásra való utalás, és hallani vélem 
a demográfusaink által megkongatott vészharangot. S biztos vagyok 
benne, hogy figyelmeztető hangja mindannyiunkhoz eljut!

Hetilapunk, a Hét Nap kérdezi, hogy miről írjon az újság. Általá-
ban egyetértek a körkérdésben megszólalók véleményével. Úgy érzem, 
hogy a vajdasági magyar lapok szerkesztői tartalmas, színes lapot 
tesznek le az olvasó asztalára. Örömmel olvasnék azonban többet, 
sokkal többet azokról a kis közösségekről, amelyek a szórványban 
igyekeznek talpon maradni, megmaradni. Évtizedekig alig, vagy 
semmit sem hallottunk a szerémségi kis települések, falvak magyar-
jairól. Aztán, mint a főnixmadár, egyszerre csak újra életjelet adtak 
magukról. Ma már azt halljuk, hogy művelődési egyesületeik vannak, 
könyvtárakat nyitnak meg, hagyományápoló csoportjaik működnek. 
De nemcsak a Szerémségben, hanem itt a Bácskában is találkozunk 
az újjáéledés, az újjászerveződés nem egy szép példájával.

Természetesen tudom, hogy ezek az események nem maradnak ki 
lapunkból, ám úgy érzem, hogy nem elég ezeket a rendhagyó törté-
néseket egyszerűen csak regisztrálni, hanem folyamatosan követni is 
kell azokat a törekvéseket, amelyek a fennmaradásunk zálogának, a 
kis közösségeknek a talpra állását és fennmaradását segítik elő.

Ünnepelt az Újvidéki Televízió magyar nyelvű szerkesztősége 
megalakulásának harmincötödik évfordulója alkalmából. Nem tu-
dom, hogy ünnep volt-e ez az évforduló vagy csak csendes rekviem, a 
valamikori magyar nyelvű televíziózás megidézése. Mert már éppen 
hogy csak létezik, le van építve, meg van tizedelve, műsorainak palet-
tája már nem olyan színes, gazdag, mint amilyen volt valamikor.

Kötődöm a harmincöt éves televízióhoz. Ahhoz a régihez.  N. 
 Kiss Júlia művésznővel elsők voltunk, akik a vajdasági színészek 
közül a képernyőjére kerültünk. (Az ünnepi műsorban vettünk részt 
 Fehér Ferenc versével 1968. január l-jén.) S azóta, a magyar televízi-
ózás első napjától kezdve, a vajdasági (vagy a jugoszláviai) magyar 
színésztársadalom a részese lett, szervesen beépült tartalmas, igen 
színvonalas műsorába.

A harmincötödik évforduló vegyes érzéseket keltett bennem. Egyrészt a 
visszapergetett időre való utalások nosztalgiája, másrészt a magyar nyelvű 
televíziózásunk nem épp reménykeltő helyzete és a további leépítések ténye 
nyomasztotta mind az ünnepi műsor résztvevőinek, mind – legalábbis 
úgy gondolom – a nézőknek a hangulatát. Mert mit is várhat a holnaptól 

■■■  
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a magyar műsor? (Nem csak a televízióra gondolok.)  Csoóri Sándor Tör-
ténelmi pillanat című versének két sora jut eszembe: „Minden kéz, amely 
felajánlotta a jövőt nekem, / üres volt, mint a kifosztott lelkiismeret!”

Volt azonban ennek a képernyőről ránk köszöntő évfordulónak 
néhány perce, amelyre jó érzéssel emlékezem vissza. Annak a tele-
víziós munkával még csak ismerkedő néhány fiatal munkatársnak a 
megmutatkozására gondolok, akiknek majd idősebb kollégáik mel-
lett vagy helyett lehetőségük lesz szembesülni a média elvárásaival 
(szakmaival és etikaival egyaránt).

Az az egy-két mondat, amellyel a fiatalok bemutatkoztak, ele-
gendő volt arra, hogy örömmel tapasztaljuk: határozott fellépésű, 
a nézőhöz természetes közvetlenséggel szóló, igen világosan fogal-
mazó jelöltekről, leendő munkatársakról van szó. S amit ugyancsak 
nem titkolt megelégedéssel nyugtázhattunk: ezek a fiatalok szépen, 
tisztán beszélik a nyelvet, anyanyelvünket! S bizony ez a tény sem 
elhanyagolandó.

Hét Nap, 2003. március 12.
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Székelykeve. Kis közösségünk legdélibb végvára. Az új esztendő 
legelején járunk. Az elszigeteltség, a szórványmagyarság sorsában 
osztozó falu az Újvidéki Színház társulatát köszönti. Az előadásra 
az iskola épületében kerül sor. A tornateremben állítják fel a szín-
padot, a közönség a lelátón foglal helyet, mert hát a színhely inkább 
sportrendezvények megtartására készült.

A zsúfolásig megtelt lelátó közönsége az előadás végén szűnni 
nem akaró tapssal köszönti a színészeket. A háborús, viharos időben, 
amelyben élünk, nem sok alkalom adódik ilyen bensőséges, megható 
találkozásokra.

Lassan szedelőzködünk. Az iskola igazgatója jön oda hozzám. 
Látom, zavarban van. Mondani akar valamit, de valahogy nem ta-
lálja a szavakat. – Nem tudom, hogyan is köszönjem meg ezt a mai 
estét – kezdi végül őszinte megilletődéssel. – Nekünk nagyon sokat 
jelentett az, hogy itt voltak, hogy egy kis időre velünk voltak. El kell 
még mondanom – folytatta csendesen az igazgató –, hogy mi ma este 
több mint kétszáz tojást gyűjtöttünk be, ugyanis a nézők belépődíj 
fejében néhány tojást hoztak magukkal, merthogy az embereknek 
pénze itt nincs! S most azt szeretném megkérdezni, hogy elfogad-
ják-e, hogy nem sértem-e meg színészeinket, a színházat ezzel a mi 
nagyon-nagyon szerény ajándékunkkal?!

Hallgatok. Melegséget érzek a szívem körül. Az igazgató szavai 
a színház, a színészek iránti mélységes ragaszkodást, szeretetet 
érzékeltetik. S ez nagyon jólesik. A válasszal persze késem. Valami 
nagyon szépet szeretnék mondani, de végül is csak annyira futja az 
erőmből, hogy köszönetet mondjak a csodálatos estéért, az embert 
felemelő, megtartó pillanatokért, amelyeket innen, ebből a világtól 
elzárt kis faluból magunkkal viszünk. S a kosarat sem hagytuk ott a 
több mint kétszáz tojással!

Jó néhány évvel később, amikor magyarországi kollégáimnak 
elmondtam, hogy azokban a kegyetlenül nehéz esztendőkben milyen 
körülmények között működött a színház, hitetlenkedve néztek rám, s 
valószínűleg azt gondolták, hogy csak a képzelet szüleménye mindaz, 
amit tőlem hallottak. Meggyőzni igazamról senkit sem akartam. Akik 
nem élték meg azokat az esztendőket, azok eseményeit és történéseit, 
azoknak hiába is magyaráznám a dolgokat.

Hét Nap, 2002. augusztus 21. 16.

SZÉKELYKEVE, 1994 ■
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■■■  ■■■  ■ HALICANUM SZÜLÖTTEI

Muravidéken járt az Újvidéki Színház társulata. Mintegy másfél 
évtized után újra ott járt. Örömmel, jóleső érzéssel olvasom (s 
hallgatom a rádióban), hogy a nézők a régi, őszinte barátsággal 
fogadták Lendván a társulatot, hogy szűnni nem akaró tapssal 
köszöntötték és köszönték meg az újvidéki színészek fellépését az 
új Színház- és Hangversenyteremben. (Három produkcióval szere-
peltek az újvidékiek Lendván: a Chicago című musicallel,  Örkény 
István Macskajátékával és a Domonkos István műveiből készült Via 
Itália című darabbal.)

A megszakadt tartalmas és rendszeres kapcsolatok szálait újra 
szorosra fogták a lendvai központú Muravidéki Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet és az Újvidéki Színház képviselői! Csak üdvözölni 
lehet az őszinte szándékot, amely e kapcsolattartás révén is érzékelteti 
az egymástól távol élő nemzettöredékek együvé tartozását. Remélem, 
hogy nagyon hamar Szabadkáról is útnak indul majd a színház kor-
szerű „ekhós szekere” Muravidék felé, hogy a nagy múltú vajdasági 
magyar színház társulata újra találkozzon a szlovéniai magyarok-
kal, azzal a hálás közönséggel, amely csaknem három évtizeden át 
nemcsak Lendván, hanem Dobronákon, Pártosfalván, Hódoson, 
Domonkostalván, Göntérházán és még néhány kisebb szlovéniai 
magyar falucskában oly szeretettel fogadta és köszöntötte őket.

Hogy mit jelentettek ezek a szlovéniai vendégjátékok színészeink 
számára, azt hadd illusztráljam két mélyen őszinte idézettel.  Dévics 
Imre, a szabadkai Népszínház magyar társulatának egykori igazga-
tója mondta 1960-ban: „Mécsest viszünk Szlovéniába, folyó partja 
mellé, és a szelíd völgyekbe. Nem megyünk mi díjakért és érmekért 
a messze távolba. Jó ügyet szolgálunk, és letérdelünk, mint a bú-
zakalász mellé a vadvirág.” Ugyancsak idekívánkozik  Árok Ferenc 
színművészünknek (a szabadkai Népszínház magyar társulata volt 
tagjának és igazgatójának) egymondatos vallomása is: „Talán nem 
túlzok, ha azt állítom, hogy a Muravidék a mi Múzsánk!”

Színjátszásunk két nagy egyéniségének a gondolatai nem közhe-
lyek. Még véletlenül sem! Mélyről jöttek azok, nagyon mélyről. Az egy-
másra találás őszinte öröme fogalmazta őket, és az a felismerés, amely 
világosan tudtukra adta, hogy a szlovéniai magyarok kis közössége 
befogadta őket. Nem az idegeneket, hanem a hozzájuk tartozókat.

Olvasom az Újvidéki Színház szlovéniai vendégjátékáról szóló be-
számolót, és sok minden eszembe jut, hiszen magam is jó néhányszor 
jártam ott (mind a szabadkai Népszínház magyar társulatával, mind 
az Újvidéki Színházzal). Alkalmam volt megismerni azt az ember-
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melegségű világot, amelyet az a kis közösség teremtett magának, és 
amelyben otthon éreztem magam.

Több mint harminc évvel ezelőtt kerültem először a Muravidékre 
az Újvidéki Televízió forgatócsoportjával. A szlovéniai magyar ki-
sebbség művelődési életéről szándékoztunk átfogó képet adni.  Dudás 
Károly készítette el a forgatókönyvet, engem a rendezéssel bízott meg 
az Újvidéki Televízió irodalmi műsorainak magyar szerkesztősége. 
Lendván ütött sátrat a csoport. Nyolc nap állt rendelkezésünkre, hogy 
elkészítsük a műsort. Megkönnyítette munkánkat az, hogy szeren-
csénkre  Dudás Károly, a forgatókönyv írója ismerte mindazokat, akik-
nek a műsorban meg kellett szólalniuk. Sőt nemcsak ismerte, hanem 
barátjuk is volt a szlovéniai magyar íróknak, költőknek, festőknek, 
és ez nyomban olyan közvetlen kapcsolatot teremtett, hogy a forgatás 
nyolc napjának minden perce, órája élmény volt számunkra.

Akivel először megismerkedtem, és akivel – most már tudom – 
azon nyomban őszinte barátok lettünk, az  Szúnyogh Sándor szlové-
niai magyar költő volt. Az ottani Népújság munkatársaként keresett 
meg, és a továbbiakban az ő segítségével ismertem meg a Muratáj 

■■■  

Szúnyogh Sándor 
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világát, a kis magyar falvak csendjének titkait, a lendvai dombon álló 
vár jelképes üzenetét, az ott élő honfitársaimnak a szülőföldjükbe 
vetett, az őket ott marasztaló hitét.

A szülőföld iránti ragaszkodást lépten-nyomon érzékeltem. Idősek 
és fiatalok, más-más társadalmi réteghez tartozó emberek szívesen és 
szeretettel beszéltek szülőföldjükről. S amikor megismertem a szlo-
véniai magyar irodalmat, amikor belelapoztam az ottani prózaírók 
alkotásaiba, vagy újra és újra elolvastam egyik-másik poéta költe-
ményét, rádöbbentem, hogy ez az érzés, magatartás hatványozottan 
jelen van bennük. Új barátomnak,  Szúnyogh Sándornak, aki akkor 
már nemcsak a Muravidék, nemcsak egy kis közösség költője volt, 
hanem mindannyiunké, Halicanumi üzenet című versét mélyen a 
szívembe véstem, íme néhány sor belőle:

Halicanum szülöttei
kutyánál hűebb fiai vagyunk e földnek
bárhova visz is sorsunk
lábunkat törve is hazarontunk

■■■  

Szúnyogh Sándor 

egy  sző lőprés  mel le t t
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bármilyen szél fúj
itt sosem fázunk
a holtakkal is
víg dalokat dudorászunk.

