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A nagybányai hivatásos
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A nagybányaiak előszeretettel nevezték
városukat a művészet Barbizonjának.
Valójában legendák keringtek arról, hogy
a festőiskola oly népszerűvé tette a kultú-
ratiszteletet, hogy nagyon sok egyszerű
bányászház falán is neves festők nagy ér-
tékű művei függtek. A színjátszás fejlő-
désének kedvező körülményeket terem-
tett, hogy 1910-ben befejeződött az állan-
dó színház építése, s a társulatok megfe-
lelő technikai körülmények között játsz-
hattak, a közönség kulturált feltételek
között hódolhatott színházpártoló szen-
vedélyének.

Mindezek előrebocsátása után tanul-
ságos lehet Nagybánya két világháború
közötti színimozgalmának feltárása, hisz
adatai általánosítható képet vázolnak fel
az önálló társulattal nem rendelkező,
különböző színikerületek mellékállomá-
saiként szereplő városok színjátszásának
megismerésére. Mert a művészet Barbi-
zonjának ez volt a státusa a korszakban:
általában a Szatmár központtal kialakí-
tott színikerület városaként évenként
hosszabb-rövidebb tavaszi és őszi sze-
zonban részesülhetett, aszerint, hogy a
közönség meddig tudta biztosítani az
öneltartásra berendezkedett együttesek
létalapját.

A helyzet modellértékét akkor érzé-
kelhetjük, ha felmérésünkből kirajzoló-
dik az 1918 és 1940 közötti színimoz-
galom néhány alapvető sorsproblémája:
teljesíthet-e kultúrmissziót a közönség-
ízlés diktatúrájának kiszolgáltatott szín-
ház? Pártolta-e a publikum a hullámzó
gazdasági helyzetben a teátrumot, léte-
zett-e hatékony színház-közönség kap-
csolat, következésképpen bírt-e sorsfor-
máló erővel a színimozgalom? Társa-
dalmi összefogással (színpártoló szerve-
zet létrehozása, városi és állami támoga-
tás, utazási kedvezmény) próbálták-e
meg-oldani a válsággal küszködő
színjátszók sorsát? Hogyan győzte a
színház a technikai konkurenciát?

Ha verbálisan nem is válaszolunk majd
ezekre a kérdésekre, de mint látni fogjuk,
az események alakulásának okozatai mö-
gött ilyen erők munkálnak.

A két világháború közötti színimoz-
galom első éveinek mentora Szabadkay

József volt, aki rangos társulatot tobor-
zott színikerülete számára. A tagok kö-
zött ott találjuk rendezőként és színész-
ként Mihályi Károlyt, aki később maga is
jónevű színdirektor lesz, és színháztör-
téneti jelentőségű szervezői tevékeny-
ségével járul hozzá színimozgalmunk
értékeinek megteremtéséhez; Szabados
Árpádot, a sokoldalú művészegyénisé-
get, aki a színi pálya mellett kiváló újság-
író, költő, drámaíró volt, a romániai
magyar színműirodalom értékes fejeze-
tét teremtette meg, s csak korai halála
akadályozta abban meg, hogy a hazai
színjátszás legkiemelkedőbb egyéniségei
közé küzdje fel magát; Borovszky
Oszkárt, a későbbi marosvásárhelyi Szé-
kely Színház törzstagját; Soltész Amy
drámai hősnőt, akinek a korabeli sajtó
aláhúzta „naturalista-impresszionizmu-
sát", a kivételes stílusú Földessy Vil-
most, Zilahi Irén primadonnát, Marsi
Gizi naivát vagy Tóth Böske komikát,
hogy csak azok nevét említsük, akik
teljesítményük révén a színháztörténet
alakítói lettek. Szabadkay igyekezett
kultúrmissziós műsorpolitikát folytatni,
hisz például az 1922/23-as évad június
2-án elkezdődött tizenöt napos nyári
szezonjának játékrendjén az Anna
Karenina, a Szökött katona mellett
Eftimiu Prométheusza is szerepel,
amelyet a szervezett munkásság
kultúrbizottságának felkérésére vitt
színre. Operettrepertoárján is túlnyomó
többségben a klasszikus művek
szerepelnek inkább (Hazudik a mu-
zsikaszó, János vitéz, A bajadér, Hamburgi
menyasszony). Szabadkay két részleges
(próza és operett) társulata tehát ki-
egyensúlyozott anyagi és szellemi körül-
mények között dolgozhatott.

A következő évadra a kerületi koncesz-
sziót azonban már Gróf László kapja
meg. Elődje konszolidált helyzete arra
bátorította, hogy ne csak két részleges
együttest szervezzen, hanem operaelő-
adásokkal is bővítse műsorát. Minden
európai újdonságot be szeretne mutatni,
s emellett számos klasszikus reprízzel
kívánt a közönség elé lépni - nyilatkozta
Gróf. A programnyilatkozat legfonto-
sabb részében a direktor leszögezte:
„fontosabb a művészet az üzletnél". A
nagyigényű vállalkozás jó képességű és
népes társulatot kívánt. Két színész-ren-
dezőt is foglalkoztatott: Békeffi Lajost és
Darvas Ernőt, két karmestert alkalma-
zott: Békeffy Mihályt és Seprődi Jánost,
külön balettmestere volt az együttesnek:
Solymosi György. Vezető művészei vol-
tak társulatának G. Polgár Mariska (drá-

