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Idős és fiatal színészek, színházi emberek,
vásárhelyi polgárok és elszármazottak ünnepre
gyülekeztek a marosvásárhelyi Kultúrpalotába.
Itt működött csaknem negyed
századon át a legendás Székely Színház, amely
napra pontosan ötven éve, 1946. március 10-én
tartotta bemutató előadását, A mosoly országát.
A darabválasztásból érzékelhető: milyen
közízléssel és színház
iránti igénnyel számolhatott az,
aki akkor színházalapítás-ra
vállalkozott. Az első évadban
további hat operett, illetve zenés
játék került színre, s négy könnyű
vígjáték mellett az egyetlen
igazán fajsúlyos dráma Kós
Károly Budai Nagy Antalja volt
(bár ebből akkor csak részleteket
adtak elő, a teljes művet 1957-
ben mutatták be).

A második évadban har-
mincnyolc (!) bemutatót tartottak.
A repertoár döntő hányadát
változatlanul a zenés darabok
képezték, de már megjelent az a
műsorréteg is, amely a
későbbiekben - a szórakoztató
profil fenntartása mellett -
megadta a szín-ház stílusát,
jellegét. A Székely Színház a
magyar, orosz és román
klasszikusok elmélyült,
részletgazdag előadásával a
lélektani realista szín-játszás
magas színvonalú mű-helyévé
vált, s nemcsak szék-helyén,
hanem egész Erdély-ben, sőt
Bukarestben és Magyarországon
is kirobbanó sikert aratott.

Amióta Kolozsvárt létrejött az
első hivatásos színház, fel-
feléledt a vágy, hogy Ma-
rosvásárhelyen is legyen állandó
színház. Erre másfél száz évet
kellett várni: 1945 márciusában
különböző politikai erők
jóváhagyásával a Salamon Ernő
Athenaeum
kezdett hozzá a szervezéshez. A
neves író, Molter Károly
elnökletével működő társaság
1945. július 21-i ülésén hozta
meg színházalapítási határozatát, és megbízta
Kemény János mecénást és színházi mindenest,
valamint Tompa Miklós rendezőt a tényleges
szervezőmunkával. A szín-ház neve kezdetben
Székelyföldi Színház volt, jelezve, hogy a legfőbb
cél e zömmel magyarlakta terület magasabb
színvonalú színházi ellátása, hiszen a
bizonytalan sorsú és többnyire gyenge

nívójú magánvállalkozások ezt a feladatot nem-
igen voltak képesek elvégezni.

Kemény János költségvetési tervezete szerint a
színház két részletben mintegy öt hónapig Vá-
sárhelyen, három-négy hónapot Brassóban és
két-három hónapot a székelyföldi kisvárosokban
kívánt játszani, ennek megfelelően a társulat
fenntartásához az állami dotáción kívül e városok

Gasparik Attila (Ábel) és Szélyes Ferenc (Káin)
a vásárhelyi színház ünnepi Sütő-
bemutatójában (Bartha László felvétele)

hozzájárulására is számítottak. A mintegy hetven-
főnyi személyzet nagy részét más erdélyi társula-
tokból, illetve Magyarországról akarták szerződtetni
(végül a társulat elsősorban az erdélyi színészekből
verbuválódott).

A Székely Színház első sikeres periódusát
Tompa Miklós munkássága fémjelezte, de vele
együtt Delly Ferenc, Szabó Ernő és Kovács György

színész-rendezők alakították ki azt a stílust,
amely jelentőssé tette ezt az alkotóműhelyt. Ter-
mészetesen ez a stílus az idők folyamán válto-

zott, módosult, elvesztette fényét, de máig
megmaradt élő hagyománynak. Különösen

látványos változás következett be 1966 után,
amikor Tompa és munkatársai
távoztak a színház éléről. Új
színekkel és értékekkel gaz-
dagodott viszont a színház
művészi arculata 1971-től,
ugyanis Harag György művészeti
vezetésével Vásárhely az erdélyi
magyar színjátszás
megújulásának legfőbb szín-tere
lett. Több mint másfél év-tizede
Kincses Elemér irányításával
működik a Marosvá-
' sárhelyi Nemzeti Színház ma-
gyar tagozata, amely - akár-csak
a többi társulat - meg-szenvedte
s ma is érzi azt a
vérveszteséget, amelyet, többek
között, művészek kitelepedése
okozott, s nehezen tud
megbirkózni az elmúlt évti-
zedben bekövetkezett művészi
elbizonytalanodással.

A márciusi ünnepen azonban
elsősorban nem a gondokról,
hanem az emlékekről esett szó.
Monstre ünnepségen emlékeztek
meg az alapítókról, mindazokról,
akik naggyá tették a teátrumot, s
akikhez bizony nehéz a
maiaknak felnőni. Örökös
tagsággal is-merték el tizenhat
vezető mű-vész munkáját.
Kitüntetések átadására is sor
került: a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztjét kapta
Tompa Miklós, illetve Pro Cultura
Hungariae kitüntetést és emlék-
plakettet vehetett át Farkas
Ibolya, Györffy András, Kárp

György, Lőrinczy Ilona, Mózes
Erzsébet, Szabó

Ida, Tamás Ferend színész, Nagy
Sándor kellékes

és Kincses Elemér.
A többhetes ünnepség-amelynek keretében az

erdélyi társulatok, illetve az ünneplő színház
testvérintézményei mutatkoztak be -Sütő András
Káin és Ábel című drámájának díszelőadásával
kezdődött, amelyet a vásárhelyiek Kincses
Elemér rendezésében vittek színre.