Egy másik ismert szlovéniai magyar költőnek,  Varga Józsefnek 
a Nem mindegy című verse is a szülőföld iránti őszinte elkötelezett-
séget sugallja:

S nem mindegy,
hogy gyáván bújsz meg vélt bástyád mögött,
vagy mily vihar zúg el fejed fölött; 
víg jövőt vetsz, vagy bús halált aratsz: 
néped szívében sziklakő maradsz –
Sorsod ideköt – nem tagadhatod!
Magad, fajod, hited
El nem adhatod!

Gál ics  I s t ván
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A Muratájjal való első találkozásom emlékét hozta vissza nekem 
az Újvidéki Színház ottani vendégjátéka, pontosabban a róla szóló 
írás. Egyszerre visszafelé pergett velem az idő kereke, és én újra ott 
jártam a lendvai dombon  Szúnyogh Sándorral, a költővel, és hallgat-
tam, ahogy a táj történelmi jelentőségéről beszél, a kelta Halicanum 
helyén épült várról, a Bánffy családról, az Esterházyakról.  Szúnyogh 
Sándor sajnos már rég nincs közöttünk. S nincs közöttünk a festő 
 Gálics István sem. Ő is a Muratáj megszállottja volt. Emlékszem, 
esténként a fárasztó forgatás után az ő műtermében jöttünk össze, és 
ott a színek csodálatos kavalkádjában a hajnali órákig beszélgettünk 
közös álmainkról, vágyainkról és persze gondjainkról is.

A későbbi évek során jó néhányszor jártam Szlovéniában (a 
szabadkai és az újvidéki színtársulattal). Ezek a vendégjátékok, 
különösen, ami a szabadkai Népszínház magyar társulatát illeti, 
rendszeresek voltak. Azokban az esztendőkben ismertem meg 
 Göncz Lászlót, aki a hetvenes évek végétől igen sokat tett, hogy ez 
a kapcsolat (a szabadkai és az újvidéki színház esetében is) minél 
tartalmasabb legyen. Ez a nemes szándéka, úgy érzem, minden te-
kintetben sikerrel járt.

Örömmel olvasom, hogy  Göncz László ma a lendvai központú 
Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója. 
Ismerve  Göncz Lászlót, biztos vagyok benne, hogy újra helyreállnak 
majd a kapcsolatok a Muravidék és a Vajdaság között, hogy újra el-
indulunk majd egymás felé, mert hiszem, hogy ebben mindannyian 
egyetértünk: mi még kellünk egymásnak!

Hét Nap, 2005. január 19. 32.
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Szép, napos az idő. A meteorológusok későbbre ígérik a kániku-
lai napokat. Leengedem a gépkocsi ablakát. A beáramló levegő a 
Duna köszöntését hozza. A Drávaszögbe tartok, szülőfalumba, 
Hercegszőllősre.

Istenem, hányszor jártam én meg ezt az utat! Hányszor igye-
keztem mint kisdiák, aztán meg már mint felnőtt, hogy idejében 
elérjem a batinai kompot, hogy minél előbb átjussak a túlsó partra, 
Baranyába. Most is rohanok, az „öreg” Zsiguli szeli a kilométereket. 
Furcsán érzem magam. Valami szorongatja a torkomat. Régen jártam 
a szülőfalumban. Több mint tíz esztendeje. Sok minden történt azóta 
velünk, sok minden megváltozott körülöttünk.

A híd előtt – a komp már csak emlék – útlevélvizsgálat. Mutatom 
a határsáv-igazolványomat. A jugoszláv hivatalos személy unottan 
belelapoz, aztán a pecsétről sem feledkezik meg. „Mehet” – mondja, 
és visszahúzódik a híd lábánál álló kis házikófélébe.

A horvát oldalon, Baranyában kellemetlen meglepetés vár rám. 
„Van nemzetközi hajtási igazolványa?” – szegezi mellemnek a kérdést 
az útlevélkezelő. „Nemzetközi?” – nézek rá nem titkolt csodálkozás-
sal. „Nincs” – teszem hozzá mindjárt szabadkozva, hogy sajnos nem 
tudtam, hogy az is kell. Próbálom meggyőzni, hogy ezúttal tekintsen 
el a valószínűleg nem régóta érvényben levő szabálytól, ígérem, hogy 
legközelebb magammal hozom.

■■■  RÁMKÖSZÖNŐ EMLÉKEK ■
2000 júliusa

Vörösmar ti  polgári  ház



■   Faragó Árpád ■ 202 ■  Emberek, események ■■■  

■■■  ■■■  

Felesleges volt a magyarázkodás. „A szabály, az szabály, és min-
denkire vonatkozik” – volt a logikus válasz, és fordulhattam vissza. A 
jugoszláv oldalon nem lepődtek meg. Naponta előfordul ez. Hagyjam 
a kocsim a kanyaron túl, az út szélén, és autóstoppal próbálkozzam 
– javasolták. Megfogadtam a tanácsukat!

✿

A híd közepén megállok. Kifújom magam, és lesem, hogy felbukkan-e 
mögöttem valamiféle „járgány”, amelyre felkéredzkedhetek. Sehol 
semmi. Jobbra tőlem a batinai hegyoldal néz velem farkasszemet, 
így messziről úgy tűnik, hogy semmi sem változott, minden a helyén 
van. Persze tudom, hogy nem úgy van, mert most hiába keresném 
ott  Herceg János házát, ott a zöld falombok, szőlőlugasok különös 
labirintusában nem találnám. Nagyon régen nincs már ott. A leomló 
földtömeg maga alá temetne. Pedig milyen sokan baktattak fel oda 
hozzá. Tisztelői, írótársai és barátai.  Baranyai Júlia írja Vízbe vesző 
nyomokon című könyvében: „Pirosra festett kerti székek mosolyogtak 
barátságosan a vendég elé a vastag árnyékú vén diófa alatt, a kőasz-
talon borospoharak, feketekávés csészék. Igen,  Herceg János bátyánk 
ott is otthon volt, a Drávaszögben, ott, azon a kőasztalon írta meg 
baranyai tárgyú könyvét is, a Leányvári leveleket.”

Merengek a híd közepén, pedig már indulnom kellene, még majd 
gyanús leszek, mosolygok magamban keserűen.  Tausz Imre barátom 

Orosz lánfe jes  kopogtató 

a  ház  kapuján
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jut hirtelen eszembe. Közel lakott, s lakik talán most is, a Duna 
partjához. Alig néhány lépésnyire a komp kikötőjéhez. Hétvégeken, 
amikor hazafelé tartottunk, és a kompra várakoztunk, bekopogtunk 
hozzá. A horvátországi Magyar Képes Újságot szerkesztette azokban 
az években. Elbeszélgettünk, a komp ment-jött, jó néhányról lema-
radtunk, mígnem felcihelődtünk, és indultunk szülőföldemről haza, 
a Vajdaságba!

✿

A rég i  múzeum 

a  D eák-szurdokban



■   Faragó Árpád ■ 204 ■  Emberek, események ■■■  

■■■  

Egy jóindulatú batinai fiatalember felvesz a kocsijába. Magánvállal-
kozó. Eszéken van dolga, tudom meg. „Ez Vörösmart” – magyarázza 
készségesen, amikor az alsó úton elérjük a nagy múltú baranyai falu 
első házait. „Igen, ez Vörösmart” – nézek rá csendesen. Sok ismerő-
söm volt itt – teszem hozzá. Nem sorolom, hogy kik voltak, hiszen 
úgysem ismeri őket. Pedig micsoda csodálatos, gerinces emberek 
voltak.  Baranyai Júliára gondolok,  Merki Ferencre, a több mint fél 
évszázaddal ezelőtti gimnázium tanáraira! Csúza következik, majd 
Hercegszőllős. Megköszönöm, hogy elhozott. Kezet fogunk. Indul 
tovább. Én maradok. Az öcsém türelmetlenül vár, már azt hitte, 
nem jövök. Ő Magyarországról érkezett. Nem voltak „gondjai” a 
határon. Igyekszem nyugodtan, higgadtan viselkedni. Nehezen 
megy. Percről percre sokasodnak a felém nyúló emlékek, szinte 
görcsösen belém kapaszkodnak. A ház, amely oly sok esztendőn 
keresztül vissza-visszavárt, megkopottan, szinte szomorúan, a hulló 
vakolat könnyeivel néz rám. Az udvar sokszínű virágait, a ház falára 
aggatott paprikafüzérek vérpiros színét magával vitte talán örökre 
az a borzalmas és értelmetlen háború, amely térdre kényszerített itt 
mindenkit a Drávaszögben! Minden, amit féltve őriztem emlékeze-
temben, most másként néz ki. És az számomra a legdöbbenetesebb, 
hogy az emberek sem azok, akik voltak. Valami láthatatlan szaka-
dékot érzek közöttünk. Előzékenyek, rám ismernek, tudják, hogy 
valamikor közéjük tartoztam, de ennek ellenére a levegőben mégis 
ott vibrál valami, amiből azt olvasom ki, hogy én bizony odaátról 
jöttem, na persze nem az anyaországból, hanem a Vajdaságból, s az 
itt nem jó ajánlólevél.

Hirtelen egy kép rajzolódik ki emlékezetemben. Olyan élesen, 
olyan valóságszerűen, hogy magam is megdöbbenek. 1943-ban a 
mohácsi katolikus gimnáziumba kerültem. Édesapám, aki református 
lelkész volt, úgy gondolta, hogy ott majd jó nevelésben lesz részem. A 
visszacsatolt területről, a Drávaszögből egyedül voltam az osztályban. 
Valamelyik óra előtt komoly „nézeteltérés” tört ki a tanulók között. 
A váratlan civakodásnak magam is részese voltam. Az eléggé eldur-
vult jelenetnek az osztályfőnök vetett véget. A fülsiketítő hangzavart 
mintha elváglak volna. Olyan csend lett, hogy a légy zümmögését is 
hallani lehetett. A tanár végignézett az osztályon, és kemény hangon 
kérdezte: „Ki kezdte?” A dermedt csend csak néhány pillanatig tar-
tott, mert egy kellemetlen, sipító hang a hátam mögül felharsant: „A 
csetnik!” Megbénulva álltam ott, mert ugye ki más lehetett a csetnik, 
mint a baranyai diák! Osztálytársaim tudták, hogy nem én voltam a 
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bűnös, de nem szóltak! Idegen voltam a számukra, valaki, akit nem 
fogadtak be, valaki, aki nem közéjük tartozott.

Mintha menekülnék valami elől, sietek vissza. A Duna-hídig, a 
határig az unokaöcsém visz el. Alig beszélgetünk. Úgy érzem, hogy 
megérti hallgatásomat, tudja, hogy mi megy most végbe bennem A 
hidak összekötnek bennünket – olvastam valahol. Most, ahogy búcsút 
intek unokaöcsémnek, az ellenkezőjét érzem.

A gépkocsit ott találom a kanyarban, az útszélen. Úgy látszik, 
senki sem „környékezte meg”. S ami ugyancsak meglep: a gyújtással 
sincs baj. Bezdán, majd Zombor az útirány. A Drávaszög lassan mö-
göttem marad, s mögöttem maradnak gyermekéveim csodálatosan 
szép emlékei: a hegyhát szőlőrengetege, az egymásba kapaszkodó kis 
falvak csendje, békéje, az emberek rámköszönő mosolyának melege. 
Igen, ez már csak emlék. Emlék, amelytől a sors kegyetlen ridegséggel 
igyekszik megfosztani.

Csend van bennem. Nagy csend. A kocsi motorja egyenletesen 
zúg. Valami kis szellőféle kéredzkedik be a nyitott ablakon. Igyekszem 
hazafelé, mert ugye „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne”!

Hét Nap, 2000. augusztus 16.

■■■  
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Mikor is volt az, amikor én itt mohácsi kisdiák voltam? Állok a 
hajóállomás közelében, a nagy folyó, a Duna széles hátáról vissza-
verődnek a fények és bontogatják az emlékezetemre rakodó évek 
különös mázát. Igen, 1944-ben voltam én itt másodikos gimnazista. 
Úristen, de régen volt! A Bocskai-sapkás kamasz akkor is de sokszor 
állt itt a hajóállomás közelében. Ez volt a legkedvesebb helye. Itt állt, 
téblábolt, figyelte a nagy, fehér hajóóriásokat, ahogy lomhán a kikötő 
korlátjához simultak. Figyelte a ki- és beszálló utasokat, aztán kísérte, 
néha könnyező szemmel, a lassan távolodó hajót, mert arra vitte a 
szürke víztömeg, arra lefelé, a Drávaszög irányába. S de ment volna 
az a kisdiák, de ment volna a nagy hajóval haza, a kis baranyai falu 
csendes ölelésébe!