mai hősnő), Kürti Böske (primadonna),
Pogány Béla (drámai hős), Fratta Géza
(bonviván). Az 1923/24-es évad őszi sze-
zonját szeptember 5-én kezdte el Gróf
Nagybányán. Hogy közönségalapját biz-
tosítsa, az október 7-ig tartó vendégsze-
replés idejére húsz estére szóló szelvény-
bérletet bocsátott ki (árak: 3000, 780, 600,
500, 420 lej). Az árak magasabbak, mint
eddig, de művészileg is többet ígér Gróf,
mint elődjei. A teljesítmény érzékelteté-
sére soroljuk fel címlistáját: próza: Ibo-
lya; Falurossza; Csábító; Új rokon; Az
ártatlan Don Juan; Lyon Lea; Vasgyáros;
Lengyel zsidó. Opera: Parasztbecsület;
Szulamith. Operett: Kis kadét; Trilby;
Ártatlan Zsuzsi; Mágnás Miska; Lili
bárónő; Cseregyerekek; Éva; Túl a nagy
Krivánon; Dolovai nábob leánya; Élvált
asszony; Beoltott Aladár; Asszonyok bo-
londja. A kritika örömmel konstatálja: a
közönség több művészit kap, mint eddig,
kiemeli az összjáték minőségét, a rende-
zés igényességét, a díszlet színvonalas
kivitelezését. Mindezek ellenére a kö-
zönség nem pártolja kellőleg a társulatot,
míg a szezon elején félházas kezdésről
beszéltek, addig a végére már „szégyen-
letesen üres házak"-ról írtak a nagybá-
nyai színiélet krónikásai. Ily módon a
kielégítő szakmai színvonal ellenére az
őszi szezon anyagi veszteséget eredmé-
nyez, és 500 000 lejes ráfizetéssel zárul.
Gróf még az évad folyamán újult remé-
nyekkel tér vissza a városba, hogy meg-
tartsa tavaszi szezonját, amely május 26-
án kezdődött, és június 9-ig tartott. Még
társulatát is erősíti, a már említett vezető
művészek mellett ismét Nagybányán ját-
szik Szabados Árpád, és eljön Jódy
Károly is, a neves színházi ember. De
már óvatosabb Gróf. Operatársulatát
nem hozza Nagybányára, csupán a
próza-és operettrészleget
vendégszerepelteti. Mikszáth, Molnár
fémjelzi a drámai részleg játékrendjét, s a
város híres író fiának, Tersánszky Józsi
Jenőnek a darabját, a Szidikét is műsorra
tűzik ünnepélyes külsőségek között,
bevezető előadást a helyi szellemi élet
egyik szervezője és vezetője, Krizsán P.
Pál, a Nagybánya című lap tulajdonos-
főszerkesztője tartott. Az
operettelőadások sorából kiemelkedik a
Gyöngypalota című zenés játék, Békeffy
Mihály, a társulat karmesterének műve,
melynek bemutatója társadalmi ese-
ménnyé vált. Gróf ismét bérletezéssel
próbálkozott, de mint az ősszel is történt,
megint kicsi érdeklődés és támogatási
készség volt jellemző a közönségre. Az
egész szezon folyamán egy-két teltházas



előadás akadt, amely 9-10 000 lejes bevé-
telt jelentett, a döntő többség azonban. 2-
3000 lejes inkasszó mellett zajlott.
Elképzelhető, milyen gazdasági mérleggel
zárult az évad, ha a társulat napi rezsije
9500 lej volt,

Feltételezhető, hogy a nem várt ered-
ménytelenség elkedvetleníthette Gróf
Lászlót, mivel a következő, 1924/25-ös
évad kerületi direktora már Kovács Imre.
Elődei szervezési keretein ő sem változtat.
Kovács is őszi (október 13-28) - tavaszi
(május 11-25) szezon formájában próbálja
kielégíteni a város színházigényét.
Újdonság, hogy a többi direktortól
eltérően, a szezonok között is vendég-
szerepelt Kovács Nagybányán, így no-
vember 24-25-27-én; december 22-én;
január 16-17-én; március 3-4-én és 9-én.
Folytatta a bérletrendszer szervezését, s a
közönségvonzerő növelése érdeké-ben a
bérlőknek húszszázalékos kedvezményt
nyújt. A város színházszerető rétege, hogy
kiköszörülje az elmúlt évad folyamán a
pártoló erőn esett csorbát, a helyi lap, a
Nagybánya hasábjain keresztül felhívást
intéz a lakosokhoz: „... béreljünk. . . hogy
Nagybányának továbbra is legyen,
maradjon magyar színháza." Növelhette a
színházbajáró kedvet, hogy az új direktor
új társulattat lépett közönség elé, s a
nagybányaiak élvezhették Marosi Géza
főrendező és drámai hős művészetét,
akiről tudjuk, hogy az irodalmi színház
nagy híve volt, hisz rendezői és színészi
alkotói lapjára olyan művek kerültek
előző állomáshelyein, mint az Othello, A
velencei kalmár, Hamlet, Sasfiók, Cyrano
de Bergerac, Haramiák, Prométheusz.
Felsoroljuk a társulati névsort, hogy
érzékeltessük, szak-mailag jól felkészült
csapat volt Kovács direktor truppja, hisz a
nevek a két világ-háború közötti
színimozgalom törzsgárdáját alkotó listán
szerepelhetnének: Fajk Rózsi
(primadonna), Pálffy Blanka (táncos
primadonna), R. Halász Baba
(primadonna), Baranyai Manci (szubrett),
Csengery Stefi (énekes szubrett), K.
Szűcs Irén, Völcsey Rózsi, Benes Tusi,
Szendrey Józsa, Lázár Hilda (hősnő),
Örvössy Géza (bonviván), Keleti Árpád
(tenor bonviván), Homokay Pál (lírai
szerelmes), Bottyán Kálmán, Deésy Jenő,
Baróthy Jenő (buffó), Szigethy Antal
(apaszínész). Az operettelőadások szín-
revitelét tizenhat tagú kórus és tizenhat
tagú katonazenekar segítette. Marosi
jelenlétét a XX. század első fele nagy
sikerű drámaíróinak műsorra tűzése ér-
zékeltette: Molnár Ferenc (Üvegcipő),

