
 SZÉKELY SZÍNHÁZ 

G E R G E L Y GÉZA

KOLLÉGIUMTÓL A NEMZETIIG
A VÁSÁRHELYI SZÍNJÁTSZÁS TÖRTÉNETE

játékokat is előadtak. A prózai művek között be-
mutatták Lessing Emilia Galotti című szomorú-
játékát is.

1805-ben a színház vezetője keserű bead-
ványban panaszolta el a Színházi Bizottságnak a
deszkaszín rozzant állapotát, de kijavítására sem-
milyen anyagi támogatást nem kapott. A nehéz-
ségek fokozódtak; néhány év múlva az igazgatók
mára fizetéseket sem tudták folyósítani; a tagok
szétszéledtek. Ezért 1809-1814 között, hat évig
teljesen szünetelt a színjátszás Marosvásárhe-
lyen.

A következő korszak 1815-tel kezdődött. Négy
évig állandó jellegű színházunk volt, és a kolozs-
vári társulat innen járt Tordára, Szamosújvárra és
más kisebb városokba vendégszerepelni. (Kolozs-
váron ezekben az években folytak a Farkas utcai
kőszínház építkezései.) 1820-ban Vásárhelyen is
felépült az Apolló-épület és annak emeleti táncter-
me, később színházi előadások hajléka lett...

Déryné, e nagy színésznő Marosvásárhelyen
1824. július 1-jén lépett fel először az Apolló
nagytermében, Grillparzer Ősanya című darabjá-
ban, hogy ezután egész sor alakításával gyönyör-
ködtesse a közönséget.

Az ezt követő években különböző társulatok
fordultak meg Marosvásárhelyen. Sikerek és bu-
kások, néha egy- vagy többévi játékszünet után
mindig feltámadt a közönségben a jó színház
iránti vágy.

Igazi ünnepet jelentett egy-egy nagy színész-
egyéniség fellépése. Kántorné Engelhardt Anna, a
nagy tragika a múlt század negyvenes éveiben - a
feljegyzések szerint - „elragadó tiszta szava-
latával" olyan hangon játszott, mely a „művészi-
leg szerkesztett orgona minden változatában
csengett". A hajdani Lady Macbeth, Gertrudis,
Medeia itt halt meg, ebben a városban, sírja is itt
van a temetőben.

A színház felépítésének gondolata 1855-ben
ismét előtérbe került. A színházépület Bécsben
készült tervét 1856-ban közszemlére is kitették
Wittich József úr könyvkereskedésében. A ko-
lozsvári Magyar Futár szerint „külső csín és kellő
okszerű elrendezésre nézve ehhez hasonló in-
tézete Erdélynek nem fogna lenni, ha a rajz sze-
rinti alakban felépítenék". De sajnos sohasem
építették fel! Ezért a kolozsváriak elsőrendű ope-
ra-dráma együttese operát nem adhatott elő Vá

sárhelyen, mert szűk volt az Apolló színpada. A
prózai együttes Prielle Kornéliával az élen 1860.
augusztus végétől október közepéig itt vendég-
szerepelt.

A következő évben Follinusz János kolozsvári
„dalszíntársaságával" érkezett Marosvásárhely-
re. Ő építette fel az új nyári deszkaszínkört az
Elbában (a mai sportpálya körül), hogy a nagy
társulatnak tágas színpada és nézőtere legyen.

Ilyen gazdag művészi értékű és mégis népsze-
rű műsorral társulat még nem szerepelt Maros-
vásárhelyen. Heti két-három operaelőadás (Ri-
goletto, Trubadúr, Lammermoori Lucia, Traviata,
Norma) mellett Scribe, Moliére, Dumas, Szigligeti
művei szerepeltek a játékrenden.

A XX. század első évtizede színházi
szempontból semmi újat nem hozott. Bernády
György felépítteti a Kultúrpalotát, de színházat
építtetni a rohamosan fejlődő városnak már nem
tudott, mert közbejött az első világháború.

A két világháború között a kolozsvári Thália
társulata vendégszerepelt a városban. Szabó Pál,
egykori újságíró felismerve a város lakóinak
színházszeretetét, a régi Transilvania Szálloda
báltermét hétszáz férőhelyes színházteremmé
alakította át - önadózásból befolyt pénzekből.
Népes társulatot szervezett, operát, operettet,
prózát egyaránt játszott, de tíz hónap elteltével
társulata sajnos feloszlott.

A második világháború után ismét előtérbe
került az állandó színház eszméje.

A Salamon Ernő Athenaeum munkás mű-
kedvelői már 1945-ben bemutatták Nagy István
Özönvíz előtt, majd Sárközi György Dózsa című
drámáját.

Megérett az idő az első állandó jellegű színház
megszületésére.