Érdekes, sokszor jártam azóta Mohácson, de valahogy csak úgy, 
az átutazók közömbösségével érzékeltem a várost, valahogy nem 
volt időm újra bejárni az ismerős utcákat, amelyeknek valamikor 
minden zegét-zugát ismertem. A gimnázium, az internátus, a Du-
na-parti hajóállomás is csak úgy maradt meg bennem, ahogyan „el-
raktároztam” magamban közel fél évszázaddal ezelőtt. Emlékszem, 
a Csele-patak volt akkor is az a nagy csalódás, amelyet még ma is 
megőriztem. Azt hittem, hogy a menekülő  II. Lajos bővizű, gyors 
folyású, haragos folyóban lelte a halálát. A kis patakocska, a benne 
csordogáló „víztömeg” azonban mindenre hasonlított, csak arra nem, 
amit tulajdonképpen elképzeltem.

Járok, vonszolom magam a lassan ismerőssé váló utcákon. Az 
emlékeket a valóság visszaparancsolja a lélek rejtett kis kamrácská-
iba. Emberek, arcok bukkannak elém! Arcok, amelyeknek ismerős 
vonásait a határon túlról, Baranyából hozta át ez a mi jelenünk. Sokan 
vannak, nagyon sokan. Az egymásra ismerés döbbenete szorul kö-
zénk! Mikor jöttetek? S miért? Meddig maradtok? S ki maradt otthon? 
Kérdések és kérdések és torokba szoruló feleletek. A félelem hozta 
át őket a határon, az ágyúdörej, a puskaropogás! Egy megbolydult 
világ embertelensége!

 Sütő András a vele készített beszélgetésekben, interjúkban igen 
sokat foglalkozik  Harag Gyurkával, akit egyébként nagyra becsült. 
Harag Gyurka apja, anyja és két testvére Auschwitzban pusztult el, 
ő maga pedig munkaszolgálatosként Mauthausenbe került. Gyuri 
erről nekem sohasem mesélt semmit – mondja  Sütő –, de abban, amit 
alkotott, az ő tiltakozása a robbanóanyag. Tiltakozás az erőszak s az 
embernek bármiféle meggyalázása ellen. Ha azt mondjuk  Tamási-
val – folytatja Sütő –, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon 
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legyünk benne,  Harag György minden színpadi megszólalásával 
azt mondhatta volna: azért vagyunk a világon, hogy az erőszakot, a 
fajmítosz bestialitását száműzzük belőle. S ha tinéktek, barátaim – 
idézi  Sütő Haragot –, vigasz és megtartó erő a megénekelt szülőföld 
pora: veletek vagyok magam is a ragaszkodásban ezzel a maréknyi 
hamuval, mely apám, anyám volt, és két fiútestvérem!

Hogy miért most, itt, Mohácson jutottak eszembe ezek a monda-
tok, gondolatok, azt hiszem, nem kell, nem kellene megmagyaráznom. 
Talán azt a Bocskai-sapkás kis gimnazistát kellene megkérdezni, hogy 
miért is kísérte sóvárgó szemekkel a távolodó nagy, fehér hajókat, 
amelyeket lefelé vitt a nagy folyó, s amelyek ott is kikötöttek, azon a 
helyen, amelyet szülőföldnek hívtak. Mi volt az a csodavonzás, amely 
újból és újból érte nyúlt?!

Hazafelé Baranyán át megyünk. Gyér a forgalom. Itt-ott fegyve-
resek, katonai alakulatok, és csend, döbbenetes csend.  Kontra Feri 
egyik versének néhány sora jut eszembe:

szárnyatlan madarak közt jártam
száraz kenyértől kicsorbult csőrrel
ballagott mellettem az utca
nem válaszolnak semmit
szürkébe mártják fejüket
eltűnnek az emberek

■■■  
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A tegnapi naptól, annak még nagyon is friss emlékeitől, sehogyan 
sem tudok szabadulni. Baranyában jártam, végig azokon a kis fal-
vakon, amelyek gyermekkorom világát jelentették és jelentik ma is. 
Megdöbbentett némaságuk, a kihalt utcák felém nyúló jajkiáltása. 
Képzeletem, mint valami rakoncátlan gyermek, kiragadott a torkom-
ra szoruló valóság kegyetlen szorításából, és vitt magával a múltba, 
abba a másik Baranyába. Egy kis emlékforgács került elém.

Nyárutó. A baranyai szőlőhegy csodavilága. Tőkék, szőlőfürtök, 
kék eres, tenyérnyi levelek, varázslatos szőlőrengeteg. Sehol egy lélek, 
legalábbis úgy fest minden itt, a baranyai hegyháton, mintha megállt 
volna az idő, mintha egy láthatatlan kéz kilopta volna innen magát az 
életet. Aztán ebből a zöld szőlőrengetegből hangok, furcsa, hívogató-
felelgető hangfoszlányok jönnek elő, szökkennek a magasba, kergetik 
egymást, összegubancolódnak, táncra perdülnek életmozgató vidám-
sággal, és egyszerre csak rádöbben az ember, hogy lélegzik a hegyhát, 
hogy pudározó lányok és fiúk tiszta szép lelke kavarog körülötted, 
melletted, benned. Rádöbbensz kicsorduló melegséggel, hogy te is itt 
vagy, te is itt lehetsz!

Nagyapámék szőleje mindjárt ott volt a falu felett. A kis tisztáson, 
amelyet katonás rendben körülvettek a szőlősorok, házikót épített, 
valószínűleg még édesapám egy rettenetes, mély kutat ásatott. Ez volt 
az én birodalmam, ez volt a mi birodalmunk nagyapámmal, az öreg 
Vargával. Amikor érni kezdett a szőlő, már úgy istenigazából, nagy-

Szüret
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bátyám kocsira ültetett bennünket, nagyanyám ellátott bennünket 
élelemmel (nagyapámat itallal is), és aztán irány a hegyhát.

Beköltöztünk a házikóba. A két pudározó (másutt inkább a sző-
lőcsőszt használják) elszántságával, hogy ide aztán ne merészkedjen 
szőlőt lopni senki emberfia, mert hogy megkeserüli, az már biztos. 
Szóval elrendezkedtünk a házikó egyetlen szobájában, helyére raktuk 
a nekünk szánt rengeteg elemózsiát (annyit pakolt a nagyanyám, hogy 
a telet is nyugodtan kihúzhattuk volna), és munkához láttunk.

A ház előtt két hatalmas diófa hozta nekünk a hűvöst. Alatta ha-
talmas kiszáradt fatörzset rövidítettek asztallá, és pad is kerekedett 
mellé. Nagyapámmal letelepedtünk a jó hűvösbe, és szorgalmasan,  
nagy-nagy odafigyeléssel vertük a lapot. Kártyáztunk. Borzasztóan 
kopott, zsíros, megviselt kártyacsomaggal játszottunk. Hogy hol 
szerezte nagyapám, máig sem tudom, soha nem is kérdeztem, csak 
kevertük, osztottuk egymásnak az ujjunkhoz ragadó lapot. Hosszú 
szárú pipája volt nagyapámnak, szopókáját a szája szegletébe tolta, 
és míg durva ujjai között pokoli gyorsasággal táncoltak a lapok, 
szemében valami huncut, gyerekes vidámság bujkált. Ramsliztunk 
mi ketten. Partit én soha nem nyertem. Akármilyen jó lapom volt, 
akármennyire is odafigyeltem, a végén mégis mindig én maradtam 
alul. Hangoskodtam, lázadoztam, hiába. Fogta a lapokat, számolt, 
magyarázott, hogy hát neki pirosból vagy tökből húsza volt, csak hát 
én nem emlékszem, hogy hát oda kell figyelni, és közben összeadott, 

■■■  

D eák-szurdok
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kivont, az orrom alá dugta ezt vagy azt a lapot, és közben nevetett, 
de olyan igazából, szívből, hogy a könnye kicsordult, és folyt le arca 
barázdáin, és megcsillant a pipaszáron. Na nem baj, legközelebb 
majd te nyersz – vigasztalt a szemét törölgetve, és befogadott nagy, 
meleg gyermekszemébe.

S aztán, amikor a szürkület már ott lábatlankodott körülöttünk, 
vállamra tette súlyos kezét, és elindultunk a szőlőtőkék, karók közé 
szorult keskeny kis utakon, hogy megállapítsuk: nem dézsmálta-e meg 
valaki a termést, hogy minden rendben van-e. A faluból felbandukolt 
hozzánk az esti harangszó, és amíg mi ketten ott lépkedtünk a mi 
kis világunkban, bejárta a hegyhát minden zegét-zugát, a pudározók 
csodabirodalmát!

A valóság, amely sajnos itt van minden kegyetlenségével körü-
löttem, porrá zúzza bennem ezt a kis emlékforgácsot, de akkor is, 
életem mosolygós szép percei maradtak ott a baranyai hegyhát csen-
des hétköznapjaiban. Nagyapám már régen, nagyon régen elment, a 
ház sem áll már ott, régen kivágták a szőlőtőkéket, a két nagy diófát 
is és az esti harangszót is  mind távolabbról hallom már.

Magyar Szó, 1991 szeptembere

■■■  
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Hercegszőllős a Belső-Drávaszög (a baranyai háromszög) vegyes 
lakosságú faluja. Nagy múltú település. A reformáció valamikori 
fellegvára. Fellegvára – mondom hivatkozva azokra az eseményekre, 
történésekre, amelyek a mögöttünk maradt évszázadokban a faluhoz, 
Hercegszöllőshöz kötődtek, és amelyeknek jelentős voltát (vallástörté-
neti szempontból) a korabeli krónikások igen alapos, mindenképpen 
hitelesnek tekinthető feljegyzései igazolják.

Egy ilyen rendhagyó eseménynek tekinthető az a zsinat, ame-
lyet 1576. augusztus 16-án és 17-én ebben a drávaszögi faluban, 
Hercegszőllősön tartottak negyven református prédikátor részvéte-
lével. Az említett zsinaton olyan egyházi törvényeket, jogszabályokat 
hoztak, amelyek meghatározták a baranyai református magyarság 
hitelét és erkölcsi magatartását. A zsinat döntései nemcsak a baranyai, 
hanem a magyarországi egyházi törvényekre is nagy hatást gyakorol-
tak, és mindent tekintetben elősegítették a reformáció erőteljesebb 
kibontakozását, megszilárdítását.

 Kiss Géza kákicsi lelkész Ormányság című könyvében (Budapesten 
jelent meg 1937-ben) így írja le a Hercegszőllősön megtartott rend-
hagyó eseményt: „Van ennek a korszaknak egy Baranyához fűződő, 
nagy értékű, s a nemzeti irodalomtörténet alapjain is súlyt jelentő 
emléke: a Hercegszőllősi Kánonok, a baranyai reformátusság tételek-
be foglalt első nagy szabályozója 1576-ból. Ki szekéren, ki lóháton, 
ki gyalog legalább 80 kilométeres körzetből gyülekeztek Baranya 
papjai – Szerémség nagy része is akkor még Baranyához tartozott 
–, hogy a nagy ügyről tanácskozzanak. Ormányságból Besence és 
Zsen falu papjai voltak jelen. Nem lehet articulusait megindultság 
nélkül olvasni… »Azt akarjok, hogy minden tanító (t. i. pap) ne csak 
prédikáljon, hanem a gyermekeket is az köröszténységnek fundamen-
tumára tanítsa.«” De nemcsak a korabeli krónikások ránk maradt 
feljegyzései őrzik a csaknem négy és fél évszázad előtti hercegszőllősi 
zsinat történéseit. Őrzi azt a falu közepén emelkedő dombon álló 
ősrégi templom, a zsinat temploma is!”

A hercegszőllősi templom Drávaszög egyik legrégibb építészeti 
műemléke. Tornyának alapjait minden valószínűség szerint még a 
rómaiak rakták le Kr. u. 300 körül. Ezt a feltételezést  Baranyai Júlia, 
a Drávaszög leghitelesebb krónikása is megerősíti, amikor a Vízbe 
vesző nyomokon című könyvében (A római légiók Baranyában című 
fejezetben) arról ír, hogy: „A szőllősi református templom római 
castrum alapköveiből nőtt ki!” Egyébként a római uralom alatt 
Hercegszőllőst állítólag Donationisnak nevezték.

■■■  A ZSINAT TEMPLOMA ■
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A hercegszőllősi műemléktemplom már a XVI. században a 
reformátusság jelképe volt a Drávaszögben. Ezt mindenképpen alá-
támasztja a zsinatnak, a hercegszőllősi kánonoknak a faluhoz való 
kötődése, az a tény, hogy ott tartották meg az említett rendhagyó 
eseményt. A templom mai formája a XIX. század elején alakult ki. 
1803-ban újjáépítették ugyanis, harminchat évvel később, 1839-ben 
pedig a szükségessé vált bővítést is elvégezték.

Esküvő  a  re formátus 

zs inat i  templomban 

(2006)
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Sajnos az idő vasfoga nem kímélte a műemléktemplomot sem. A 
XX. század második felében és a XXI. század legelején már valóban 
aggasztó volt a neves templom állapota.

Igen alapos előmunkálatok után, 2003-ban megkezdődött a 
hercegszőllősi református templom felújítása. Először a templom-
torony készült el, a tetejére természetesen felkerült a toronysisak. 
A tetőszerkezeten 2007-ben kezdődtek el dolgozni, s a következő 
esztendőben, 2008-ban fejezték be a felújítást. Hátramaradt még a 
belső templomtér teljes felújítása.

