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Volt egyszer egy színház 
A Nyári Színkörre emlékeztek Vásárhelyen 

„Volt egyszer egy szín-
ház." Ezt a címet kapta az 

egész napos emlékünnepség. 

Emlékeztek a népkerti Nyá-
ri Színkörre, arra a fél év-

százados működésére, amely 

annak idején a vásárhelyi 

színházi élet a lap ja i t terem-

tette meg. s emlékeztek 

azokra a művészekre, ak ik 

úttörői voltak e művészeti 

ág meghonosításának az al-

földi városban. 

Volt egyszer egy színház, 

melynek a lap ja téglából volt, 

szerkezete fából készült, te-

tejét deszkával borították. 

Faszinháznak h ívták. Es volt 
egy csapat, a Nyári Színkör, 

amely bemutatott darab-

ja ival a faszinház megépíté-

sét megelőzően is szép sike-

reket aratott — egy fasá-

torban. 

Azok a művészek, akik 

valamikor a faszínházban 

léptek közönség elé — akár 

a színkör tagjaként, aká r 

vendégművészként —, má ig 

nosztalgiával emlékeznek 

azokra az évekre. (Sajnos 

egyre kevesebben emlékez-

hetnek.) Pedig nem volt 

gondoktól mentes az az 50 

esztendő. A város lakóinak 

müvészetpártolása ország-

szerte ismert volt. Nem cso-

da hát, hogy a gondolat — 

miszerint legyen színházi 

élet. legyen á l landó színház 

— folyamatosan élt, mozga-

lommá nőtte ki magát. Az a 

körülmény, hogy nem volt 

megfelelő épület, a színházi 

élet létét való jában nem fe-

nyegette. Télen a Fekete Sas 

épületében rendeztek előadá-

sokat, nyáron pedig a már 

említett népkerti fasátorban. 

Az 1800-as évek végét írták 

akkor. Az anyagiak h iánya 

m á r ebben az időben is 

megkötötte a művészetpárto-

lók kezét. Egyéb célokra 

szánt összeg „átcsoportosítá-

sáva l " lehetett elérni 1897 

őszén, hogy hozzákezdjenek 

a faszínhaz építéséhez. A 

következő év syarán , jú l ius 

31-én avatták. Ünnepélyes 

megnyitóval augusztus l-jén 

kezdte meg működését. 

(Hogy hogyan is nézett ki a 

maga nemében különleges 

épület? Képét Fodor József 
hódmezővásárhelyi festőmű-

vész örökítette meg. E fest-

mény látható azon a színház-
történeti emlékkiállításon, 
amely a Medgyessy-terem-

ben nyílt meg ugyancsak 

szombaton. Ez a kép a cím-

lapja az emlékünnepségre 

megjelent kötetnek is, ame-

Vásárhclyen, a strand-

fürdő mellett m a egy 

kis tér van. Zöld gyep-

pel, néhány fával és 

paddal , játszótérrel. 

Szombat óta a tér köze-

pén emlékoszlop maga-

sodik. Alkotója, Szatyor 

Győző fafaragó művész 

a következőket véste rá : 

„E helyen ál lt 1898-tól 

1948-ig a Nyári .Szín-

kör." Az egykori szín-

körre emlékeztető osz-

lopot szombaton délben 

sokan ál l ták körül. Mű-

vészek, tudósok, érdek-

lődök, az avatási ünnep-

ség résztvevői. 

lyet Osváth Béla színháza 
Hódmezővásárhelyen c ímmel 

Hetés György írt.) 

Évadot évad követett, tár-

sulatot társulat, hol sikerrel, 

hol anélkü l . Nem is akármi-

lyen darabokat láthatott a 

közönség, szegedi, pécsi, ara-

di színészek előadásában. 

Csak néhány ízelítőül: Az 

ember tragédiája, Csárdás-

királynő, Ványa bácsi, Já-

nos vitéz . . . És a nagy ne-

vek: Jászai Mari,'majd Ne-
ményi Lili, Kiss Manyi, La-
domerszky Margit, Bilicsi 
Tivadar, Pethes Ferenc, Su-
lyok Mária. 

Az 1945 utáni újrakezdés 

idejéből egy ú jabb nevet 

kell megemlíteni. Várhelyi 
Endréét. (Vásárhelyi szülő-

háza fa lán szombaton fel-

avatták emléktábláját .) Szak-

szervezeti és ifjúsági csopor-

tokkal dolgozott a Nyári 

Színkörben. Számos, mára 

megsárgult fotó őrzi az utó-

kor számára azt az idősza-

kot, am ikor Várhelyi veze-

tése alatt feltűnt egy i f j ú 

ígéret, Gombos Katalin. 