1946. február 4-én jelent meg a Hivatalos
Közlönyben a marosvásárhelyi színház megala-
pításáról szóló rendelet. A Groza-kormány 1946.
március 4-én Tompa Miklóst nevezte ki az új
színház igazgatójává, aki Kemény János, Pittner
Olivér és sok más színházbarát segítségével hoz-
zálátott a színház megszervezéséhez, mely pró-
zai művek és operettek előadására egyaránt al-
kalmas kellett hogy legyen, hogy a bevételekből
és az állami támogatásból magát fenntarthassa.

Bérletet hirdettek, és a város közönsége négy
házat jegyzett. Versenyvizsgát tartottak éneke-
sek, táncosok, zenészek számára, hogy a zene-
kar, kórus, tánckar is megalakulhasson. Meg-
kezdődtek a próbák.

1946. március 10-én véget ért az állandó szín-
ház megalakításáért folytatott, csaknem másfél
évszázados harc. Megnyitotta kapuit a Székely
Színház.

Az első előadás Lehár Ferenc A mosoly orszá-
ga című nagyoperettje volt. A főbb szerepeket
Kováts Irén (primadonna), Kováts Dezső (tán-
coskomikus), Egressy Magda (szubrett) és Ló-

Marosvásárhelyen feltételezhetően mára XVII.
században voltak színházi jellegű látvá-
nyosságok. Vásáros hely lévén, itt is meg-
jelentek azok a vásári komédiások, akik
tanulmányaikat különböző okok miatt fél-

behagyó vándordiákokkal szövetkezve előadá-
sokat tartottak.

Az első színházi vonatkozású feljegyzésben,
idősebb Fogarasi Sámuel 1823-ban (63 éves
korában) írott naplójában az áll, hogy 1770 körül
már nagyban virágzott az iskolai színjátszás. De
játszottak már azelőtt is, szabadtéren, a Cigány-
mezőn. „Minthogy pedig régen - írja Fogarasi - a
kollégiumbeli komédiákban kiszatírázták, csú-
folták az udvarokat, tanácsokat, még a királyi
táblát is, ezért mintegy 1780 tájt megtiltatott a
komédia..."

1792-ben a három haralyi Fejér testvér Ko-
lozsváron néhány diáktársával megvetette alap-
ját az erdélyi Nemes Ifjak Jádzó Társaságának.
Ennek hatására a marosvásárhelyi kollégiumban
tanuló ifjak az iskolai színház megújításáért száll-
tak síkra. Az eredmény egy érdekes faalkotmány,
a „színház" felépítése és több jól sikerült előadás
volt: ezek 1794-ben szűntek meg.

Őri Filep István kolozsvári színész ugyaneb-
ben az esztendőben tervezetet készített egy Ma-
rosvásárhelyen létesítendő állandó színházról,
melyet az Erdélyi Nyelvmívelő Társasághoz
nyújtott be. Terve - mely mindössze két fizetéses
színésznő alkalmazását látta szükségesnek, mi-
vel a „férfi személyzet díjtalanul vállalkozó nemes
ifjakból is összeállítható" - sohasem vált valóra.

Az első hivatásos színházi előadás Marosvá-
sárhelyen 1803. június 12-én volt. A kolozsváriak
Kotzebue A nevetés formálja az embert című
vígjátékát mutatták be. Színlapjuk szerint céljuk
a közönséget „nemesebb időtöltésben részesíte-
ni és a jó erkölcsöt maga példaadásával is tisz-
teletre-méltóvá óhajtja tenni".

A legelső színházi évadban, 1803. június 12-
től június 31-ig, összesen huszonhét előadást
tartott Vásárhelyen Kótsi Patkó János együttese.
Műsorukon Kotzebue mellett már Moliére a Tet-
tetett beteg (Képzelt beteg) és Goldoni Két úr
szolgája című darabja is szerepelt. A következő
nyári évadban került színre az első Shakespeare-
darab, Második Gaszner, vagy A megzabolázott

feleselőcímmel (Amakrancos hölgy).Énekes
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ránt György (bonviván) játszotta. A színpad,
díszlet és jelmez Háry Lajos, a világítás Füzessy
István műve volt. Valóban „műve" volt, mert Háry
Lajos színpadot tervezett és épített, Füzessy
István pedig világítási berendezést szerkesztett -
egy hangversenyteremben.

Az első előadás Tompa Miklós igazgató meg-
nyitó szavaival kezdődött, Felhangzott a nyitány,
szétment a függöny, és a közönség percekig
tapsolta Háry kitűnő díszletét. (Ennek anyagául
még a nézőtérről leszerelt, ajtókat takaró bár-
sonyfüggönyöket is felhasználták.) Kilenc nap
múlva következett az első prózai bemutató, Mol-
nár Ferenc A doktor úr című szatirikus bohózata.
Szellemes szövegével biztos sikert ígért. A szín-
ház „prózai gárdája" csak Loy Sáriból és Pintér
Zsuzsából állott, ezért a darab főszerepeit kolozs-
vári vendégek, Lantos Béla (Dr. Sárkány) és And-
rási Márton (Puzsér) játszották. Nagy sikert az
előadás nem aratott, mert az akkori kispolgári
közönség el sem tudta képzelni, hogy egy prózai
előadás is jó lehet.