A hercegszőllősi műemléktemplom felújítását érdemben támogatta 
és támogatja a horvát kormány kulturális minisztériuma, az Eszék–
baranyai járás, valamint maga a község, Hercegszőllős. A további tá-
mogatásra, segítségre is mindenképpen szükség lesz, különösen most, 
a munka befejező szakaszában. Az előzetes számítások szerint a még 
hátramaradt munkálatokhoz másfél millió kunára lenne szükség.

A hercegszőllősi templom felújításának jelentőségét, úgy érzem, 
nem kell külön hangsúlyozni. A drávaszögi reformáció egyik felleg-
vára megérdemli, hogy újra ott álljon majd teljes pompájában a falu 
közepén enyhén emelkedő dombon, magában már ez a tény is nagyon 
sokat jelent nemcsak a falu, a község kisszámú református gyüleke-
zetének, hanem a Drávaszög reformátussága egészének is!

Hét Nap, 2009. április 22.
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 Ionescót olvasom. A Rinocéroszokat. Jó lenne a színház műsorára 
tűzni. Egy ügyes rendező sok mindent elmondhatna a darabbal, 
ráadásul mennyire aktualizálhatná! A szerző, Ionesco egy helyen 
így nyilatkozott: „Világunk iszonyú és pokoli. Mi tegyünk egy ilyen 
korban?” Olvasom a drámát. Minden idegszálammal érzékelem 
az orrszarvúk dübörgését, a gyűlölet pörölycsapásait mellettem. 
Bérenger, a darab központi figurája egy helyen így kiált fel: „Ha 
valahol máshol történt volna mindez, más országban, s az ember 
csak úgy olvasná az újságban, akkor nyugodtan meg lehetne vitatni 
a dolgot, tanulmányozni a kérdést minden oldalról, tárgyilagosan le 

Sz lavónia i  menekül tek 

Zánkán
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lehetne vonni a tanulságokat… akadémikus vitákat lehetne szervezni, 
meg lehetne hívni tudósokat, írókat, jogászokat, művelt hölgyeket, 
művészeket… S egyszerű embereket is az utcáról, ez érdekes, tanul-
ságos lenne… De mikor mindez veled történik meg, mikor egyszerre 
csak ott állsz szemben a brutális tényekkel, akkor nem mondhatod, 
hogy semmi közöd hozzá, sokkal jobban megrendülsz, semhogy 
hidegvérrel tűrhesd. Engem ez megdöbbent, megdöbbent, igenis 
megdöbbent! Nem térek magamhoz.”

Sajnos a tények, amelyek előtt az ember áll, egyszerűen letaglóz-
zák. A nacionalizmus zászlaját lobogtatva hatalmasodik el a tömeg, 
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és – legalábbis nekem úgy tűnik – semmissé tapossa az értelem utolsó 
szikráit is. Rommá lőtt városok, falvak. Menekültek. Menekültek itt 
a Vajdaságban, menekültek a határon túl.

A Balaton túlsó partján az egymástól karnyújtásnyira lévő kis 
helységek közé egy gyermeküdülő ékelődik. Azt mondják, nyáron sok 
ezer kisdiák csodálatos oázisa ez a táj, ez a vidék. Most a kórógyiak 
vannak itt. Az egész falu. Zárkózott, csendes emberek. Befelé forduló, 
néma emberek.

 Szúnyogh Sándor jut eszembe, a szlovéniai magyar költő. A Mu-
ratáj első számának vörösmarti bemutatásán találkoztunk legutóbb. 
A Halicanumi üzenet című versét olvasta fel. Utána a vörösmarti 
présházakban, pincékben még sokat beszélgettünk a versről, a szü-
lőföldről, a hazáról. Ott, a kórógyiak között ennek a versnek befejező 
sorai jutottak az eszembe:

Halicanum szülöttei
kutyánál hűebb fiai vagyunk e földnek
bárhova viszi sorunk
lábunkat törve is hazarontunk
bármilyen szél fúj
itt sohasem fázunk
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a holtakkal is
víg dalokat dudorászunk.

Kórógy. A Petőfi Sándor iskolák találkozója. Kétszer tartották 
eddig ebben a kis szlavóniai magyar faluban. Vendége lehettem ennek 
a nagyon szép rendezvénynek. A kétnapos ünnep, mert az volt, tíz-
egynéhány évvel ezelőtt és tavalyelőtt is megfürdetett bennünket a 
vendégszeretet, a ragaszkodás melegében. De most, hogy emlékeim 
között kutatok, nagyon régi, megfakult képekre is bukkanok.  Gubik 
Mirával,  Boros Istvánnal és  Mirjanával valamikor a hatvanas évek 
derekán vendégeskedtünk mi nemegyszer Kórógyon. Mennyi kedves 
ismerőst, nemcsak ismerőst, hanem barátot, igaz, őszinte barátot 
őriztek meg nekem ezek a gyorsan lepergő évek.

Kórógy most ott van a Balaton partján. Egyenes tartású emberek. 
Az ősz már rozsdaszínűre festette a fák, a falombok zöld bársonyát. 
A szél már a hűvöst hozza. A tél kopogtat majd nemsokára, a zord 
hideg tél.

Mikor kondul meg a hazahívó harangszó? Mikor nyúl feléjük az 
otthagyott falu még talán egészséges karja? Mikor?!

Magyar Szó, 1991 októbere
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Vörösmart. Kihalt az utca. Házak közé szorult fájdalmas némaság. 
A Tanárnő jut eszembe,  Baranyai Júlia. Utolsó találkozásunk csen-
des örömét nyújtják felém az ismerős épületek. Dolgom van még a 
Drávaszögben – mondta, és megajándékozott az itt élők elköszönő 
ragaszkodásával. Aztán már csak a halálhíre jutott el hozzám. A 
temetésére nem tudtam elmenni. Később, sok év után rábukkantam 
Németh Istvánnak a Tanárnőre emlékező írására, megőriztem, és 
gyakran elolvasom. Most is  Németh István mondatai motoszkálnak 

■■■  
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bennem: „Nekem, amióta megismertem, igazából mindig ő jelentette 
a Drávaszöget, Baranyát. Ennek a tájnak a szelídsége, melankóliája, 
egyedülvalósága számomra a Tanárnőben testesült meg. Ő maga 
volt a Baranya. Senki mást semmivel sem tudnék annyira azonosí-
tani, mint Őt magát Vörösmarttal, Kopáccsal, Laskóval, Sepsével. 
Ment, mendegélt előre a kicsi asszony, s bevilágította a maga mö-
gött hagyott ösvényeket. Ha már nem volt, vagy nemigen volt mibe 
kapaszkodni most, a szikkadó jelenben, fölragyogtatta a múltat, 
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lábánál (1991. szeptember)
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bizonyára azért, hogy erőt gyűjtsenek belőle azok, akik a lámpát 
tovább akarják vinni.”

Így írt az ismert jugoszláviai magyar író, és most valahogy úgy 
érzem, hogy itt van mellettem a kocsiban, amely mintha halottas 
menetet kísérne, lassan gurul a kihalt főutcán.

Emlékszem, amikor a Vízbe vesző nyomokon című könyvével 
megajándékozott, az első lapjára jellegzetes betűivel ezt írta: „…sok 
szeretettel adja át a mi Drávaszögünk üzenetét, Júlia”. Megköszöntem, 
és őrzöm ma is nagy-nagy tisztelettel. A Drávaszög üzenete!? Tanár-
nő, mit üzen most nekem a Drávaszög? Az egymásba kapaszkodó 
házak némasága, a szurdok, a hegyhát csendje?

Lassan kapaszkodik a kocsi fölfelé, maga mögött hagyva a falut, 
a mögém szegődő, torkot szorító kérdéseket.  Lábadi Károly így írt a 
Tanárnőről, így emlékezett meg róla: „…magával vitte a régi Baranya 
atmoszféráját, mint annyi mást, amit nem írt le vagy nem mondott el, 
mert nem volt, aki meghallgassa. Késő pótolni az efféle mulasztást, 
csak emlékeket lehet Őrizni, vagy nevet adni annak a múzeumi gyűj-
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teménynek, amelyet magányos méhecske módjára gyűjtögetett össze. 
S még arra is vigyázni kell, hogy nyomát ne mossák el a záporok.”

Igen, a Tanárnő magával vitte a régi Baranya atmoszféráját, teg-
napját, múltját, magával vitte az ablakokból ránk mosolygó virágok 
szivárványszíneit, a szurdok fölé boruló falombok zöld bársonyát, a 
pinceházak furcsa kongását, az imádságos könyvekre szoruló kezek 
szelídségét.  Herceg János, aki innen, Vörösmarttól egy kőhajításra, 
Kiskőszegen, a Duna fölé emelkedő hegyháton írta baranyai tárgyú 
könyvét, a Leányvári leveleket, és aki lélekben ugyanúgy kapcsolódott a 
Drávaszöghöz, mint a Tanárnő, egyik írásában megjegyezte: „…egyet-
len szerelme volt, és annak élt, és arról írt: Baranya. Nem a mostani. A 
régi, amelyet már csak emlékek őriznek, s csak a szívekben él.”

Igen, a Tanárnő a tegnap Baranyájáról írt, a múlt maradandó em-
lékeit, mozaikkockáit szedegette össze végtelen türelemmel, alázattal. 
Lesz-e majd, marad-e itt még valaki, aki folytatja munkáját? A Tanárnő 
derűlátó volt, egész életében az volt. A Vízbe vesző nyomokon című 
könyvének utolsó mondata így hangzik: „Mert mindig írnak majd a 
Drávaszögben, míg egyetlen sanyvadt fűzfa búslakodik valamilyen el-
feledett árokszélen”, addig lesznek majd, akik elénk vetítik a Drávaszög 
lelkét! De, Tanárnő, mi lesz, ha egyetlenegy fűzfa sem marad?

Gondolatok, megválaszolatlan kérdések. A kiskőszegi ereszkedő, a 
Dunán átívelő híd. A híd lábánál páncélos.

Magyar Szó, 1991. szeptember–október
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Elszomorító, lehangoló képek napilapunkban, a Magyar Szóban. A 
vörösmarti (Baranya) tájmúzeum pusztulásra ítélt épülete, a belső 
helyiségek megdöbbentő állapota. Ezt látom, ezt érzékelem.

A néhány mondatos kísérőszövegből megtudom: „A kilencvenes 
évek háborús időszakában a múzeum legértékesebb darabjai eltűn-
tek, s ami még értékes és mozdítható volt, annak a későbbiek során 
kelt lába – hozzáértő magyarok vitték el. A múzeum ma elhanyagolt 
állapotban van, mindent belep a pókháló és a por.”

Nem ismeretlen előttem a Drávaszög tájmúzeumának története. 
Személyesen ismertem annak megálmodóját, a Tanárnőt,  Baranyai 
Júliát (Schneider Júlia), aki valami hihetetlen energiával gyűjtötte a 
táj múltjának tárgyi és írásos emlékeit, aki szinte megható rajongással 
igyekezett világra hozni azt a kis múzeumot, amely aztán, a későbbi 
esztendők során valóban Drávaszög büszkesége lett, a szó legszebb 
és legigazibb értelmében.

Nem egykönnyen valósult meg az álom. Ugyanis amikor már meg-
volt a tájmúzeum megnyitásához szükséges anyag, kitudódott, hogy 
hiányzik a megfelelő helyiség, hogy nincs hol elhelyezni, elrendezni 
a múzeumi tárgyakat. A Tanárnő,  Baranyai Júlia, nem esett kétségbe. 
A vörösmarti Deák-szurdok egyik, nem éppen bizalmat gerjesztő 
borpincéjének két helyiségét alakította át múzeummá. Ott tekinthette 
meg a nyilvánosság, ott láthatták az odazarándokló emberek, mert 
zarándokhely lett a szurdok oldalába megbúvó borpince, a múltnak, 
múltjuknak csodálatos emléke. S a hely, a borpincéből lett múzeum 
körüli táj is az elmúlt évszázadok történéseit, hangulatát sugallta: a 
római légiók és a hunok csatározásainak emlékét, az egykori gim-
názium dákjainak lármáját.

Az idő súlya alatt kissé már megroggyant épület-borpince azon-
ban lassan már nem tudta betölteni azt a szerepet, amelyet be kellett 
volna töltenie. Ugyanis a pince dohos, nedves levegője kikezdte 
a felbecsülhetetlen értékű kincseket. Az állandóan bővülő anyag 
elhelyezése is gondot okozott, és sajnos már csak a padláson kapott 
helyet. A tárgyi és írásos emlékeket a pusztulás veszélye fenyegette. 
Új helyiségre lett volna szükség.