Az ú jabb dá tum 1945. 

november 10. Ekkor a lakul t 

meg a Hódmezővásárhelyi 

Színjátszó Társaság, igazga-

tója Osváth Béla. (Az egyko-

ri igazgató arcvonásait szom-

bat óla szintén lá that juk a 

városban lévő szülőháza fa-

lán elhelyezett emléktáb-

lán.) 

Várhelyi és Osváth — ők 

ketten egy nehéz korban egy 

ú jabb szakaszt tettek felejt-

hetetlenné a vásárhelyi szí-

ni életben. Társaik voltak 

ebben olyan vendégművé-

szek, m in t Székely Mihály, 
Somlay Artúr, Gobbi Hilda 
és Bessenyei Ferenc. A kö-

rülményekkel szembeni harc 

azonban nem volt könnyű. A 

Nyári Színkör épületét a 

műszaki szakértők használ-

hatat lannak ítélték. 1948-ban 

már egyre gyakrabban került 

szóba, hogy nincs pénz a 

felújításra. S a nyár egyben 

a működés végét is jelentet-

te. Az épületet lebontották. 

Az ünnepségen szombaton 

délelőtt emlékülésen idézték 

fel a Nyári Színkör történe-

tét, társulatait, színháztörté-

neti jelentőségét. Este a Pe-

tőfi Sándor Művelődési Köz-

pontban gálaműsor volt, 

amelyen közönség elé lépett 

Gombos Katalin. Sinkovits 
Imre, Hetés György, Moldo-
ván Stefánia és Osváth 
László is. 

A helyi tanács-vb műve-

lődési osztálya kiadott a 

Nyári Színkörről egy emlék-

lapot, amelynek bevételét 

alapítványként a kiemelkedő 

kulturális-művészeti tevé-

kenységet folytató iskolák 

juta lmazására fordít ják. 

H. K. 

• • 

Ünnepélyes díjkiosztás 

a veszprémi tévétalálkozón 
Ünnepélyes díjkiosztással, 

szombaton befejeződött 

Veszprémben a X I X . tévé-

találkozó. Az ötnapos bemu-

tatósorozat után a zsűri 

rangsorolta és értékelte a 

legújabb alkotásokat. Dönté-

sük szerint a drámai kategó-

ria fődí já t a Hét akasztott 

c imű tv-film kapta, amelyet 

Dömölky János rendezett. 

Veszprém város d i j á t a Vak-

vi lágban c ímű alkotásnak 

ítélték, rendezője Gyarmathy 

Lívia. A Budapesti Tavaszi 

Fesztivál kü lönd í j á t kapta 

Az évszázad csütörtökig tart 

c ímű f i lm, Balogh Zsolt ren-

dezésében. A legígéretesebb 

i f jú színésztehetség d í j á t a 

Posta Bank Méhes László-

nak a Hét akasztott c ímű 

tv-filmben nyújtott alakítá-

sáért adta. 

„A városnak nem egyetlen 
karmesterben kell gyönyörködni / / 

— mondja Pál Tamás 
— Csak mostanában érte 

el a szerkesztőséget a hir: 
mégsem dirigálja a szabad-
térin A mosoly országát. 
Miért? 

— Amikor a szerződést 
megkötöttük, még szó sem 
volt arról, hogy a következő 
évadban milyen szegedi fel-
adataim lesznek. Ügy lát-
szott, hogy augusztustól no-
vemberig pihenhetek. A 
megváltozott helyzetben úgy 
ítéltem, ahhoz hogy a pon-
tosan megtervezett jövő sze-
zont elláthassam, a nyáron 
szükségem lesz néhány sza-
bad hétre. Megrémített na-
gyon tisztelt pályatársam, 
Giuseppe Patané halá la ; nem 
ismert mértéket a munká-
ban . . . 

— Lemondta a többi nyári 

szerződését is? 

— A szigeti A idá t igen, de 
a Hilton-beli Cimarosa-elő-
adást nem. Az A idá t és az 
operettet bármelyik kollé-
gám bármikor vezényelheti, 
a Cimarosa-mű viszont spe-
ciális eset: a feledésből én 
ástam elő, a ján lot tam a pesti 
szabadtérinek és nem egy-
szerűen dir igálom, hanem 
kosztümbe öltözve részt ve-
szek az előadásban, akárcsak 
a zenekar tagjai,. Ezt nem 
lehetett lemondani. 

— Mostani kinevezésével 
immár másodszor lett a Sze-
gedi Szimfonikus Zenekar 
vezető karmestere; milyen 
állapotban találta az együt-
test? 