Zilahy Lajos (Süt a nap), Lengyel Meny-
hért (Antónia) jelezte az irodalomköz-
pontú színház szándékát. Állításunk iga-
zolására említsük meg, hogy színre került
Az ember tragédiája is. Az említett művek
előadásszáma azonban elenyészően
csekély a divatos, kevés irodalmi értéket
felmutató prózaújdonságoké vagy az
operettelőadásoké mellett. A szak-mailag
felkészült együttes „általában szép,
összjátékban jó" előadásokat pro-dukált,
de a látogatottság átlaga nem haladta meg
a jó félházakat, úgyhogy például az
eredetileg három hétre tervezett tavaszi
szezon lerövidült két hétre.

Az eredményeket látva, féltve a város
színházkultúrájának jövőjét, a helyi lap
színházi recenzese, egyébként alap tulaj-
donosa és főszerkesztője, Krizsán P. Pál
figyelmezteti a színházbajárókat, hogy
Nagybánya „amolyan bal kézről kezel-
hető kultúrközönség" lesz. Az aggodalom
beigazolódni látszik, hisz az 1925/ 26-os
évadra az Arad-Temesvár-Lugos
körzetből Fekete Mihály által kiszorított
Szendrey Mihály kap nagybányai játszási
engedélyt, de ő is a hagyományos őszi
szezon helyett mindössze négy előadást
tart a városban (november 9-10-én és
december 4-én és 7-én). Ez a helyzet
sokáig eltart, még az 1927/28-as évadban a
koncessziót elnyert Gróf László-trupp is
tavaszi szezonként három napot (június 6,
12, 13) játszik Nagybányán. A város
színházpártoló kedve nagyon meg-
csappant tehát, ezt bizonyítja, hogy 1928
tavaszán Erdélyi Miklós, váradi társula-
tával megpróbálja visszaállítani a hagyo-
mányos színistruktúrát a városban, tizen-
két új bemutatóra tízszelvényes bérletet
hirdetett harmincszázalékos kedvezmény-
nyel, de olyan kis létszámú volt a bérlet-
kötés, hogy az igazgató nem meri vállalni
a kockázatot, és lemond a Bányára való
jövetelről.

A város színjátszásának újabb fellendí-
tésére az 1928/29-es évadban Ferenczy
Gyula tesz kísérletet. Ferenczy Bécsben
és Párizsban folytatta egyetemi tanulmá-
nyait, zeneszerzőként is sikert aratott,
Intermezzo című balettjével a zürichi
Duncan Theaterben mutatkozott be. Ez a
nagy kultúrájú, kiváló esztétikai ízléssel
megáldott, jó szervező személyiség 1926-
ban kapcsolódott be a színházi élet
körforgásába, s néhány székelyföldi évad
tapasztalatával lesz a szatmári kerület
igazgatója s ennek révén Nagybánya szí-
nidirektora is. Ferenczy pályáját külde-
tésnek tekintette, s ezzel a hevülettel
kezdte el szeptember 29-én négy hétre

szóló őszi szezonját. Társulatában ott
találjuk a szatmári színikerület számos
törzstagját, Nagybánya régi kedvenceit:
Szabadkayt, Vígh Ernőt, Borovszky Osz-
kárt, Lázár Hildát, Tóth Böskét, s mellet-
tük tehetséges színészek léptek színre:
Ágoston Baba, Borsos Manci, Kőszegi
Dusi, Tóth Ilus. Ferenczy a közművelődés
jegyében mozihelyáras népelőadásokat is
szervezett. Mindezek ellenére őszi
szezonja nem tudta kimozdítani Nagy-
bánya színjátszásának szekerét a kátyúból,
színház, kritika és közönség találkozása
ismét elmaradt. Az előadások értéke és
nívója valóban „változatos" volt, s azzal is
megvádolták Ferenczyt, hogy csak a kis
gázsiért dolgozó színészeket hozta el
Nagybányára, az ötven embert
foglalkoztató társulat éhbérért dolgozott, a
valóban értékes művészek, mint Kaszab
Anna vagy Csóka József nem léptek a
város közönsége elé. Ily módon még a
„kontár" jelzőt is leírták a társulattal
kapcsolatban. Ismerve Ferenczy pályáját,
gondolkodását, feltehető, hogy e mögött a
sommás megállapítás mögött
elfogultságok is munkálhatnak, de a kér-
désfeltevés jól mutatja azokat a válasz-
utakat, amelyek között el kell igazodniok
a társulatoknak. Hisz az valódi dilemma,
hogy az öneltartó együttes minél olcsób-
ban kellett megéljen, s nem egyszer szük-
ségeltetett a nemzetiségi érzelmekre
hivatkozni, hogy sok koncesszióval teli
munkájukat elfogadtassák. Ferenczyék
működésével kapcsolatban tevődik fel az
a kérdés is, mely a korszak értékteremtő
színművészetének első számú közellen-
sége volt: „kisebbségi magyar kultúra
cégtáblája alatt el lehet adni mindent?"
Ezeket a megállapításokat nem cáfolja
Ferenczy műsora, egyetlen kiugró, a vi-
lágirodalom aranylapjához tartozó dara-
bot sem találunk az egykori plakátokon, a
közönségízlést nem alakító, hanem ki-
szolgáló művek címeit olvashatjuk eze-
ken. A műsorral kapcsolatban meg kell
említenünk, hogy bemutatják a társulat
tagjának, Vígh Ernőnek operettjét, A rik-
kancslány címen. A kritika így arra a
következtetésre jut, mint a romániai
magyar színimozgalom helyzetét meg-
oldani kívánó helikoni körök. A helyi lap
1928. november 4-i számában Krizsán
Sándor ugyanazt a javaslatot teszi, mint az
az évi helikoni tanácskozás résztvevői:
„ne legyen csak három-öt színtársulatunk,
de ezek javabeliek legyenek, nyújtsanak
igazi magyar kultúrát". Ferenczy
állhatatosságára jellemző, hogy az őszi
tapasztalatok ellenére február



