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Fittyet hány, azám! Mondhatni, mindenféle
etikettnek. Kalandos életét addig követhetjük
nyomon, amíg a jóképű és invenciózus
rendező-direktorral, Molnár Györggyel
egy úton jártak. Megismerkedésük idő-pontja
1861, azon év, amely „végre meghozta a
nemzetnek politikai fölszabadulását, a tízéves el-
nyomás után örömben úszott a nemzet, a börtö-
nök megnyíltak, a bilincsek lehullottak, tenger
áradattá dagadt a milliók szeméből ömlő öröm-
könny". (Ez és a további idézetek Molnár György
Világostól Világosig című emlékiratából valók.)

Ugyan ki volt az éppen ekkor színre lépő Ap-
raxin Júlia? „Egy orosz hercegnő, a bécsi udvar
sárga-fekete mezőjén és levegőjén felnőtt gróf-
nő, kinek férje (B. M.: gróf Batthyány Artúr)
Schlick hadtestében hazája ellen harczolt, a sza-
badság első fuvalmától érintve a Haza szívébe jő,
palotáját megnyitja a fővárosi születésbeli és
szellemi mívelt társaságnak, középpontjává lesz a
fővárosi tüntetések és lelkesedések terjeszté-
sének, a magyarosodás törekvésének, drámát ír a
honfoglaló ősök idejéből, fölhívja őket sírjaikból,
hogy példájukkal buzdítsanak, megtanulja a
magyar nyelvet, Egressy betanítja a Szózat-ot és
mint egy Mars istenasszony a nemzeti zászlóval
kezében a nemzet színpadán elszavalja úgy, hogy
a lelkesült közönség ezerszeres éljenek riadásá-
val az utczákra menta színházból, s ott tombolta
ki keblének fölkorbácsolt hullámait".

Szilaj életkedv, szabadságvágy, egy liaison,
barátja elhagyja, a botrány miatt családjától és

férjétől válnia kell - a művészvilágba veti magát.
Előbb a „szép színész", a nők bálványa, Szerda-
helyi Kálmán párizsi útját támogatja, azután két
teljes esztendőre kiköt Molnár György mellett,
akinek fanatikus törekvése, hogy Budán találjon
végleges otthont társulatának. Hosszú harc után a
terv valóra válik.

Mámorosak az első kapavágások. Apraxin Jú-
lia is három napon át ássa a földet a Budai
Népszínház, a második fővárosi magyar színház
alapozó munkálatainál. (Talán ebben az eufóriá-
ban mentek - immár együtt - Pesky Ede fotog-
ráfushoz.) A nyitás után szalonját átteszi Budára,
lakásában helyet ad a Budai Lapok szerkesz-
tőségének, és fizeti kiadásait. Közben maga is
rákap az írásra. A Nemzeti után Molnár a Nép-
színházba hozza Honfoglalók című drámáját, ám
a grófnő ezzel nem éri be: újabb és újabb drámai
kísérletei buknak meg. Máskülönben sem elég a
színház bevétele, a rebellis Molnárral a hivatal is
packázik, hát hamarost a csőd szélére kerülne,
ha a hálás grófnő nem adományozná ékszereit a
színház fellendítésére: „És ott állott szalonjának
kandallója előtt az orosz herczegi vér, a magyar
főúri hölgy, a fennkölt lelkű írónő feketében -
képe fehér, mint az alabástrom, homlokán a szel-
lem világító fénye, okos nagy szeme telve a szív
forrásából fölbugyogó vízárral, melyből szemé-
nek nagy rojtjain égető gyémánt csöppek kép-
ződve fényesen ragyogó gyöngyszemekben pe-
regtek a csak nemes érzelmekre dobbanó kebel-
re! »Hát az ön fejessége és e hitvány ékszer el
nem fogadása miatt - mondá koronás diadémjára
mutatva - elvesszen az ügy, elvesszen kedves
kis népszínházunk?!«" S rá ötödik napra a
plakátok hirdették, hogy egy „ősz hazafi" segélye
folytán a színház újult erővel folytathatja mun-
káját.