Az egyetlen drávaszögi tájmúzeum megmentése érdekében sokan, 
nagyon sokan felemelték szavukat.  Lábadi Károly, a táj ismert és neves 
néprajzkutatója az akkori Magyar Képes Újságban írt a múzeumról, 
a Tanárnőről, annak gondjairól. „Nagyon szomorú vagyok, minden 
elpusztul…” – mondta a cikk írójának a Tanárnő.  Dudás Károly A 
múlt idők háza című mélyen megrendítő írásában, amely a Képes 
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Ifjúságban jelent meg (a hetvenes években ugyancsak a pusztulásra 
ítélt múzeumról, a Tanárnő elkeseredett harcáról írt).  Baranyai 
Júlia  Dudás Károly egyik kérdésére így válaszolt: „Megpróbálok 
minél többet megmenteni a múltból, másokat úgysem érdekel a régi 
Baranya!”

 Herceg János, a Tanárnő tisztelője és őszinte barátja írta: „Közel 
négy évtizeden át tárgyi bizonyítékokat kutatott fel, a rómaiak korá-
tól, Pannónia mélybe veszett birodalmától kezdve a legutolsó időkig. 

A D eák-szurdokban á l ló 

rég i  múzeum szobája 

(1971)

Ács  Gedeonnak ,   Kossuth 

tábor i  papjának  az 

utazó ládá ja
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Archeológiai és néprajzi leletek tömegét hordta össze, s így jött létre 
– közben alaposan meg is fogyatkozva, amit bizalmas óráiban sírva 
panaszolt el –, így született meg a Drávaszög tájmúzeuma!” S ez a 
múzeum került végveszélybe, ezt a múzeumot kellett megmenteni. S 
a Tanárnő újra, mint álma megvalósításának kezdetén, győzedelmes-
kedett. Sikerült új épületbe költöztetnie a Deák-szurdok borpincéjébe 
zsúfolt múzeumi gyűjteményt!

Régi  köny vek 

a  múzeumban

A rég i  múzeum 

a  D eák-szurdokban: 

egy  p ince  présháza
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A múzeum épülete

B aranya i  (S chneider) 

Jú l ia 
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 Tüskés Tibor magyarországi irodalmár jegyezte meg egy helyen: 
„ Baranyai Júlia boldog ember volt. Megérte élete nagy álma megva-
lósulását. Néprajzi gyűjteménye leköltözött a vizes présházból a falu 
közepén álló tágas portára!”

Igen, ez volt a drávaszögi tájmúzeum első élete. A tájmúzeumot, 
annak anyagát sikerült megmenteni! A szerény, de az előbbihez ké-
pest bizalomgerjesztő új épület helyiségei megteltek, megtelhettek 
a Tanárnő féltve őrzött kincseivel. S újra élet költözött a múzeumi 

 Kossuth  utazó ládá ja 

és  B ib l iá ja

Fíketők  a  múzeumban
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tárgyak, emlékek csendjébe, világába. Újra látogatók lepték el a he-
lyiségeket, és nézegették, csodálták a kiállított tárgyakat, azokat az 
írásos dokumentumokat, amelyek Baranya múltjáról vallottak (ilyen 
volt például Vörösmart várossá nyilvánításának okmánya is)!

A Tanárnő megnyugodva, mosollyal az arcán járt-kelt a kiállított 
tárgyak között. A múzeumot sikerült megmenteni.

S a vörösmarti tájmúzeum élte a maga második életét!

■■■  

A vörösmar t i 

tá jmúzeum
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A kilencvenes évek szörnyűsége, megdöbbentő emberi kegyet-
lensége a Drávaszög csendjét, békéjét sem kerülte el. Kíméletlenül 
végigsöpört rajta. A Tanárnő múzeuma sem maradt érintetlen. Csak 
most nem a borospince, a présház dohos, nedves levegője kérdőjelezte 
meg létét, hanem maga az ember! Az taposott bele, az szégyenítette 

Pi l i s i  Ferenc  p incé je 

jobbró l

Kaptató  a  Várhegyre

Nádfedeles  ház 

a  három pogány  je l le l : 

napkorong, 

vastu l ipán,  ló fe j
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meg a „múlt idők házát”, az akarta eltüntetni mindazt, ami egy kis 
közösség szellemi érettségéről, nagyságáról tanúskodott!

Nem tudom, mit szólna a Tanárnő, ha látná, hogyan fest ma 
megálmodott múzeuma. Nem tudom, hogy mit szólna, ha látná a 
szétdobált, a földön heverő tárgyakat, a sok, kincset érő írásos do-
kumentumot, a helyiségek pókhálós szétziláltságát, rendetlenségét? 
Nem tudom! Talán a szíve szakadna meg!

A Tanárnő már csaknem két és fél évtizede nincs közöttünk. 
 Baranyai Júlia emlékét azonban őrzi a Drávaszög. Neve már rég 
fogalommá vált! Mélyen, nagyon mélyen ott él az emberek tudatába. 
S ezért nemcsak remélem, hanem hiszem is, hogy a Drávaszög büsz-
kesége, a vörösmarti tájmúzeum újra az lesz, olyan lesz, ahogyan a 
Tanárnő megálmodta és álmát valóra is váltotta!

Ez lesz a „múlt idők házának” harmadik élete!

Hét Nap, 2005. augusztus 3. 32.



■   Faragó Árpád ■ 230 ■  Emberek, események ■■■  

■■■  

Örömmel olvasom, hogy az eszéki HunCro Sajtó és Nyomdaipari 
Kft. és az újvidéki Forum Könyvkiadó összefogásának köszönhetően 
elhagyta a nyomdát  Baranyai Júlia Vízbe vesző nyomokon címmel, 
1975-ben megjelent könyvének hasonmás kiadása.

Nagyon hamar „hiánycikk” lett a rendkívül értékes könyv, amely 
a Drávaszögben élő nemzettársaink lelki, erkölcsi és szellemi életének 
állít maradandó emléket, és amely a régmúlt fényes ragyogásában 
láttatja az ott élő kis közösséget.

A szerző,  Baranyai Júlia a Drávaszögről vall végtelen alázattal, 
nagy-nagy szeretettel. Azok nyomába szegődik, akik a mögöttünk 
maradt évszázadokban ott, a Drávaszögben a magyar művelődés-
történet nem egy fejezetét gazdagították. A könyv zárószavában így 
ír: „Vidékünk európai hírnevű embereinek lábnyomait követtem a 
nemrég még vízjárta drávaszögi utakon, hogy végleg bele ne vessze-
nek a feledés évszázados mocsaraiba… A Drávaszög mai lakossága 
elfeledte azóta a múlt hírneves embereit, pedig e kiváló férfiak néha 
török börtönben latinul írt műveit Hagenauban, Lipcsében, Wit-
tenbergben, Zürichben és Baselben adták ki a XV. vagy XVI. szá-
zadban... Ki tudja ma Laskón, hogy valamikor közöttük élt  Szegedi 
Kis István doktor, és itt született valamikor  Laskai Csókás Péter? Ki 
sejti Vörösmarton, hogy  Laskai János, a költő kaptatott fel hajdan a 
gyalogúton reggelente a Deák-szurdok mélyéből a Kishegyre, hogy 
latinra, görögre és matematikára oktassa tanítványait a XVI. századi 
gimnáziumban!”

A Vízbe vesző nyomokon című könyvet most, csaknem három 
évtized után, új köntösben, de a régi tartalommal, végre megtalálhat-
juk majd könyvesboltjainkban! Jó érzéssel írom le ezeket a sorokat, 
hiszen valahogy már az volt az érzésem, hogy a feledés süllyesztőjébe 
került ez a rendkívül hasznos, értékes kiadvány.  Amikor megjelent 
1976-ban, számos honi és anyaországi esztéta szólt róla. Nagyra ér-
tékelték  Baranyai Júlia munkáját, nem győzték hangsúlyozni, hogy 
mennyire meglepte őket az a stílus, a szinte lírai hangvétel, amellyel 
a szerző a nagy mennyiségű anyagot feldogozta, olvasmányossá tette. 
Jó lenne, ha most, hosszú évtizedek után is érdemben szólnánk, illetve 
szólnának azok, akiknek ugye ez a dolguk, a könyvről, a Vízbe vesző 
nyomokonról! Erre már azért is szükség lenne, mivel a mű megjelenése 
óta nemzedékek nőttek fel, nemzedékek léptek a régiek helyébe, és 
hiszem, hogy manapság kevesen ismerik itt nálunk a Drávaszöget, 

■ ÚJRA MEGJELENT 
A VÍZBE VESZŐ NYOMOKON 
CÍMŰ KÖNYV
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mindenekelőtt annak gazdag múltját, kevesen tudják, hogy mit 
hagytak ránk az elmúlt évszázadok. 

Ezúttal a könyv szerzőjéről,  Baranyai Júliáról szeretnék néhány 
szót mondani. Neve, munkássága már nagyon rég eggyé forrt Bara-
nyával. Az idő már rég fogalommá ötvözte nevét, és hiszem, hogy 
mindenki, aki ismerte, csak végtelen tisztelettel emlékezik rá!

A negyvenes évek vége felé ismertem meg a Tanárnőt, Schneider 
 Baranyai Júliát, aki akkor a vörösmarti Algimnáziumban tanított. 
Diákjai rajongtak érte, ragaszkodtak hozzá. Minden óra, amelyet a 
Tanárnő tartott, élmény volt számukra. Élmény volt, mert a törékeny, 
rendkívül szerény kis asszony onnan a katedráról olyan meggyőző-
en, olyan mélységgel, hittel szólt hozzájuk, amikor a tananyagról, a 
nyelvről, anyanyelvünkről beszélt, hogy azt csak nagy-nagy áhítattal 
lehetett hallgatni. A Tanárnő azonban nemcsak az órákon szerzett 
maradandó élményt tanítványainak, hanem a késő esti órákban is, 
amikor például az iskolai színjátszó szakosztállyal  Móricz Zsigmond 
Légy jó mindhalálig című színművét igyekezett színpadra állítani. A 
Móricz-darabnak nagyon nagy sikere volt!

Dr.  Tóth Lajos, aki azokban az években ugyancsak tagja volt a 
vörösmarti Algimnázium legendás tanári karának, visszaemléke-
zéseiben egy helyen így ír  Baranyai Júliáról: „Felejthetetlen marad 
számomra a nagyszerű és fájó emlékű Júlia odaadó szorgoskodása, 
mindenre kiterjedő figyelme, a jó színészi alakításokon kicsorduló 
öröme és lelkesedése, amely a színdarab próbáin és előadásain gyak-
ran kifejezésre jutott.”

 Baranyai Júlia azonban nemcsak a vörösmarti Algimnázium 
embermeleg légkörében tette a dolgát, oktatta, nevelte, útjukra bo-
csátotta a fiatalokat, hanem valami hihetetlen belső energiával járta 
a Drávaszög falvait, kis településeit, és csaknem négy évtizeden 
keresztül tárgyi bizonyítékok után kutatott. A római kortól kezdve 
archeológiai és néprajzi leleteket gyűjtött, és azokat kezdetben egy 
eléggé nedves pincében helyezte el, hogy aztán évek múlva megszü-
lessen, megszülethessen a Drávaszögi Tájmúzeum. Élete egyik nagyon 
óhajtott álma teljesült a múzeum létrehozásával. S büszke is volt rá! 
Joggal. Óriási munkát végzett.

Amikor a Vízbe vesző nyomokon című könyvével megajándé-
kozott, ott valahol a hetvenes évek végén, az elő lapjára jellegzetes 
betűivel ezt írta: „Sok szeretettel adja át a mi Drávaszögünk üzenetét, 
Júlia.” Most, hogy annyi év után újra felidézem emlékét, különös súlyt 
kap ez az üzenet. Valami láthatatlan erőt sugároz, megtartó erőt. S 
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talán most látom, érzem igazán a Tanárnőnek,  Baranyai Júliának a 
nagyságát, azt a szellemi és erkölcsi tisztaságot, amellyel megszépítette 
a maga kis világát, és amellyel sokunkat megajándékozott.

Végezetül  Németh Istvánnak, a Délvidék egyik legmarkánsabb 
és legismertebb íróemberének néhány mondatát idézem: „Nekem, 
amióta megismertem, igazából mindig Ő jelentette a Drávaszöget, 
Baranyát. Ennek a tájnak a szelídsége, melankóliája, egyedülvaló-
sága számomra a Tanárnőben testesült meg. Ő maga volt Baranya. 
Senkit most semmivel se tudnék annyira azonosítani, mint Ő magát 
Vörösmarttal, Kopáccsal, Laskóval, Sepsével. Ment, mendegélt előre 
a kicsi asszony, s bevilágította a maga mögött hagyott ösvényeket. Ha 
már nem volt, avagy nemigen volt mibe kapaszkodni most, a szikkadó 
jelenben, fölragyogtatta a múltat, bizonyára azért, hogy erőt gyűjt-
senek belőle azok, akik a lámpát tovább akarják vinni.”

A közös összefogással megjelentetett könyv, a Vízbe vesző nyomo-
kon, ha csaknem harminc esztendő után kerül is az olvasó kezébe, a 
kisebbségi sorsba kényszerítettek számára sokat jelenthet. Ugyanis a 
múlt öröksége, a szülőföldbe kapaszkodó gyökerek sziklaszilárdsága 
önbizalmunkat erősíti, a megmaradás, a fennmaradás fáklyáját emeli 
magasra, nagyon magasra!

