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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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jegyigénylők százai jelentkeztek Désről, Szamos-
újvárról, Tordáról, de jöttek Nagyváradról és Ma-
rosvásárhelyről is. Az 1932. augusztus 27-i elő-
adáson több ezer néző szorongott a nézőtéren, és
rég nem tapasztalt sikert aratott a rendező
Janovics Jenő éppen úgy, minta szereplők (Tas-
nády András, Tompa Sándor, Tóth Elek, Balázs
Samu, Nyerges Ferenc, Váró Annie, Bárdy Teréz,
Kaszab Anna, Beness Ilona, Kerekes Ilon). Az
Ellenzék szeptember 1-jei kritikája így tette fel a
kérdést: „Salzburgban a Dóm tövében Rein-
hardtnak és Moissinak sikerült. Vajon sikerül-e
Kolozsváron Janovicsnak és Gellért Lajosnak? Si-
került." Az ismételt előadásokon a főszerepet
Forgách Sándor vette át, s amikor néhány nap
elteltével a színház Nagyváradon a székesegyház
előtti téren is előadta az Akárkit, szintén Forgách
alakította a főszerepet. Kolozsváron augusztus
31-én még egy másik szabadtéri előadásra is sor
került: Tessitóri Nóra meghitt és átélt tolmácsolá-
sában Szent Ferenc-, Gellért Oszkár-, Tompa
László-, Babits Mihály-, Romain Rolland-, Ady-,
lllyés Gyula-, Vörösmarty- és Petőfi-szövegek
hangzottakel.

Az 1932-es kolozsvári szabadtéri színpadi
kezdeményezés hagyományteremtőnek bizonyult.
Az Akárkit Forgách 1930. július 23-án Zilahon
vitte sikerre. Augusztusban pedig a Szabadkay-
társulat Szatmáron és Nagykárolyban adta elő.
1933. augusztus 26-án Marosvásárhelyen Izsó
Miklós rendezésében a Teleki Téka udvarán
felállított színpadon műkedvelők játszották el
Molnár Ferenc Liliomát. Az előadást a Kemény
Zsigmond Irodalmi Társaság patronálta. 1934
nyarán Forgách Sándor rendezésében
Nagyváradon a Hamlet került színre (címszerep-lő
Forgách, Ophelia Bárdy Teréz). Ezt megelőzően,
még júliusban Fekete Mihály a János vitézt
szerette volna szabadtéren bemutatni, de ezt az
előadást nem engedélyezték. 1934. augusztus
29-én azt írta az Ellenzék, hogy a temesvári gyár-
város színházkertjében az Ihász-Fekete-társulat
Az ember tragédiáját adta elő (Ádám Balázs Sa-
mu, Eva Szabó Ica, Lucifer Fekete Mihály volt).
Temesváron a következő év nyarán is tartottak
szabadtéri előadást: az Electrica sportpályán jú-
nius 13-14-én az Akárkit Forgách Sándor és Jávor
Alfréd szakszerű rendezésében. ,,Nálunk ez volt
egyike azon kevés eseteknek, amikor a kritika
legkomolyabb mértékeivel lehetett megközelíteni
e művészi produkciót" - írta a Temesvári Hírlap. A
darabot egy hét múlva a közeli Radnán, a
székesegyház előtti téren kétszer is megismé-
telték. Az Aradi Közlöny 1935. augusztus 7-i
száma pedig arról számolt be, hogy lényegében a
Forgách-Jávor-együttes mutatta be a város
katolikus középiskolájának udvarán a Hamletet. A
címszerepet itt is a megújulásra mindig kész
Forgách alakította, Opheliát Bárdy Teréz, Clau-
diust Jávor Alfréd, Poloniust Faludy Károly. A
sírásó szerepében Kun Dezső lépett fel. 1936.

A Jedermann Kolozsvárott, 1932-ben

Julika kettőse Kovács György és Fényes Alíz
megformálásában.