Excentrikus hajlama a féktelen temperamen-
tumú grófnőt tovább űzi: színészi babérokra vá-
gyik. Elszántan tanul, aztán volt férje tiltakozása
miatt felveszi a „Budai" nevet. Es eljő a nap, a
fellépés ideje: „Nők, gyermekek, anyák kisdede-
ikkel az ölükben törtek föl a színpadra, hogy
lássák, hogy gyermekeiknek megmutassák a
grófnőt." Előadás közben „újra meg újra
felhangzott a taps, az éljen és a népszínház
körül álló tömegek ajkán tovább adva Pesten
visszhangzott". (Ritka fotográfiai produktum
Pesky műterméből: Apraxin Júlia minta Budai
Népszín-ház tagja. A háttérben Csörsz Teréz
„drámai hősnő" húzódik meg szerényen, mintegy
véletlenül a képbe kerülvén, előtérben a hosszú
expozíciós időt remekül tűrő „kedvenc".)

A sikert ki kellett használni. Budai Júlia Molnár
György társaságában vidéki körútra indul - a
Bánk bán Melinda-szerepével! Adakozó kedve
most is határtalan, előadásainak jövedelmét
különböző célokra ajánlja fel, mint például a szé-
kesfehérvári ásatásokra, a balatonfüredi új szín-

ház javára és - titokban! - a magyar emigráció
megsegítésére.

A hangos országos sikerek után tovább! Meg-
hódítani Párizst! 1863. május. Tanulmányútjára
magával viszi Molnár Györgyöt. A dolog „nagy
port vert föl az országban", pedig a cél „két lélek,
két szív nemesnek mondható szép játéka volt a
szerencsétlen szülött - budai népszínház javára".
Molnár folyvást a színházakat járja, sikert hozó
darabokat keres lázasan, a grófnő pedig honleá-
nyi buzgalommal keresi fel az emigránsokat. (Vi-
zitkártyákkal is felkészültek az útra Strelisky fo-
tográfusnál: Molnár megnyerő, tisztes polgári
pózban, íróasztal előtt; Apraxin Júlia magyar
honvéd egyenruhában, karddal az oldalán, szo-
morú, de elszánt tartással áll a kamerával szem-
ben.) Kilincsel, és színészmesterséget tanul. Ma-
gától Kossuth Lajostól szerez ajánlást Bonaparte
Jeromos herceghez. Ez alkalommal „felölté csupa
csipkéből készült és ugyan ezzel zsinórozott
Kazinczy öltönyét s a pompás magyar díszruha a
nyitott kocsiban a született fejedelmi alakon a
Szt. Ágoston utcától a Palais-royalig vezető úton
oly feltűnést keltett, hogy az egy óráig tartó ki-
hallgatás után már egypár ezer ember összecso-
portosulva várta és megéljenezte a magyar nőt."
Nos, a „demokrata érzelmű és a szabadságért
rajongó főúri nő" a kihallgatáson nem másért
esdekelt, mint hogy felléphessen Racine
Phaedrájaként -az Odéonban. A terv kútba esett.
Ha babonásak volnánk, azt hihetnénk, tán azért,
mert előlegül a medve bőrére levétette magát a
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szerep jelmezében a párizsi Hanfstaengl cégnél
(6. kép). Am az is meglehet, hogy az orosz-ma-
gyar hölgy tálentuma nem felelt meg a francia
elvárásoknak.

Ó, mennyi kudarc a művészi pályán! Immár
más teret kell keresni a telhetetlen aktivitásnak
és a feltűnési vágynak! „A körülmények - írja
Molnár - nem engedték tovább is Párisban ma-

Csak a szájhagyomány őrizte meg azoknak a
kolozsvári szabadtérinek számító elő-adásoknak
az emlékét, amelyek még a hivatásos
színjátszás kezdete - 1792 .- előtt születtek. A
nyitott padlásokon, úgyneve-
zett hiukban „ágáló" fellépők játékát a közönség
az utcáról figyelhette.