3-án elkezdi az évad tizenhárom előadás-
ból álló téli szezonját. A kritikákból le-
vont tanulságként kiegészíti társulatát, s
a város közönsége elé lép Krammer
Manci és az igazgató felesége, F. Szász
Ilona, a kiváló énekhangú művésznő,
akivel a direktor Erdély-szerte számta-
lanszor lépett közönség elé nagy sikerű
előadóesteken, ahol az énekesnő férje
szerzeményeit adta elő. Kitartásának
eredményeképp ez a vendégszereplés már
jobban sikerült, s mint a korabeli színi-
krónikások is megállapították, a közön-
ség „eléggé kitartott". Ferenczy nagy
érdeme, ha viták pergőtüzében is, de
visszaállította Nagybánya
színjátszásának rendjét, s ettől kezdve
ismét a meg-szokott ütemben
következnek a vendég-játékok.

A színházba visszaszoktatott közönség
háláját Fekete Mihály társulata aratta le,
amely 1929 nyarán jól sikerült nyári
idényt rögtönzött a városban. A Fekete-
trupp vonzerejét növelte, hogy a direktor
új egyéniségeket próbált megkedveltetni a
színházpártolókkal, Szabó Ica, Joó
Rózsi, Szentesy Eta, Tanai Teri, Jódy
Károly, Biza Laci, Gergely Lajos, Kürthy
Károly, Antal Lajos nevét jegyezhette
meg a nyári szezon látogatója, de az iga-
zi élményt a nézők számára magának
Fekete Mihálynak a művészete jelen-
tette, aki olyan bravúrokra is képes volt,
hogy parádés szerepeiből egész estét
betöltő előadást állítson össze, s társula-
tával egy műsorban színre vigye Az ember
tragédiája I-II. képét, a Bánk bán II. fel-
vonását, A velencei kalmárból Shylock
felvonásait, a Cyrano de Bergerac V. fel-
vonását s részletet a Lyon Leából. Persze
a társulat műsorának zöme az operettek-
ből tevődött össze (Éltörött a hegedűm,
Párizsi divat, Miss Amerika, Mesék az író-
gépről, Pista néni, Mit susog a fehér akác,
Nótás kapitány, Marica grófnő, Árvácska,
Csókos asszony), ennek ellenére értékes
előadásokat produkált Fekete társulata a
július 1-én kezdődött, eredetileg tizenöt
naposra tervezett, de a siker miatt há-
romhetesre megnyújtott nyári szezonban.
Mi újat tudtak nyújtani Feketéék, hogy
jelenlétüket a városban „jóleső for-
radalmi rögtönzés"-nek minősítette a
sajtó? Mindenekelőtt a helyárakat olyan
szinten rögzítették, hogy mindenki meg
tudja vásárolni jegyét, így teltházas szé-
riákat biztosítottak. A társulat teljesít-
ménye a romániai magyar színjátszás
viszonylatában „magas nívót képviselt".
A színházművészet varázsának egyik
sajátossága, hogy rögzíthetetlen, pilla-

natnyi és nehezen érthető. A korabeli
színibírálatokat lapozgatva azonban mégis
kikövetkeztethetjük a színi hatás és siker
titkát, amely abban rejlett, hogy a szín-
ház kifejezte a változott idők emberének
életérzését, az illúziót, az elképzelést a
színészek ereje, tudása, abszolút bizton-
sága, kifogástalan összjátéka, pergő sze-
reptudása teremtette meg.

Az 1929/30-as évadra Nagybánya szí-
nikoncesszióját Róna Dezső nyerte el.
Róna tapasztalt színházi ember, sokol-
dalú művész. A romániai magyar színi-
mozgalom kibontakozásának első évei-
ben az önálló, teljes évadot Aradon
játszó együttes igazgatója volt, aki három
részleggel működött, opera-, operett- és
prózai társulatöt foglalkoztatott, s el-
ismerést vívott ki igényes zenei és prózai
játékrendjével, személyes sikereket is
aratva mint színész és operaénekes. Tár-
sulatának drámai rendezője Darvas Ernő
volt, Galetta Ferenc főrendezői minő-
ségben az operettelőadásokat vitte szín-
re. Az együttes primadonnája Kovács
Kató, szubrettje Majer Kató, bonvivánja
maga a főrendező volt. Mellettük egész
sor jónevű színész lépett fel: Erdődy Lily
(szende és naiva), Szentgyörgyi Mária,
Sz. Katona Emi (komika), Szabadkay
József, Szakács Árpád, Felhő Ervin, Szé-
kely Bálint, Gömöri Emma, Csóka Jó-
zsef, Jávor Alfréd. A társulat elég nagy
létszámú volt, hatvan tagot foglalkozta-
tott, ami havi félmillió rezsit jelentett. A
szezon október végén kezdődött, s
november 14-ig tartott. A közönség nyári
pártoló kedve tovább tartott, s Rónáék
szép házak előtt játszhattak. Különösen
prózai előadásaik váltottak ki jó kritikai
visszhangot (többek között Móricz: Nem
élhetek muzsikaszó nélkül, Ibsen: Kísérte-
tek), a színibíráló így minősíti a drámai
társulat munkáját: „kultúr-szentséget vitt
színpadra". Futotta erejükből a hazai
alkotóművészet pártolására is, színre vi-
szik főrendezőjük, Galetta Ferenc, ko-
moly elismerést kiváltó, Szerelem rózsája
című revüjét.