Hét Nap, 2004. augusztus 25. 30.
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Ritkán írok, fiam, nagyon ritkán. Amióta itt van a telefon, hát csak 
azon halljuk egymást: Mi újság? Hogy vagy? Meg aztán ugye amit 
édesanyád sohasem felejt el: Vigyázz magadra, fiam!

A napokban az íróasztalom fiókjában igyekeztem rendet teremte-
ni, és közben a kezembe került az a kis füzet, amelybe mindig beje-
gyeztem a bennünket érintő fontosabb dolgokat, eseményeket. Sokáig 
lapozgattam a kissé már megkopott, elnyűtt füzetemben, mígnem 
egyik oldalára rásimult a kezem. Egy név és egy dátum nyúlt felém a 
betűk erdejéből: Zánka. A menekülttábor. 1991 októbere – olvastam, 
és emlékezetemben kirajzolódott egy szomorú, rozsdavörös színekbe 
takaródzó őszi nap.

Szőllősi mamát (nagyanyádat) kerestük, aki nagybátyáddal és 
három unokatestvéreddel otthagyni kényszerült kis baranyai ott-
honát, és az anyaországban keresett/kerestek sorstársaikkal együtt 
– menedéket!

Emlékszel ugye, fiam!? Nehezen találtuk meg Zánkát. A Balaton 
túloldalán még nem jártunk, és bizony jó néhányszor elkocsikáztunk 
a gyermeküdülő (a tábor) előtt, mígnem végre célhoz értünk. Delet 
harangoztak valahol a közelben, amikor a bejáratnál útbaigazítottak, 
hogy merre, hol, melyik épületben keressük Szöllösi mamáékat! Az 
épület körül ácsorgó szomorú, szülőföldjüktől messze elkerült em-
berek bizalmatlanul, valami csendes belső elutasítással válaszoltak 
kérdéseinkre. Mindenekelőtt gépkocsink YU jelzése volt az, ami 
láthatóan falat emelt közénk! Aztán amikor már tudták, hogy kik 
vagyunk, kit, kiket keresünk, készségesen magyarázták, hogy ebéden 
vannak, ott megtaláljuk őket.

Tulajdonképpen most azért írok, fiam, mert adósod maradtam, 
mert sohasem beszéltem neked arról a találkozásról, amiről lema-
radtál! Ha ugyanis még emlékszel, az ebédlő épülete előtt elváltunk. 
Megbeszéltük, hogy te kint maradsz, hogy majd a kijárati ajtónál 
őrködsz, nehogy véletlenül is elkerüljük egymást, én pedig a főbejá-
raton bemegyek, mert hátha ott vannak még az ebédlőben.

Ott voltak! Megrázó kép fogadott, fiam!
Sohasem tudom elfelejteni! Álltam az ajtóban, képtelen voltam 

lépni, mozdulni. Amit az első pillanatban érzékelni tudtam, az a 
csend volt. Valami félelmetes, döbbenetes csend! Aztán a hosszú 
asztalok fölé hajoló fejek, pontosabban fejkendők rég ismert színei 
kéredzkedtek be szemem tükrébe. Senki sem nézett fel, és mégis 
éreztem, hogy az asztalra boruló némaságukban ott van a hazátlanok 
fájdalma, keserűsége.

EL NEM KÜLDÖTT LEVELEK ■
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Álltam ott, fiam, és egy pillanatban gyermekkoromnak egy régi-
régi emléke, képe rajzolódott ki előttem. Baranyába vitt a visszaper-
getett idő batárja. A „hegyalja” alatt közel volt egymáshoz két kis 
falu. Földút kötötte őket össze. Az út két oldalán eperfák sorakoztak 
egymás nyomában. Mi gyerekek mindennap kijártunk, és tömtük 
magunkba az epret. Valami csodálatos, mézédes, nagy fehér eprek 
voltak. Ültünk ott a lombsátor alatt, szedegettük a földre hullott/
rázott epret, és vigyáztuk „birodalmunkat” a ránktörő disznócsor-
dák ellen! 

Egy tavaszon aztán volt mit látnunk. Kivágták az eperfákat. Csak 
a tönkök, a megcsonkított, még a földbe kapaszkodó tönkök furcsa 
sora szegélyezte a földút két oldalát. Másnap még nagyobb volt a 
meglepetésünk, megdöbbenésünk! A tönköket egyszerűen kifordítot-
ták a földből. Az erős, még konokul a földbe kapaszkodó gyökereket 
elvágták, és azok mint valami fájdalmas jajkiáltás a magasba nyúl-
tak. Igen, fiam, ezek a földből kitépett, kiszaggatott eperfák jutottak 
eszembe, ezek tolakodtak oda lelkem ablaka elé.

Aztán a terem egyik asztalánál megláttam Szőllősi mamát és a 
többieket. Csak az asztal fölé hajoló fejeket láttam, de láttam, és ma 
sem tudom elmondani, hogyan kerültem oda, ám egyszerre csak 
ott álltam az asztal fölött némán, a szavak valahol mélyen bennem 
rekedtek, mert szólni nem tudtam. Juditka nézett fel, mintha csak 
megérezte volna, hogy már nincsenek egyedül. Tágra nyílt szemében 
a csodálkozás, az öröm, az egymásra találás melegsége nyúlt felém, és 
aztán már mentek is érted, és azon a kegyetlen, ám mégis csodálatosan 
szép őszi napon – ha rövid időre is – újra együtt voltunk.

Hazafelé, ott a kocsiban, el akartam mondani, hogy az a talál-
kozás, az a soha vissza nem térő pillanat ott az ebédlőben mennyire 
megrázott, mennyire mélyen érintett, de végül mégsem mondtam 
el. Egyszerűen nem volt erőm elmondani, fiam! Hallgattam, és úgy 
tettem, mintha a mellettünk elsuhanó tájat figyelném. Meg is kér-
dezted. Miért hallgatsz, apa? Nem feleltem. A lassan mellénk szegődő 
alkonyatban  Tompa Mihály néhány sora jajdult fel bennem valami 
letaglózó kétségbeeséssel:

Repülj, repülj, és délen valahol
A bujdosókkal, ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk…
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„Mint oldott kéve, széthull nemzetünk…” – hallottam vissza 
ott, a motor zúgásában a döbbenetes sejtést, s hallom azóta is, s már 
nemcsak bennem vergődik ez a sejtés, hanem itt van mellettem, 
körülöttem, és ma már tudom, hogy a valóság az, amit én – naivul – 
sejtésnek hittem! Igen, fiam, szétforgácsol bennünket ez a kegyetlen, 
értelmetlen jelen, darabokra tépi a családokat, a közösen megálmo-
dott álmokat, mert „mint oldott kéve”, mi is széthullunk!

Ez járt a fejemben, fiam, meg aztán az is, hogy Szeged után már 
csak egyedül ülök a kormánykerék előtt, és hogy amikor a határ-
sorompót felemelik és leeresztik előttem meg mögöttem, egyedül 
maradok a vaksötét éjszakával! Egyedül, fiam, mint ahogy édesanyád 
is egyedül várja otthon, hogy hírt hozzak, hírt halljon felőletek!

Vigyázz magadra, fiam! Ölel: édesapád

Hét Nap, 1997. július 17. 8.
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Fennállásának hétszázötvenedik évfordulóját ünnepli a baranyai 
falu, Csúza. Hét és fél évszázada él az ősök földjén a drávaszögi kis 
közösség töretlen hittel, egyenes gerinccel egy büszke, meg nem 
alkuvó nemzet töredékeként.

Az elmúlt évszázadok alatt pusztító, megalázó történések, viharok 
sokszor térdre kényszerítették a kis közösséget, ám megtörnie, a szü-
lőföldtől elszakítania soha senkinek nem sikerült. Nem sikerülhetett, 
mert a gyökerek, amelyek az ősök földjéhez kötötték őket, nagyon 
mélyről szívták magukba az éltető erőt. S ezért aztán újra és újra 
talpra állt, újra és újra kemény, elszánt akarással magasra emelte a 
megmaradás, a szülőföldön való maradás messze világító fáklyáját.

„Oh, jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok / S 
azt meg kell védened” – figyelmeztet a költő ( Füst Milán: A magya-
rokhoz). S ezt a figyelmeztetést kongatja a baranyavári dombvidék 
aljában meghúzódó kis hegyaljai falu templomának a harangja, ez 
a figyelmeztetés bújik meg az egymásba kapaszkodó házak életet 
sugárzó melegében, az emberek lelkében, a gyermek szavakat kereső, 
szavakat formáló nagy akarásában. A forrásból kristálytisztán buzog 
fel ott nyelvünk, anyanyelvünk. Csodálatos szépségét, muzsikáját féltő 
ragaszkodással óvják ott és adják át egymásnak a nemzedékek.

„A nagy múltú kis közösség szellemiségének mélységes tiszteletet 
ébresztő jelképét  Ács Gedeonnak,  Kossuth tábori lelkészének a neve 
fémjelzi.  Ács Gedeon a világosi fegyverletétel után önként követte a 
kormányzót a száműzetésbe, Törökországba, majd onnan Amerikába. 
Tizenkét esztendő után tért vissza hazájába. Csúzára került, és ott 

■ CSÚZA HÉTSZÁZÖTVEN ÉVES
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lelkészkedett haláláig (1887. november 12-éig). Csontjai ma is ott 
pihennek a repkény fojtogatta vén diófák alatt a csúzai temetőben” 
– írja  Baranyai Júlia, a Drávaszög csodálatos krónikása.

 Ács Gedeont az 1848-as idők  Mikes Kelemenjének is nevezik. 
Emlékirataiban a kossuthi emigráció történetét írta meg. A csúzaiak 
méltósággal, őszinte, féltő ragaszkodással őrzik  Kossuth tábori lel-
készének az emlékét.

Hétszázötven esztendő. Egy falu, egy kis közösség életében! Újra 
 Baranyai Júliát idézem a Vízbe vesző nyomokon című könyvéből: 
„Csúza... Egykorú Vörösmarttal, Árpád-kori település, de ősibb ízű, 
bensőségesebb levegőjű, kedvesebb szavú, mint a civilizáció hatásá-
nak korán kitett, forgalmas Vörösmart. Mindig Csúzán találtam meg 
a régi Baranyát, a nagyon régit!” Az Árpád-kori településnek, Csú-
zának bensőséges, szívet melegítő hangulata, levegője a költőt,  Fehér 
Ferencet is megihlette. A faluval való találkozásból vers született!

Egy csúzai éjszaka

Havas eső veri – csörög, rí az ablak
szél szaggatja kint a szurdok pincevasát:
 azok ránganak ott, akik belehaltak
teled sáncaiban, árva Boronnyaság.

Utadon száműzött és a megtért haladt:
Kossuthnak a papja. Éj volt, épp ily sötét…
Ládájára rogyott lent a martok alatt,
s tovább horkolt, mint most, fönt a közömbös ég…

Hallom, jajdul most a Csobogáti-szurdok, 
s éledne még Csopa, Szöllöske, Korpona…
Nemcsak hűlt szobámba – életembe zúgsz most,
baranyai szél, te fájdalmas orgona!

Fönt a törkúton lovasok baktatnak,
rabszíjakra fűzve asszony, vén és gyerek. 
(Éjfélre jár, csak az ablaktábla jajgat,
halálba tartó sors, mégis megyek veled…)

A közelmúlt döbbenetes háborús eseményei a kis baranyai falut sem 
kímélték. Sokan elhagyni kényszerültek otthonukat, szülőföldjüket. 
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Reméljük, hogy ez a rendhagyó ünnep már újra otthonukban köszönti 
a menekülteket, a most visszatérőket és azokat is, akik a múltban innen 
indultak el a nagyvilágba, valamint mindazokat, akiket ez a közösség 
ajándékozott meg az emberi magatartás példamutató erényeivel.  Tamási 
Áron írja egy helyen: „mert vihar után örvendeni akar a szív, és teremni 
a föld”! Merjük hinni és remélni, hogy a jövőt ez a gondolat határozza 
majd meg, és mi is ennek a gondolatnak a jegyében köszöntjük a hét-
százötven esztendős baranyai kis falut!

Hét Nap, 2002. szeptember 11. 19.
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Elöl a kis vontatóhajó pöfögve kínlódik a Duna hullámaival, kanya-
rodik jobbra-balra, mintha valami furcsa labirintusba tévedt volna, 
néha szinte eltűnik a szemünk elől, úgyhogy az embernek az az ér-
zése támad, hogy a komp céltalanul úszik a víz hátán, hogy valami 
láthatatlan erő a hatalmába kerítette, és most viszi, magával ragadja. 
Aztán rándul az acélsodrony, megfeszül a víz felett, s a nagy, ormótlan 
deszkatákolmány megszelídülve, mint az engedelmes gyermek, már 
kapaszkodik is ki a partra.

Az eső, amely előttünk járt, feláztatta a talajt, s így a két gépkocsi, 
Sinkovits Imréé és az enyém, a jó öreg Škoda zihálva, farolva ka-
paszkodik fel a batinai oldalra.  Troszt Sándor és  Tausz Imre várnak 
bennünket, meg persze a vörösmarti vendéglátók, ma este ugyanis 
Vörösmarton, holnap pedig Zágrábban az  Ady Endre Művelődési 
Körben lép közönség elé  Sinkovits Imre és  Gombos Kati, a két ismert 
magyarországi színművész, valamint  Almásy László zongoraművész. 
Zenés irodalmi séta a címe műsoruknak.