A XIX. század elején Erdély-szerte alkalmi -
többnyire csak egy nyáron át használható - sza-
badtéri színkörök létesültek, amelyeknek néző-
száma tetszés szerint növelhető volt. 1840 júni-
usában Kilényi Dávid Kolozsváron, a Sétatéren
épített egy nyári színkört, az aréna fedetlen szín-
padot és nagy befogadóképességű nézőteret
foglalt magába. A július 26-i avatáson többek
között Déryné és Megyeri is fellépett a Tölgyko-
szorú című előadáson. A zsúfolt nézőtér sok
reménnyel kecsegtetett, a vállalkozás mégis ku-
darccal végződött: július 31-én egy felhőszaka-
dás és az ezt követő árvíz elmosta a színpadot.
Kilényi megbukott, és Déryné mint társ négyszáz
forintot vesztett. 1842 nyarán sikeresebb volt
Latabár Endre, aki a Maros menti városokba
szervezett előadásait tutajon tartotta, a nézők a
partról figyelték a tutajszínpadon zajló
előadásokat.

A szabadságharc idején Gócs Ede társulata a
nagyváradi Rhédey-kertben tartott előadásokat.
1850-52 között Kilényi Dávid -ak i vállalkozónak
jobb volt, mint művésznek - ismét több helyen
kísérletezett szabadtéri produkciókkal. 1866-ban
Follinusék Nagyváradon emelt Nyári Színköré-
ben többek között a Tel i V i lmos és a Hunyadi
László című operát adták elő, valamint E. Kovács
Gyulával a címszerepben a Bánk bánt. Marosvá-
sárhelyen a szabadtéri arénában, az Elbában
1844. június 10-én Szőke, Fekete, Albisi, Mátéfi,
Déryné, Ruszkai és mások A budapesti vízár
rémsége című „képezet" mellett a Tündérkastély
Magyarországon című énekes játékot játszották
- a színlap tanúsága szerint - „szabad ég alatt".
1871-ben Désen, az úgynevezett Haller-ház ud-
varán a szabadtéri előadások félig nyitott desz-

radni, a grófnő pedig mostoha atyjától maradt
nagyobb összegű örökségét pörölte Pozsony-
ban, melyet pár év múlva megnyervén, gazdaggá
lőn és a Párisból küldött, nagyobbára ő általa
szervezett egyik tábori vörös kereszt élén a kar-
lista háborút végig élte, majd Kolozsvárra ment
és az unitárius vallásra áttérve, egy spanyol
főnemes nejévé lőn."

kabódékban kerültek sorra. A Máramarosszige-
ten 1887. május 21-én megnyílt Szabadtéri Nyári
Színház azért vált nevezetessé, mert a helység
szülötte, Prielle Kornélia megszerezte a Pesti
Színház 1837-es díszfüggönyét, amely értékes
színháztörténeti relikviaként a város szabadtéri
színpadának függönye lett. (Ki tudja, megvan-e
még valahol?)

Az erdélyi szabadtéri előadások közül a
nagyváradi 1897. augusztus 15-i előadás
emléke élt legtovább, ugyanis Szophoklész
Élektrájának címszerepében a Rhédey-kertben
felállított szabadtéri színpadon a kor legnagyobb
tragikája, Jászai Mari lépett fel. Az eseményt
cikkek, tanulmányok őrizték meg, számos
memoár és könyv emlékezett meg arról a nem
mindennapi művészi élményről, amelyet Jászai
Mari játéka jelentett. A művésznő kivételesen
magas színvonalú alakításának sikeréhez
hozzájárult a gondosan előkészített környezet is.

A szabadtéri színjátszás gyakorlata tehát az
első világháború előtt sem volt ismeretlen Er-
délyben, bár nem is vált mindennapivá, ami el-
sősorban az időjárás kiszámíthatatlanságának és
ezen előadások jelentős anyagi költségeinek tud-
ható be. Az első világháború után az erdélyi sajtó
is részletesen beszámolt Max Reinhardt sikeres
salzburgi kísérleteiről. Reinhardt példáját első-
nek Jakabffy Dezső aradi rendező követte volna.
1923 tavaszán nagyszabású tervet nyújtott be az
aradi polgármesternek, amelyben felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a Kultúrpalota előtti tér
mennyire alkalmas szabadtéri előadások tartásá-
ra. Az Oidipusz király előadását javasolta, azét a
darabét, amellyel Reinhardt Párizsban, London-
ban, Bécsben. Berlinben, sőt Budapesten is si-
kert aratott. A budapesti előadás létrehozásában
maga Jakabffy is részt vett. A terv szerint tizen-
négy előadásra került volna sor, hét magyarul,
hét pedig román nyelven - az utóbbiak a buka-
resti Nemzeti Színház vezető színészeinek közre-
működésével. A mintegy nyolcszáz főt számláló