Bármilyen sikeresnek is minősült az
őszi szezon, Róna nem tér vissza az évad
második felében Nagybányára, mivel
Janovics társulata szerzi meg magának a
jogot az 1930-as tavaszi idény megtartá-
sára. Így a kolozsváriak május 22. és
június 5. között, két héten át uralták a
színpadot. Janovics társulata teljes drá-
mai és operettszemélyzettel, saját zene-
karral vendégszerepelt. A kolozsváriak
gyorsan meghódították Nagybányát, „ko-
moly, jó, benső igazságokat megértő ez

a drága közönség" - nyilatkozta Janovics.
Ritka dolognak lehettek tanúi a kortár-
sak: színész és közönség egyaránt meg-
elégedve zárta a játszási időszakot.

Az 1930/31-es évad őszi szezonját He-
vesi Miklós társulata tartja meg október
14.-november 7. között. Hevesi ütőképes
együttest vonultat fel, Szabadkay József,
Mihályi Károly kipróbált erők, de Hor-
váth Böske primadonna, Krizsán Karola
énekes naiva, Tamássy Ilona szende,
Palucz Vilma, Putnik Bálint énekes bon-
viván, Bellák Miklós táncoskomikus,
Légrádi Pál burleszkkomikus, Vékony
Ilona társasági, Horváth László is magas
szak-mai színvonalon dolgozó hivatásos
és elhivatott színészek voltak. A szezon
művészi súlypontját a kőszínház fennál-
lása huszadik évfordulójának ünneplése
jelentette, ebből az alkalomból részle-
teket adtak elő a Bánk bánból és Az em-
ber tragédiájából. Sajnos a műsor többi
részét a középszerűség jellemezte, a di-
vatos operettek (Lehullott a rezgő nyárfa,
Szökik az asszony, Első tavasz, Katica,
Ben Hur, Sonny Boy, Tommy és társa, Lila
test - sárga sapka, Fekete szem éjszakája,
Alvinczi huszárok, a klasszikus operettek
közül csupán a Viktória került színre) és
színművek (Fruska, Vakablak, Te nem
ismered Verát, Tábornok, Dreyfus-per)
alkották, amelyek a csillogó technika
mögött nem sok értéket sejtettek. Ily mó-
don Hevesi nyilatkozatának, aki „nem-
csak üzletnek, hanem jövőbe látó hiva-
tásnak" is tekintette a színjátszást, nem
sok művészi fedezete volt, s nem csoda,
hogy a társulat váltakozó sikerrel ját-
szott. Hevesi megpróbálkozott a tavaszi
szezon megtartásával is, de terveit a helyi
mozivállalkozók keresztezték, megjele-
nik a technikai konkurencia, amely a har-
mincas években erősen visszaveti Nagy-
bánya színimozgalmának fejlődését. A
mozi és a színház határvillongása már az
épület birtoklásáért elkezdődött. A váro-
si mozgót a színház épületében rendez-
ték be, s a filmszínház bérlői nem voltak
hajlandók átengedni a színészeknek a
termet. Hevesi így egy egész szezon
helyett két este, március 2-án és 3-án
játszhatott Nagybányán 1931 tavaszán.

Közben fontos dolgok történtek az
erdélyi színjátszás megmentése és lét-
alapja biztosítása érdekében. Tudjuk,
hogy 1930 júniusában az Erdélyi Irodalmi
Társaság és a Helikon értekezletet hívott
össze, amelynek egyik ajánlása éppen az
volt, hogy kevesebb, de erősebb, színvo-
nalasabb társulat járja az országot. Így
bővítik ki Janovicsék körzetét is, és 1931



nyarán ismét egyhetes (július 5-12.) sze-
zont tartanak Nagybányán. Hiábavaló-nak
bizonyul azonban a rangos társulat
felvonultatása (Poór Lili, Kondor Ibolya,
Véghelyi Ica, Miklósi Margit, Ihász Ala-
dár, Tompa, Leövy, Réthely), az a tény,
hogy egy hét alatt nyolc címet hirdetnek a
plakátok, amelyek közül négy premier-
számba ment a városban, elmarad a ta-
vaszi szezon sikere, és Janovicsék csak
félházak előtt játszottak. Úgy látszik, a
szervezési nehézségek megzavarták a
színház és közönség kapcsolatát, s jelen-
tős tömegeket vonzott a mozi is. Nem
segített a színjátszás válságán az egységes
erdélyi társulat szervezése sem, az
adminisztratív nehézségek, az utaztatás, a
nagy rezsi felemésztett minden jöve-
delmet, és jelentős deficitet is eredmé-
nyezett, egyeztetési nehézségek merültek
fel, s visszatértek az eredeti játszási
formára.