A terem zsúfolásig megtelik. A  Sinkovits házaspárt itt jól ismerik. 
A televízió, a rádió gyakran emberközelbe hozza őket. A képernyő 
és az éter hullámai a népszerűség tekintetében csodákat művelnek, 
művelhetnek, így nem is kell különösebben bemutatnom őket. Igaz, 
mint a műsor konferansziéja, hosszabb bevezetőre készültem, de az-
tán, amikor kiléptem a közönség elé, úgy éreztem, néhány mondatnál 
többre itt igazán nincs szükség.

Imrével egy évvel ezelőtt ismerkedtem meg. Az Újvidéki Rádió M 
Stúdiójában közös műsort rendezett a Kossuth rádió és az Újvidéki Rádió, 
és egy jelenetben a partnere voltam. Nagy megtiszteltetés volt ez nekem, 
hiszen már abban az időben sok fi atal színész – őszintén bevallom, én is 
közöttük voltam – eszményképének tartotta Imrét, aki mögött már akkor 
rendhagyó, ragyogó alakítások sorakoztak, egyszóval, a magyar színmű-
vészet igazán kimagasló egyénisége volt, és természetesen az ma is.

Őszinte közvetlensége már találkozásunk első percében feloldotta azt 
a merevséget, amely ilyenkor az emberek közé ékelődik, amely bizonyos 
distanciát teremt. Úgy jött elém a maga egyszerűségével, szerénységével, 
hogy egyszerre csak azt éreztem, hogy már nem is két kolléga beszél 
egymással, hanem két jóbarát, akik isten tudja, mióta ismerik egymást, 
és akik most hosszú évek után váratlanul találkoznak. S a színpadon, 
abban a kis jelenetben sem éreztem, nem engedte, hogy érezzem, hogy 
a nagy magyar színész mellett egy kezdő ügyetlenkedik.

Többek között megtanultam azonban tőle valamit, amit ma is félt-
ve őrzök magamban. A közönség iránti végtelen tiszteletet! Nemcsak a 

SINKOVITS IMRE BARANYÁBAN ■
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városi színházak kényelmes, korszerűen berendezett nézőterét kitöltő 
közönségre gondolok, hanem arra a másikra, a kis, rosszul fűtött, 
hideg, kezdetlegesen berendezett művelődési otthonok nézőire, akik 
nagykabátban szoronganak egymás mellett, akik, ki tudja, milyen 
távolságról gyalogolnak be az előadásra. Szinte fizikai fájdalmat érzek 
ma is, amikor egyesek viszolyogva, félvállról kijelentik: Mi „igazi” 
színház vagyunk, mi nem játszhatunk „akárhol”!?

Imre most itt, Vörösmarton is úgy játszik, olyan elmélyülten, olyan 
mélységes hittel, mintha a világ legnagyobb színpadán játszana. A 
művészi alázat, hivatásának végtelen tisztelete, szeretete egész lényéből 
kisugárzik.  Max Reinhardt írta valahol: „...a színész a költő mécsesével 
megmássza az emberi léleknek, saját lelkének felderíthetetlen ormait, 
hogy odafönt azt titokzatosan átváltoztassa, és kezében, szemében, 
hangjában, megannyi csodával térjen vissza.” S Imre igazán nem 
„fukarkodik”, a költő, az író mécsesével új és új csodákat fedez fel, és 
osztogatja aztán bőkezűen, szívének minden melegével.

Az előadás után a zöldszigeti csárdába visznek bennünket a 
szívélyes házigazdák. A magyar vendégek mellett itt van  Herceg 
János író is, aki napjainak nagy részét itt, batinai házában tölti, 
aztán  Ösztereicher Sándor, a HMSZ tiszteletbeli elnöke, baranyai 
forradalmár, és természetesen sokan mások Vörösmartról, Eszékről. 
A hangulat oldott, a messze földön híres baranyai borok hangulat-
teremtő „természete” hajnalig itt tartja a társaságot.

A vendéglátók az itteni víkendházakban szállásolnak el bennünket. 
Valamelyik vállalatnak négy egyforma kis házikóját szemelték ki szá-
munkra. S mint ilyenkor általában lenni szokott, az ilyen felejthetetlen, 
élményszámba menő estéknek kijár a csattanó, az igazi záróakkord. 
Történt pedig, hogy miután „elosztottuk” magunk között ezeket a kis 
lakásokat, amelyek úgy hasonlítottak egymáshoz, mint az ikrek, nyu-
govóra tértünk a hajnali órákban. Imre reggel felé kiment friss levegőt 
szívni, és a visszatéréskor elvétette az irányt. Egy másik üres házikóba 
tért be, s nyugodtan visszafeküdt a vélt ágyába. Reggel aztán meg volt a 
riadalom. Imre sehol. Az ágya üres! Rémülten rohangászunk a parton. 
Tűvé teszünk mindent, s csak akkor csendesülünk meg, amikor Imre 
kilép abból a másik házikóból, és csodálkozva néz bennünket, kérdőn, 
hogy hát mi a fészkes fenének rohangálunk mi itt ebben a hajnali időben, 
s főleg mi a csodának lármázunk, amikor a tisztességes ember ilyenkor 
az igazak álmát alussza, illetve aludná, ha hagynák! Valószínűleg fur-
csán festhettünk, de hát a legfontosabb mégiscsak az, hogy Imre itt van, 
és olyan jóízűen nevet rajtunk, hogy szinte zeng bele ez a kis sziget.
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A zágrábi  Ady Endre Magyar Kultúrkör nevét, jelentőségét nemcsak 
a horvátországi, hanem a szerbiai, a vajdasági magyarság is igen jól 
ismeri. Nem is csoda, hiszen a múltban a zágrábi egyetemeken sok 
vajdasági fiatal tanult, szerzett diplomát különféle karokon, és ter-
mészetesen bekapcsolódott a kör munkájába.

S ez a művelődési egyesület a mögötte maradt hetvenöt esztendő 
alatt a térségnek, a Délvidék magyarságának az egyik olyan szellemi 
otthona lett, amelyre méltán lehetünk büszkék. Most ott Zágrábban 
ünnepelt a Kör. Fennállásának hetvenötödik évfordulója alkalmából. 
És sokan ott voltak ezen a bensőséges, felemelő ünnepségen. Hozták 
magukkal a megbecsülésüket, ragaszkodásukat. Innen a Vajdaságból 
sem hiányoztak azok, akik egykoron a kisszámú önzetlen zágrábi 
magyarsággal együtt teremtették meg azokat a szellemi értékeket, 
amelyek már akkor, a kezdet kezdetén rangot adtak az  Ady Endre 
Magyar Kultúrkörnek!

Háromnapos rendezvénysorozattal tisztelegtek a szervezők a jeles 
évforduló előtt. Az ünnepsorozat könyvbemutatóval kezdődött: az 
 Ady Endre Magyar Kultúrkör monográfiájának a bemutatásával. 
Minthogy egy nem mindennapi kiadványról van szó, én is szeretnék 
róla szólni. Nem emlékszem, mikor olvastam utoljára egy ilyen átfogó, 
részletekbe menő alapossággal kidolgozott monográfiát. 

Ismét számot adunk – szól a címe a monográfiának. Szerzője  Tóth 
Tibor, az egyesület egyik oszlopos tagja, meghatározó egyénisége (a 
későbbiek folyamán részletesen is szólok majd róla).

Hadd jegyezzem meg, hogy 1940-ben már megjelent egy hasonló 
kiadvány Számot adunk címmel. Az újabbnak (Ismét számot adunk) 
szinte csaknem ugyanaz a címe. Ebből a folyamatosság szándékára 
következtethetünk.

Arra, hogy a teljesség igényével szóljak a Kör monográfiájáról, 
nem merek vállalkozni. A mintegy ötszáz oldalas kiadványnak a 
hatalmas anyaga, adatrengetege ugyanis ezt nem teszi lehetővé, leg-
alábbis egy ilyen jellegű írásban nem. Ezért aztán csak mozaikszerűen 
igyekszem a monográfiáról szólni.

A Zágrábban tanuló magyar egyetemisták a húszas évek derekán 
kezdtek szervezkedni. Szándékukat csak a harmincas évek elején va-
lósították meg. 1932. június 19-én megalakult a Zágrábi Magyar Egye-
temi Hallgatók Kultúregyesülete. Az alapító közgyűlés ideiglenes ve-
zetőséget választott, és az új egyesület megkezdte működését. Nagyon 
hamar, már 1932. október 30-án sor kerül arra az évi közgyűlésre, 

 HETVENÖT ÉVES A ZÁGRÁBI  ADY ENDRE 
 MAGYAR KULTÚRKÖR ■
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amely megszünteti az úgynevezett „ideiglenességet” és megteremti az 
egyesület alapjait. Megválasztották az új vezetőséget, melynek elnöke 
 Várady József joghallgató lett (Nagybecskereken született).

Néhány mondatot most hadd idézzek  Várady József székfoglaló 
beszédéből: „Nekünk, kisebbségi magyar diákoknak különösen nagy 
gondot kell fordítanunk kultúránk ápolására. Mindent el kell követ-
nünk, hogy tanulmányaink mellett időnk legyen kultúránk ápolására 
is. Nemcsak népünk múltja és kultúrája, de jelenlegi életünk is azt 
követeli tőlünk, hogy minden kisebbségi egyetemi hallgató a szó igazi 
értelmében vett kultúrember legyen.” Üzenetértékük van ezeknek a 
mondatoknak.

Az útkeresés időszaka 1932-től 1941-ig tartott. Ebben a periódus-
ban 478 tagot számlált az akkor még zágrábi magyar egyetemi hall-
gatók kultúregyesületének nevezett szervezet. 

A következő időszakot (1941–1945) a háborús évek határozták 
meg. A kezdeti lendület megtörni látszott, eléggé el nem ítélhető 
módon, hiszen az adott áldatlan körülmények miatt az egyetemisták 
elhagyták a várost, hazatértek. A tagság létszáma is csökkent (359 
tagja volt), ami szintén érthető, mivelhogy csak a zágrábi magyarokra 
számíthatott a Kör. S persze ezekben a válságos években a neve újra 
megváltozott. Zágrábi Helyi Csoport néven a Horvátországi Magyar 
Közművelődési Közösség szerves része lett.

Az 1946–2007 közötti időszak kétségkívül az újjáéledés, a határo-
zott előrelépés jegyében telt. Ez részben azzal is magyarázható, hogy 
visszatértek Zágrábba a magyar egyetemisták, és persze mindjárt 
siettek részt is venni a Kör munkájában. Egymás után alakultak a 
különféle szakosztályok: az irodalmi, a színjátszó, a zenei, a sport-
szakosztály, azután megalakult a tánccsoport, az énekkar, egyszóval 
az ötvenes években minden tekintetben érzéklehető volt a művelődési 
élet erőteljes kibontakozása. Ezt bizonyítják az ebben az időszakban 
rendszeresen szervezett rendezvények is. Ilyenek voltak például az 
 Ady-estek, az  Ady-napok, a József Attila-emlékműsor, a magyarnóta-, 
a népdal- és az operettestek, a különféle tudományos és egészségügyi 
ismeretterjesztő előadások, hogy ne soroljam tovább.

Figyelmet érdemel továbbá, hogy ebben a periódusban (1946–2007 
között) rövidebb-hosszabb ideig kétezer negyvennégy tagja volt a Körnek 
(a hetvenöt esztendőt fi gyelembe véve pedig háromezernél is több).

A most megjelent monográfia mindenképpen hiteles képet ad 
a zágrábi  Ady Endre Magyar Kultúrkör hetvenöt esztendejéről. A 
publikáció szerzője,  Tóth Tibor olyan munkát végzett, amelyről csak 
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az elismerés hangján szólhatunk. Éveken át valami fanatikus elhiva-
tottsággal gyűjtögette az adatokat, kereste azokat a dokumentumo-
kat, amelyek erre a művelődési egyesületre vonatkoztak, igyekezett 
felkutatni azokat a régi tagokat, akik információval szolgálhattak a 
szervezet egykori „élet”-éről.

 Tóth Tibor Zentán született. Ott végezte el az elemi iskolát. Majd 
Szabadkán 1962 és 1966 között vegyészeti technikumban tanult, 
ezután a Zágrábi Egyetemen folytatta tanulmányait, és 1971-ben a 
Természettudományi Kar fizika-kémia szakán diplomázott. 1974-ben 
ugyanezen a fakultáson magiszteri diplomát szerzett elméleti kémia 
szakon. A zágrábi  Ady Endre Magyar Kultúrkörben Zágrábba kerü-
lése óta tevékenykedik. Volt háznagy, gondnok, büfés, titkár, alelnök, 
sok éven át elnök. Jelenleg a Horvát Információs és Dokumentációs 
Társaság elnöke. Több mint ötven tudományos szakdolgozat és egy 
szakkönyv szerzője.