statisztéria (kétszáz nő és három-háromszáz fér-
fi, illetve gyerek) vegyes nemzetiségű lett volna.
A magyar változatban a királyt Kürthy József, a
budapesti Nemzeti Színház tagja, a királynőt Poór
Lili, Theiresziaszt Janovics Jenő, Kreónt Sipos
Zsigmond, a korinthoszi követet Fekete Mihály, a
papot Olasz Lajos formálta volna meg. A kísérő-
zenét az aradi filharmonikusok vonósegyüttese
szolgáltatta volna. Azt tervezték, hogy az első
előadásra meghívják a királyi párt, a diplomáciai
testület tagjait, a vármegyék díszvendégeit. A
vidéki közönség beszállításának módjaira is kitért a
tervezet. loan Robu polgármester kezdetben
lelkesedett a tervért, majd különböző - a háttér-
ben zajló - csatározások után megvalósítását már
nem tartotta időszerűnek. Kétségtelen, hogy a
Trianon utáni politikai helyzet nem kedvezett egy
ilyen nagyszabású tervnek. Néhány évig nem
került sor Erdélyben szabadtéri előadásra.

1930-ban Nagyváradon merült fel ismét sza-
badtéri előadás megtartásának gondolata. A la-
pok arról számoltak be, hogy 1930. május 15-én
Imre Sándor rendezésében és Forgách Sándor cím-
szereplésével Ibsen Peer Gyntjét adják elő. Aase
Szentgyörgyi Márta, Solvejg Tóth Ilus lett volna, és
Balázs Samu fellépésére is számítottak. Az előadás-
ról nem találtam beszámolót, s ez arra enged követ-
keztetni, hogy a produkciót nem engedélyezték.

1931-ben a szegedi Dóm téren került sor Voi-
novich Géza Magyar Passiójának bemutatójára.
Az esemény újabb lökést adott az erdélyi próbál-
kozásoknak. Janovics Jenő volta kezdeményező,
és az előadás, amelyet kiválasztott, Hugo von
Hofmannsthal Jedermannja, amelyet Kállay Mik-
lós Akárki címen fordított magyarra. „Már régen
foglalkoztam azzal a gondolattal, hogy itt is meg
kell honosítanunk az ünnepi játékok intézményét,
amelyek ma már minden országban szokásossá
váltak. Bayreuth és Salzburg minden nyáron va-
lóságos zarándokhelye a különböző nemzetiségű
nyaralóknak... Ez vezetett arra a gondolatra, hogy
az ünnepi játékokat itthon valósítsam meg, és
itthon is olyan keretek között, hogy mindenki
számára lehetővé tegyem az előadás látogatását.
Ezek az ünnepi játékok két szempontból is ünne-
piek. Ünnepélyes keretek között kivételes kvalitá-
sú előadást kell produkálni. A Magyar Színház
első szabadtéri előadásán egy világirodalmi re-
meket ad elő kivételes színpadon: a szabad ég
alatt egy ősi templom falánál" - nyilatkozta az
igazgató. Az ősi templom a kolozsvári Farkas
utcai gótikus református templom, amelynek há-
rom karcsú csúcsíves ablakú fala zárja le a refor-
mátus kollégium nagy udvarának egyik oldalát, s
e fal szolgáltatta a hátteret. A templomfal előtt
építették fel a lépcsőzetesen emelt színpadot,
amelyet drótkötelekre erősített lámpákkal világí-
tottak meg. A színház Gellért Lajost hívta meg a
főszerepre, aki már Budapesten is játszotta Akár-
kit. Alighogy híre ment a készülő előadásnak,
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