Az 1931/32-es évad nagybányai játszási
jogát ismét Hevesi Miklós szerezte meg.
Az őszi szezon tartama azonban nagyon
rövidre, háromnaposra sikeredett (decem-
ber 21-22-23.), ugyancsak a
moziváillalkozók hajthatatlansága miatt.
Az évad végén (június 1-20. között)
majdnem háromhetes szezont tud azonban
szervezni Hevesi. A bérletjegyzéseket
szervező titkár rangos társulati névsort
hirdetett meg: újra a társulat soraiban
találjuk Szabados Árpádot, s mellette a
két világháború közötti színjátszás
törzsgárdájához tartozó jó nevű
színművészek léptek fel: Harmat Jolán,
Krizsán Karola, Horváth Luci, Beck
Rózsi, Hegedűs Miklós, Bánky Baba
primadonna, Káldor Jenő táncos-komikus,
Szabadkay József, Keleti Ár-pád.
Hiábavalónak bizonyult azonban az olcsó
helyárak megszabása, a bérlők
ötvenszázalékos kedvezményben való
részesítése, a bérletjegyzés gyengén in-
dult, s ennek következtében az előadás-
sorozat sem bontakozott ki jó előjelek
között. Volt olyan este, hogy tizenkét lej
maradt személyenként osztalékul. Az
igazság az, hogy Hevesiék sem tudtak
olyan műsort felajánlani, amely átütő
módon tudta volna a közönség tömegeit
vonzani. A közel háromhetes szezonban
öt prózacímet (Tűzmadár, Potyautas, Az
államügyész, Meglepetések éjszakája, Be-
csületes megtaláló) és négy operettet
(Maya, Hawaii rózsája, Fizessen nagyság,
Lily bárónő) kínált közönségének a társu-
lat. A szezon egyetlen kiemelkedő mo-
mentuma, amely társadalmi eseménnyé
szélesült, egy helyi szerző, Vargyas Jó-
zsef farkasaszói jegyző, művének be-

mutatása volt; a dráma Szabados Árpád
rendezésében került színre. Újból életre
keltve az eredeti őszi-tavaszi beosztását
az évadoknak, az elkövetkezendő négy és
fél esztendőben a város színikoncesszió-
ját Szabadkay József nyeri el. Igy 1932/
33; 1933/34; 1934/35; 1935/36-ban teljes
évadon át és az 1936/37-es évad őszi sze-
zonjában az ő társulata játszik Nagybá-
nyán. Szabadkay kitűnően ismerte a város
közönségelvárásait, hisz az eddigiekből
már kiderült, hogy hosszú időn át irá-
nyította a színiéletet Nagybányán mint
színidirektor, vagy színészként számta-
lanszor fellépett ugyanitt. Nem véletlen,
hogy 1932 őszén (tizenkét napos volt a
szezon, november 7-18-ig tartott, csak
ennyi időt kaptak a mozitól) a színikró-
nikások a vendégszereplést mint egész-
séges korszak kezdetét emlegették, s
tizenhárom előadás után Szabadkayék
megelégedéssel búcsúztak, s ugyanígy
búcsúztatták őket: ,,. . .újjászületés volt
az a pár nap a nagybányai színpad újabb-
kori történetében". Általában ez a meg-
elégedett hangnem jellemezte színház,
szakma és közönség kapcsolatát Szabad-
kay négy és fél éves szakasza alatt. Hul-
lámvölgyet csupán az 1932/33-as évad
második fele jelentett, amikor hamarabb
befejezte az egy hónapra tervezett tavaszi
szezont (május 23.-június közepe), mivel
csak 900-1100-1200 lejes esti bevételek
voltak. De már a következő évad őszi
szezonját (november 2-24.) így értékelte
a kritika: „hosszú évekre vissza-menve
sem értette meg olyan szépen egymást
színházi publikum és színtársulat, mint
most". A siker titka, úgy vélem, a rangos
társulatban rejlett. Nézzük csak, mit írt a
kritika Szabadkay 1934/35-ös évadjának
tavaszi szezonjáról (május 18.-június 5.
között tartották): „Erdély-szerte válságos
helyzetben van a magyar színészet,
Szabadkay József mégis hozzá-értő
irányítással, nagy ambícióval, erős,
tehetséges gárdát tart fenn." A társulati
névsor ezt az állítást igazolja; hisz olyan
kiemelkedő színészegyéniségek is tagjai
az együttesnek, mint Szabados Árpád,
Csóka József, Lantos Béla, Mihályi Ká-
roly, Fratta Géza, M. Palucz Vilma,
Borovszky Oszkár, Kőszegi Margit, Irilap
Ilonka, Horváth László, Salgó Jenő, s ha
hozzátesszük, hogy az 1935/36-os évad
őszi (október 29.-november 23.) és ta-
vaszi (május 13.-június 16.) szezonjában
Szabadkay társulatával fellépett Forgács
Sándor, a két világháború közötti színját-
szás egyik legkiemelkedőbb személyisége
(aki sajátos intellektuális stílusával a

korszerű színjátszás előfutára volt, s ahol
tevékenykedett, a színházat mindig esz-
mék fórumává tette; éppúgy korszakal-
kotó személyisége volta színmozgalom-
nak, mint Réthely Ödön vagy Tóth Elek),
igazoltnak látszik fenti állításunk. For-
gáccsal együtt tagja lett a színház társula-
tának felesége, a nagy tehetségű művész-
nő, Bárdy Teréz is. Az ilyen társulati
összetételnek köszönhető, hogy az 1935/
36-os évad őszi szezonjáról leírhatták:

.. tehetségek, erők, melyek tudássav,
művészettel szuggesztíven hatnak, az
összproduktum szigorúan rendezett. A
Művészváros pontos fokmérője felfelé
vibrál, sőt fent nyugszik meg!" Mindez
inkább a megvalósítás szintjének szólt,
mint az önmagában vett műsornak. Sza-
badkay is rákényszerült a kommersz
darabok színrevitelére, nála is bemutat-
ták a Bika panziót, az Égy nő, akinek
múltja vant, a Jó házból való úrilányt, az
Én és a kisöcsémet, az Égy görbe éjszakát,
az Aladár nem szamárt, s ha megvizsgál-
juk a statisztikákat, százalékban az ilyen
természetű darabok többször kerültek
plakátra, mint az irodalmi értékűek, de
hát Bajor Gizi törzslapján is kevés nagy
klasszikus szerep található, neve mégis
kitörölhetetlen a magyar színháztörté-
netből. A négy és fél évad krónikája
azonban néhány emlékezetes bemutatót
is feljegyez: Hauptmann: Naplemente
előtt (1932/33), Hunyady Sándor: Három
sárkány (1934/35), Shakespeare: Hamlet
(1935/36), Bródy Sándor: Lyon Lea (1935/
36). Még eredeti bemutatót is tartottak,
az 1932/33-as évadban színre került a
Szabados-Schreiber operett, az Utolsó
farsang. De amögött, hogy a közönség
szép házakkal pártfogolt, Szabadkay tu-
datos, átgondolt, jól szervezett munkája
rejtőzött, nem csupán egy kedvező kon-
junktúra kihasználásáról volt szó. Hisz
1936 tavaszán például be sem engedték a
társulatot a színházba a mozivetítések
miatt, s így a Polgári Körben, deszkaszín-
házban lépett fel az együttes. Tehát a
körülményeken úrrá levő vezetésre volt
szükség. A Szabadkay-éra hanyatlása az
1936/37-es évadban kezdődik, mikor
csupán fél évadot, az őszi szezont
tartotta meg a direktor november 29.-
december 3. között. Hogy Szabadkay
ereje társulatában rejtőzött, ez a tény is
bizonyítja, hisz távozásának oka
Nagybányáról éppen az volt, hogy
néhány alaptagon kívül az együttes
jelentős része elhagyta, s kiforratlan, új
színészek léptek helyükre, akik-kel az
igazgató nem tudta a régi színvonalat
tartani.



szemle

Így tehát az évad második felében,
1937 tavaszára, május 28. és június 11.
között a Temesvár-Szatmár-társulat sze-
gődik Nagybányára. A viszonylag ki-
egyensúlyozott Szabadkay-korszak vége
egyben a város színjátszása legnehezebb
éveinek kezdetét is jelenti. A Temesvár-
Szatmár-társulat, melynek művészei kö-
zött Szabadkay több egykori tagját is ott
találjuk (Szabados, Rittinger, Badóczi,
Szabó Ica, Solti Miklós, Bárdy Teréz,
Kőszeghy Margit, Kovács Dezső, Néme-
thy István, Balogh L., Mezey L., Fehér
Miklós, Szabadkay Miklós, Krámmer
Manci, M. Palucz Vilma, Karácsonyi M.,
Németh Böske, Mihályi K., Gách Edit,
Salgó Jenő voltak a társulatnál szerző-
désben), a kéthetes periódusban mind-
össze tíz előadást tudott tartani (Zilahy:
Szűz és gödölyéje, Kós Károly: Budai Nagy
Antala és a Megvédtem egy asszonyt című
színmű szerepeltek a próza játékrendjén,
míg a zenés repertoáron A csavargólány,
Hulló falevél, Csárdás, Éső után köpönyeg,
Úri lány szobát keres, Sok hűhó Emmyért,
Cigányprímás című operettek sorakoztak).

Nagyon sok adminisztratív viszontag-
ságon ment át a társulat, úgyhogy az őszi
szezont 1937-ben egyetlen együttes sem
vállalta. 1938 tavaszán a Felszeghy-Fe-
kete-társulat próbált betörni Nagybá-
nyára, óriási terheket vállalva magára
azáltal, hogy csak moziszünnapokon
játszhatott 7000 lejes terembér mellett. A
nem játszó napokat úgy próbálták áthi-
dalni, hogy előkészítették Az ember tragé-
diája szabadtéri előadását, ötszáz nagy-
bányai statiszta részvételével, de még
ilyen koncessziók mellett sem tudták
megtartani tervezett szezonjukat, nem
jutottak teremhez.

Az 1938/39-es évad őszén (november
12-30.) és tavaszán (március 16-24.) tud
hagyományos szezonokat tartani újból
Nagybányán a Mihályi-társulat, amely
Művész Színház néven játszott, kerüle-
téhez Szatmár, Nagybánya, Nagykároly,
Sziget, Zilah, Szilágysomlyó városok tar-
toztak. Végre ismét a városi színházban
játszhattak, aminek az volt az ára, hogy
előadásonként 4000 lej terembért fizettek.
A közönség támogatta Mihályi társulatát,
általában jó házak mellett játszottak, a
szezon végére elismerésképpen a
városvezetőség mérsékelte a terembért is.
A következő évad őszi szezonja újból
színházi előadások nélkül zajlik le, ez-
úttal a városi színház épületének javítása
miatt, s az ismét Nagybányára pályázó
Mihályi csupán 1940. január 11-én kezd-

heti el előadássorozatát, de csak úgy, hogy
a hét napjai közül csütörtököt és vasárna-
pot át kellett engedniük a mozibérlőknek.