Miközben az erdélyi sajtó Az ember tragédiá-
jának sikerével volt tele, szólni kell egy kellemet-
len incidensről. Brassóban a katolikus gimnázium
igazgatója letiltotta a Tragédia iskolaudvaron
tervezett előadását. „Ezt a páratlan kultúrbotrányt
Az ember tragédiájának letiltásával nem
tekinthetjük lezártnak" - írta joggal a helyi sajtó. A
protestálásnak csak a következő évre lett ered-
ménye: ugyanott a kolozsvári színház akadályta-
lanul vihette közönség elé nagyszabású műsorát:
június 23-án a Jézusfaragó embert, 24-én a Pro-
métheuszt, 25-én a Háry Jánost, 26-án a Cigányt
s végül Az embertragédiáját. A katolikus gimná-
zium udvara ideális helyszínnek bizonyult, a szín-
pad húsz méter széles, tizenkét méter mély, leg-
magasabb pontja tizenhat méter volt. Ot külön-
böző játéksíkot lehetett kialakítani, s ez lehetővé
tette a több száz főnyi statisztéria mozgatását.

Az 1940. április 5-i sajtóban megjelent cikk
tudatta a kolozsvári közönséggel, hogy „szabad-
téri előadásokat tervez a színház vezetősége, ha a
viszonyok nem romlanak. Az előadások július
végén, augusztus elején lennének... Tervezett
műsor: Szentivánéji álom, Csongor és Tünde és
természetesen a Tragédia." De erre már nem
kerülhetett sor.

A háború után Kolozsváron ismét volt szabad-
téri előadás, az unitárius főgimnázium (Brassai)
udvarán - majd sok évvel később, a hatvanas
években az úgynevezett Bánffy-palota udvarán - a
Magyar Elektra került színre a tragikus sorsú
Balogh Eva címszereplésével. Ki tudja, hány elő-
adást érhetett volna meg ez az Elektra, ha rögtön
az első előadás után a hatóságok be nem tiltják?!

(Részlet a szerző Rivalda nélkül című, közeljövőben
megjelenő kötetéből.)

augusztus 22-23-án a nagyváradi katolikus szé-
kesegyház előtt került színre a Peer Gynt. Ebben
az évben Brassó sem maradt szabadtéri előadás
nélkül: július 20-án háromezer-ötszáz néző előtt
Kádár Imre rendezésében a Hamlet címszere-
pében Balázs Samu, Opheliáéban pedig Fényes
Alíz mutatkozott be. „Mindenképpen meg kell
állni a Hamlet brassói szabadtéri előadása mel-
lett. Ez az előadás több volt, mint művészi telje-
sítmény. Esemény volt. Az erdélyi magyar szín-
játszás és a magyar társadalom eseménye" - írta
a Brassói Lapok július 23-i száma. Gertrud sze-
repében Harmath Jolán, Claudiuséban pedig Bo-
rovszky Oszkár lépett fel, a sírásó Tompa Pufi
volt.

1937 nyara is gazdag szabadtéri színházi ese-
ményekben. Marosvásárhelyen a Liliom került
színre, Kolozsváron - először június 26-án - Az
embertragédiája. Itt valóságos szabadtéri ünnepi
hétre került sor: a Tragédia mellett a Hamlet, a
Liliom, a Sybill és a Bob herceg szerepelt a
református kollégium udvarán szervezett soro-
zatban. A Tragédia-előadáson Stefanidesz József
vezényelt, és „kisegített" a Szent Cecília Kórus és
a Magyar Dalárda ötven tagja. „Az emberek attól
féltek, hogy a tehetséges és bájos kis Fényes
Alice megbukik az Évában, mert termeténél fogva
nem fogja tudni alakítani az emberiség ősanyját
ábrázoló nőt, az Évát, hanem csak Évike lesz.
Tévedtek. Ha nem is a reneszánsz női eszménye-
inek dús formáival hatott, de finom egyéniségé-
vel érzékeltetni tudta a mai férfi által elképzelt
nőt. Ő volt a versek, a regények és az ifjúkori
szerelmek Nője. Finom egyénisége felolvadt já-
tékában..." - olvasható egy korabeli méltatásban.
Ádám Nagy István, Lucifer pedig Kovács György
volt. Ezt a szereposztást vitték a július 14-i
nagyváradi előadásra is, ahol a sorozat többi
darabja is színre került.

Ez év júliusában a temesvári szabadtéren a
Gül Babát láthatták a nézők Jávor Alfréd
temesvári-szatmári társulatának előadásában.
Kolozsváron is, Nagyváradon is siker volt a
Liliom és