Az őszi évadra sikerült a társulatot kibővíteni:
Kovács György, Delly Ferenc, Kőszegi Margit,
Borovszky Oszkár, Szabó Ernő, Váradi Rudolf,
Hamvay Lucy, Szabó Duci, Andrási Márton
szerződött tagok sokoldalú színészi tehetsége,

A Székely Színház társulata és személyzete az
1952-53-as szezonban

nagyszerű emberábrázoló képessége olyan emlé-
kezetes előadásokat eredményezett, mint
Machiavelli Mandragórája, Molnár Ferenc Liliomja,
Heltai A néma leventéje, Shaw Az ördög
cimborája.

Sebastian Névtelen csillag, Priestley Veszé-
lyes forduló, Rahmanov Viharos alkonyat című
műve mellett még sok operett és zenés vígjáték
is szerepelt a harmincnyolc bemutatót hozó évad
műsorán.

A következő esztendőben az operettek helyett a
Bánk bánt, A fösvényt, Az éjjeli menedékhelyet,
továbbá Scribe, Knittel, Steinbeck, Szimonov,
Gárdonyi műveit játszották.

1948. október 22-én az államosított színház
évadnyitó előadása Gergely Sándor Vitézek és
hősök című drámája volt.

A múlt nagy, maradandó értékű alkotásaival
való találkozást jelentette Ben Jonson Volpone,
Moliére Tartuffe, Szigligeti Ede Csikós, Heijer-
mans Remény, Mikszáth Kálmán Különös házas-
ság című darabjának bemutatása.

„A felbomló polgári társadalom haláltánca-ként
megszólaltatott Úri muri, a lassú haldoklást és a
forradalom eljövetelét éreztető Gorkij-dráma, a
Jegor Bulicsov és a többiek jelzi, hogy a színház
a repertoár összeállításának jó, helyes útját
választotta. Ez még inkább tükröződik az 1949-
50-es évadban, amely I. L. Caragiale: El-veszett
levelének nagy sikerű bemutatójával kezdődött.
Ezt az akkor megszületett új hazai drá

mák, M. Davidoglu: Bányászok és A. Baranga:
Dudva bemutatói követték. A kispolgárság esz-
méi elleni harcot szolgálta Makszim Gorkij: Kis-
polgárok című darabjának kiváló előadása."

Minden színház életében vannak hullámhegyek
és hullámvölgyek. Ez jellemezte a színház
következő évtizedét. A repertoár egyoldalúsága,
a nyugati klasszikus vagy modern drámairoda-
lom időnkénti mellőzése miatt többször hangzot-
tak el jogos bírálatok. A számos jó előadás közül
talán mégis a legkiemelkedőbb Csehov Sirály,
Gogol A revizor, Gribojedov Az ész bajjal jár,
Illyés Gyula Fáklyaláng, Bródy Sándor A tanító-
nő, Csiky Gergely Ingyenélők, Wolf Mamlock
professzorcímű művének bemutatója.

Delly Ferenc, Kovács György, Szabó Ernő szí-
nészi és rendezői, Tompa Miklós színházszer-
vezői, rendezői munkásságának eredményeként
megszületett a színház „nagy realista korszaka".
Ez a lélektani realizmus módszerével rendezett,
a színpadi jellemek belső, lelki életét, a társadal-
mi ellentmondásokat és harcokat hűen feltáró
előadásokban öltött testet. Ennek elismerése-
ként e négy alkotóművészt állami díjjal, majd
érdemes művészi címmel jutalmazták.

A vásárhelyi színjátszás történetében döntő
jelentőségű az 1962-es esztendő. Dorel Dorian
Daca vei fi intrebat (Ha majd megkérdeznek)
című művének novemberi előadásával nyitotta
meg kapuit az Állami Színház román tagozata.
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Szabó Ernő, Mende Gaby, Maresch Béla
és Kovács György a Volponéban (1948)

Szabó Ottó és Kőszegi Margit a Viharos alko-
nyatban (1947)

Tartuffe: Kovács György (1949)
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JelenetaBudaiNagyAntalból (középen.Csor-
baAndrásésErdősIrma)(1957)

TamásiÁron,Kós KárolyésBisztrayMária
(1958)

Izsó Johanna, Szabó Ottó, Erdős Irma, Csorba
András, Kovács György, Szabó Ernő és Bo-
rovszkyOszkáraKispolgárokban(1954)