 Sütő András írja egy helyen: „Úgy cselekedjünk, hogy megma-
radjunk.” Úgy érzem, hogy azok, akik hetvenöt esztendőn keresztül 
éltették az  Ady Endre Magyar Kultúrkört, és természetesen éltetik ma 
is, ennek a gondolatnak, üzenetnek a szellemében tették és teszik a 
dolgukat! Hisszük, hogy az egyesület útját, tevékenységét továbbra is 
a nemes cselekvési szándék és a példamutató magatartás jellemzi.

A magam és a Hét Nap nevében mély megbecsüléssel és őszinte 
tisztelettel köszöntöm a hetvenöt éves zágrábi  Ady Endre Magyar 
Kultúrkört!

Hét Nap, 2008. július 2. 32.
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Ritkán megyek haza. Sajnos egyre ritkábban. Most is az utolsó 
percben érkeztem. Még láttam egy pillanatra Nénike megnyugo-
dott, szinte gyerekes arcát, de csak egy pillanatra, mert már hozták 
a koporsó fedelét, eltakarták előlem, s már vitték is ki az udvarra. 
Szent Mihály lovára helyezték. Sokan eljöttek a temetésre, nemcsak 
a faluból, a szomszéd községekből is.

 Kerekes Julianna élt kilencven évet. Olvasom, szedegetem, ra-
kosgatom egymás mellé az aranyozott betűket, a sötétbarnára festett 
koporsódeszkáról. Mi egyszerűen csak Nénikének hívtuk. Nénike 
így, Nénike úgy, de Juliskának soha, legfeljebb a nagyanyám, hi-
szen ők édestestvérek voltak. A Kerekes lányok! Tíz-egynéhány ház 
választotta el őket egymástól. Két világ. Vargáék, nagyanyámék a 
földdel hadakozó nagy család mozgalmas életét élték, Nénike velem, 
aki súlyos betegségből lábadozott, a mindennapok melegét kereső 
emberek nyugalmas, megcsendesült világában botladozott. Emlék-
szem, esténként kiültünk a gangra. Beszélgettünk. Ő már közel járt 
a hetvenhez, én meg a húszat sem léptem át. Hallgattam csendes 
mondatainak különös muzsikáját, az emlékek halk koppanását, amint 
leváltak a lélek mindent elzáró pántjáról. Évszakok jöttek-mentek, 
talpra álltam, és aztán máról holnapra, úgy egyszerűen, talán búcsú 
nélkül, elmentem. Bezárult mögöttem a kiskapu. Nénike egyedül 
maradt. Majd meglátogatom – ígértem –, s jöttem is, most, több mint 
húsz év után, a temetésre.

Állok a koporsó mögött. Körülöttem ismeretlen arcok. Ismeret-
len? Ahogy felém biccentenek, ahogy szemükkel, mozdulatukkal 
üdvözölnek, rádöbbenek, hogy gyermekkorom huncut, nevető szemű, 
egymás kezét szorosan fogó társaim, pajtásaim néznek rám a fáradt, 
mély barázdájú arcvonások mögül. S már sorakoznak is mellém, úgy 
masíroznak elő emlékezetemből, mint amikor katonásdit játszottunk, 
s fapuskákkal, kardokkal vonultunk végig a falun.

S aztán, amikor kiléptünk a gyermekkor napsugaras világából, 
nem széledtünk szét a nagyvilágban, együtt maradtunk, együtt róttuk 
a baranyai hegyhát csodálatos útjait, az egymás mellett lélegző pará-
nyi falvak utcáit. Nénike háza volt az a központ, amely összegyűjtött 
bennünket, fiatalokat. Én már akkor arról álmodoztam, hogy színész 
leszek. Türelmesen hallgattak, követtek képzeletem rakoncátlan 
csapongásában. Aztán ott, Nénike petróleumlámpással világított kis 
szobájában elhatároztuk, hogy betanulunk egy darabot, méghozzá egy 
drámát! Herman  Heijermans holland szerző Remény című drámáját 
választottam. Elmosolyodom magamban, tudom, most nem illik, de 
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Nénike megbocsát. Ma sem tudom megmagyarázni, hogy miképpen 
„kotortam” elő ezt a halászdrámát, és hogy miért pont azt választot-
tam, hiszen a téma olyan nagyon messze volt tőlünk. Lelkesedéssel 
fogadták, és csináltuk, estéről estére próbáltuk, a hajótulajdonos 
problémája beköltözött a falak közé, befészkelte magát tudatunkba, 
nem hagyott nyugton bennünket. A kocsmában, ahol előadtuk az 
eléggé szegényes színpadon, alig fértek be a nézők, nagy sikerünk 
volt, meg kellett ismételni az előadást.

S most itt állnak a koporsó körül. Hajukat már megcsípte a dér, 
tartásuk már nem olyan egyenes, mint valamikor.

A temetés után kérnek, maradjak. Sietnem kell – mondom –, 
még sötétedés előtt vissza szeretnék érni a városba. Nem értenek, 
nem értik, miért a rohanás, hiszen legalább most illenék itt maradni. 
Nem tudok, valami hajt, minél előbb indulni szeretnék, hogy magam 
mögött maradjon a falu, hogy egyedül maradjak. Majd meglátogatlak 
benneteket – mondom a körém sereglő rokonoknak, a jóbarátoknak 
–, s belém hasít a felismerés! Ezt mondtam Nénikének is, ezt ígértem! 
S nem jöttem! S most megint csak nem jövök, mert mindig akad 
majd valami, ami visszatart, ami fontosabb lesz, és nem érnek majd 
el a felém nyúló kezek, mert rohanni kell, rohanni! Csak tudnám, 
hogy miért?

Beletaposok a gázpedálba. Miért ez a menekülés? Miért akarok 
megszabadulni az emlékektől, az emberektől, akikhez olyan erős 
szálak kötnek, akik az otthon melegének parányi szikráit gyűjtö-
gették velem együtt.

A falvak között rövidek a távolságok. Már Csúzán vagyok.  Fehér 
Ferenc írt egy verset, Egy csúzai éjszaka a címe. Nem tudom, miért 
az jut most eszembe, annak a sorai fognak körül, s nem hallom már 
a motor zúgását. Egyik versszakától sehogyan sem tudok szabadulni, 
így szól:

Hallom, jajdul most a Csobogáti-szurdok,
s éledne még Csopa, Szöllőske, Korpona…
Nemcsak hűlt szobámba-életembe zúgsz most,
baranyai szél, te fájdalmas orgona!
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Lassan abba kellene hagynom az írást. Gyűjtögetem, szedegetem 
a mindennapok eseményeit, legalábbis azokat, amelyek jelentenek 
számomra valamit, aztán megpróbálom őket rögzíteni, mondatokba 
önteni, a betűk rengetegébe zárni.

Igen, majd három évtizede, hogy együtt vagyok a naplómmal, és 
most, hogy belelapozgatok a megőrzött kéziratokba, megdöbbenve 
tapasztalom, hogy egy élet lélegzik bennük, hogy minden oldala egy 
élet parányi villanását nyújtja felém.

Igaz, az utóbbi időben már csak a múlt emlékforgácsait keresem 
magamban, képeket vélek felfedezni a gyermekkor világából, arcok 
jelennek meg előttem hirtelen, arcok, amelyeknek felém hajoló 
mosolygása megfényesíti a lelkem. A szülőföld mind erőteljesebb 
zúgását érzem ott, valahol nagyon mélyen, s persze a naplómba is 
azok a kis csodapillanatok kerülnek, amelyeket meghagyott nekem 
az emlékezet.

Baranya. Hercegszőllős, a szülőfalu, Karancs, ahol felnőttem, 
aztán Zombor, ahol „nagy” színész lettem, majd Szabadka, ahol 
megtanultam, hogy a színház azért mégsem „gyerekjáték”, és vé-
gül Újvidék. Állomások, megállók, amelyek igaz, befogadtak, nem 
kényeztettek el, de befogadtak, és én hangyamódra rakosgattam 
ezeknek a megállóknak a mozaikkockáit, megvallom őszintén, nem 
tudatosan, nem előre eltökélt szándékkal, hanem csak úgy, kezdetben 
talán kíváncsiságból, később már valami belső szükségletből. A múlt 
emlékforgácsai a megnyugvást, a csönd szigetét jelentették nekem. 
A jelen mindig egyfajta kihívás volt, legalábbis azok az események, 
amelyeket a naplómban megírtam. Sokan nem értettek meg, sokan 
bíráltak, különösen akkor, amikor színházi témával foglalkoztam. 
Valószínűleg nem mindig volt igazam, valószínűleg túl idealista vol-
tam egy-egy esemény megítélésében. A szándék azonban egyértelmű 
volt: megszabadítani mankóitól színházi életünket.

Éjszaka van. Az írógép betűi fáradtan kopognak. A szomszé-
dok biztosan átszólnak majd reggel, hogy azért jó lesz, ha nyugton 
hagyom őket, mert áthallatszik a kopogás. Igazuk van, de én olyan 
ritkán zavarom őket, meg aztán valóban vannak még olyanok, akik 
nyugodtan alhatnak?! Az előbb is mentőkocsi szirénázása zavarta 
meg az éjszakai csendet. Nem is egy. Nem számoltam őket, a men-
tőkocsikat, azt a különös, félelmetes hangot, amely marokra szorítja 
az ember szívét.

Éjszaka van. Érdekes, hirtelen a fecskék jutnak az eszembe. Teg-
nap még itt csiviteltek, ma már nem hallottam őket. Elmentek! Igen, 
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elmentek. Minek jut ez most az eszembe?! Elmentek, mint minden 
évben. Melegebb tájakra. Az erkély sarkában, két betonoszlop közé 
ékelve, ott maradt a fészkük, otthonuk. Visszajönnek-e? Ki tudja, ki 
tudhatná?!

Van annak már húsz éve, hogy  Lányi István egy  Gál László-estet 
rendezett az M Stúdióban. Egyik vers, amelyet azon az esten elmond-
tam, visszhangzik most bennem:

nem beszélünk már csak dünnyögünk
csak vánszorgunk már nem megyünk
fáradt tüdőnk még így is csak zihál
kihagy a szívünk és fáj a fejünk
mi vagyunk, akit senki se kövessen
mi vagyunk, akitől senki ne tanuljon
mi akik voltunk elfeledtük
és még magunkat se szeretjük
de követ ránk senki se vessen
hisz szikla évek nyomják a vállunk
semmi előttünk minden utánunk
csak féljük most már és meg nem értjük
s minek a reggel este van
és paplan álmokba takaródzunk
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Kopeczky László   56, 83, 86, 119 
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Monoszlóy Dezső   75, 78–79 
Moór Marianna   126 
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Virág Mihály   13–14, 82 
Virág Nándor   116 
Vitkay Kovács Vera   161 
Vlatković, Angelo   116 
Vojnović, Radmila   66 
Vörösmarty Mihály   33 

Wanyek Tivadar   61 
Weigand József   81 

Zách János   129 
Zalán Tibor   150 
Zenthe Ferenc   63–64 

■■■  



■  ■■■  

CIP – A készülő kiadvány katalogizálása
A Szerb Matica Könyvtára, Újvidék

792(497.113)
821.511.141(497.11)-92

FARAGÓ, Árpád
       Emberek, események /   Faragó Árpád ; [Dormán László fotóival]. – 
Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2010 (Újvidék : Verzál). – 255 
str. : ilustr. ; 22 cm

Tiraž: 500. – Registar. Str. 9–10: Előszó / Hajnal Jenő. – Registar. 

ISBN 978-86-86469-24-3
 
a) Позориште – Војводина

  Faragó Árpád
Emberek, események

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Zenta, 2010

Kiadja a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
www.vmmi.org

Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja

Felelős kiadó a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója
Felelős szerkesztő Hajnal Jenő

Olvasószerkesztő és korrektor Kaszás Angéla
Műszaki szerkesztő Beszédes István

Készült az újvidéki Verzál Nyomdában
500 példányban

ISBN 978-86-86469-24-3

■■■  



ISBN 978-86-86469-24-3

  9    7 8 8 6 8 6  4 6 9 2 4 3

Emberek, események
FARAGÓ ÁRPÁD

FA
RA

G
Ó

 Á
RP

Á
D

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 E

m
be

re
k,

 es
em

én
ye

k  
■

Emlék- és naplótöredékek, gondolatszilánkok és megemlékezések 
ünnepekről, évfordulókról, jubileumokról, egykori színésztársak-
ról, barátokról, színészfejedelmekről, a nemzet színészeiről, meg-
szűnt és lerombolt, újjáépült és új színházakról, ma is mozgásban 
és örökös változásban élő társulatokról, felejthetetlen vendégsze-
replésekről; a magunk dolgairól; színházi erkölcsről, hitről, hiva-
tástudatról, helytállásról, önmagunk és mások megbecsüléséről, 
a szolidaritásról, az együttérzésről, az együvé tartozásról, fogyá-
sunkról és épülésünkről; az egységes nemzeti gondolatról Dormán 
László évtizedeket átugró és bevilágító élménydús fotóival.