Íme a két világháború közötti nagybá-
nyai színimozgalom tükörképe. Egy kér-
dés azonban még válaszra vár. Mennyire
hiteles az a kép, amely a kutató előtt fel-
tárult, s melyet ő az olvasónak közvetít?
Mert az adatokon túl - melyek ténysze-
rűen rögzítik az események alakulását, és
megismertetik azok alkotóit - művészet-
ről lévén szó, minősítenünk is kellett, ér-
tékrendet kellett felállítanunk. Azt már
említettük, hogy a színművészet tisza-
virágléte mennyire megnehezíti ezt a fel-
adatot. Ezen a téren a legfőbb, mondhat-
nánk egyetlen forrásunk a napi színi-
kritika volt. Ha válaszolni kívánunk a fel-
tett kérdésekre, akkor értékelnünk kell a
helyi lapok színikritikusainak teljesítmé-
nyét is. A dolgozatunkban idézett színi-
kritikákból kiderülhetett, hogy a színtár-
sulatok munkáját elsősorban a nemzeti-
ségi közművelődési elvárások szempont-
jából mérlegelték, anélkül azonban, hogy a
közhasznúság elve esztétikailag érték-
telen színházi megnyilvánulásoknak men-
levelet biztosított volna. Síkraszálltak az
irodalomközpontú színházért, játékstí-
lusban az „agyat-szívet mentesítő alakí-
tás" előharcosai voltak, az előadástól szá-
mon kérték az összjátékot, kidomborí-
tották a rendező munkakörének fontos-
ságát, harcoltak a díszlet, általában a
színházi képzőművészeti keret szerepé-
nek bővítéséért a szűkös anyagi körülmé-
nyek között és ellenére a publikum szép
élményének felidézésére. A színházi ese-
ményben a nézőt gyönyörködtető hatá-
sokat is keresték, a színészi munkában a
szereplők testtartásának, gesztusainak,
szövegmondásának harmóniáját mérle-
gelték. Így egymás mellé sorakoztatva a
színibírálat kritériumait, látjuk, hogy a
kritikusok lényegében Reinhardt imp-
resszionista színházesztétikáját követték,
amely a kor uralkodó polgári szín-házi
formulája volt, s ezt a fajta színház-
kultúrát a legmagasabb színvonalra emel-
te. A számonkérés igénye tehát európai
fogantatású volt, nem süllyedt provinciá-
lis kisstílűségbe, megítélésünk szerint
bizonyos fokú objektivitást is próbált
megőrizni (legfeljebb a segítőkészség
buzgalmában időnként túldicsért), ilyen-
formán úgy véljük, kijelenthetjük, hogy a
nagybányai színimozgalomról felvázolt
kép hitelesség szempontjából is megkö-
zelítheti a valóságot. Ebben a hitben
fejezzük be tanulmányunkat, s nyújtjuk át
olvasóinknak.

PÁLYI ANDRÁS

Pszichodráma és színház

A pszichodráma mibenléte, fogalma, mű-
ködési mechanizmusa körül nálunk még a
kérdés iránt érdeklődő értelmiségiek
körében is sok a félreértés és a tisztázat-
lanság. Szakmai - pszichiátriai-pszicho-
lógiai - elfogadása és alkalmazása is las-
san és nehezen történt meg, nem is igen
jutottunk túl a kezdeti lépéseken. A szín-
házi szakma részéről azonban úgyszólván
semmiféle érdeklődés sem tapasztalható;
s ha az ember mégis szóba hozza,
többnyire megmosolyogják, mondván,
hogy a kifejezésben rejlő „dráma" szó
ellenére a pszichodrámának semmi köze a
színházhoz. Minden szerepjátszó-dra-
matikus jellege mellett nem művészet,
hanem pszichoterápiás módszer.

De végül is mi a színház? Mi a színé-
szet? Nem látható-e - sőt, nem nyilván-
való-e - a színészi kreativitás és épp e
szerepjátszó-dramatikus terápia rokon-
sága? Igen, igen, de ezen a ponton mind-
járt közbeszólnak az előítéleteink: a szí-
nészet úgymond az egészséges ember mű-
vészete, vagy legalábbis annak kellene
lennie, ne keverjük hát össze a terápiával.
Csakhogy ez az ellenvetés már önmagá-
ban is félreértés, amely a pszichoterápia -
és ezen belül különösen a pszichodráma -
funkciójának téves megítéléséből fakad.
Hisz a pszichodráma eredetileg nem
pszichikailag beteg emberek gyógyítását
célozta, hanem az egészséges lelki
kondíció megteremtését, noha ma már a
pszichotikusok kezelésében is
alkalmazzák.

Az a kötet, amely a Pszichológiai mű-
hely sorozatban Pszichodráma címmel
megjelent, s Popper Péter és Komlósi
Piroska szerkesztésében kilenc különböző
szerző tanulmányát tartalmazza,
elsősorban pszichiáterek és pszichológu-
sok részére készült, de nyugodt szívvel
mondhatjuk, hogy felettébb megérdemli a
színháziak érdeklődését is. Egyelőre
azonban maradjunk a könyv szűkebb
szakmai vonatkozásánál. Tudjuk, hogy a
pszichodráma módszerének kidolgozása -
beleértve előzményként a szociometriát,
azaz a kis csoportok szociológiáját és a
szociodrámát - Jacob Moreno (1889-
1974) nevéhez fűződik, aki már a tízes
évektől ezen az úton haladt kutatásai-