— Ha erre válaszolni aka-
rok, kétfelé kell bontani a 
mondanivalómat . Először a 
jogviszonyokról kell beszél-
nem. Eddig is, most is jogi-
lag önál ló a zenekar, ugyan-
akkor egész programját tőle 
független szervezetek hatá-
rozzák meg. A szerződés sze-
rint köteles a színházi opera-
előadásokat kiszolgálni, ami 
egyrészt jó dolog, hiszen az 
operai sikereknek a zenekar 
az egyik kovácsa. Ám az ope-
ra programját a színház ve-
zetői határozzák meg. A 
koncertprogramot pedig a 
Fi lharmónia. Vagyis az ön-
ál lónak mondott zenekar 
nem tudja maga alakítani 
fellépéseit, művészi jelenét és 
jövőjét, az országban és a 
vi lágban elfoglalt helyét. 

— Mit tehet a művészeti 
vezető? , 

— Nemes cserét javasolok. 
Tudomásom szerint a zene-
kar fönntartója, a szegedi ta-
nács évi 2 mill iós értékkel 
— nem pénzzel, hanem kon-

certterembérlettel és egye-
bekkel — segíti a Filharmó-
nia itteni tevékenységét. Ad-
ja ezt a zenekarnak. 

— Mi ebben a csere? 

— Mi természetesen kap-
csolatban maradnánk a Fil-
harmóniáva l , az á l ta lunk 
összeállított programot aján-
lanánk neki. így módunk 
nyí lna arra, hogy modern 
zenekarként működ j ünk : 
szakmai koncepciózussággal 
az együttes fejlődését szol-
gá ló műsortervet á l l í tanánk 
össze; gazdasági önállósá-
gunk révén megszüntethet-
nénk a most bennünket egy-
szerre sú j tó szegénységet és 
pazarlást; mindennek ered-
ményeképpen emelkedhetne 
a zenekar szakmai-művészi 
rangja. 

— Ha jól értem, a fölösle-
gesnek bizonyult központi 
irányításról kíván „lemonda-
ni", saját rendelkezésű be-
vételhez szeretne jutni és 
minél több önállóan megha-
tározott müsorú koncerthez. 

— Egy példával szeretném 
igazolni, hogy miért van erre 
szükség. A Fi lharmónia min-
den évben beiktat a koncert-
sorozatba egy opera-kereszt-
metszetet, ami t Szegeden és 
a környéken mutatunk be. A 
cég pesti munkatársa, akinek 
a feladata ezt megszervezni, 
fölhívat engem Pestre, hogy 
egyeztessük az időpontokat, a 
szereplőket. Ezután Pestről 
telefonálgat a szegedi hely-
színekre, m i n imum két hétig 
egyeztet. Mi itt helyben pil-
lanatok alatt megszervez-
nénk az egészet. Abszolút 
fölösleges, és rettentően csi-
korog a központosított gépe-
zet. A pénzről: a zenekar 
most is mindent megtesz, 
hogy a saját bevételeit nö-
velje. Jelenleg szétosztják a 
tagok között, mert ebben a 
gazdálkodási rendben az 
együttesnek nem lehet ön-
ál ló bevétele. De ha szüksé-
günk van egy hangszerre, 
netán egy videóra, amely 
szinte létszükséglet manap-
ság minden zenekarban — 
akkor á tanácsnak nincs pén-
ze megvenni. Miért ne vásá-
rolhatnánk meg mi — ma-
gunknak? 

— A zenekar állandóan 
haknizna, és elhanyagolná 
színházi kötelességeit — 
mondják sokan. 

— Miért kell előre fölté-
telezni, hogy jogsértésre ve-
temedünk? A színházi köte-
lezettségek benne foglaltat-
nak a szerződésünkben. Ez a 

Ungvári magyarok távirata Gorbacsovnak 

Kárpátalja elindul 
Hosszú évtizedek kábulatáró l beszélt S. 

Benedek András irodalomtörténész február 

közepén egy rádió inter júban, a kárpátal ja i 
magyarságról szólva. Az évtizedek kábula-
tának részletei iszonyatosak. Ma m á r az új-
ságokból összeszedhető adatok a lap ján sorol-
hat juk a borzalmakat. 1944-ben Kárpáta l ja 
magyarsága 60-70 ezer embert veszített. A 
szovjet hadsereg 1944 októberi bevonulása 
előtt 25 ezren menekültek á t a mai Magyar-
ország területére. Ak ik hívék maradtak szü-
lőföldjükhöz. elnyerték kollektív büntetésü-
ket. 1944 novemberében összeszedtek több 
min t 40 ezer munkaképes korú férfit, és Szi-
bériába hajtották őket, n-.eg Ukrajnába. De 
az ukra jna i deportáltak közül is alig tértek 
vissza. 

Eltelt egy év, s 1946. január 22-én meg-
a laku l t a — Sztál in felöl nézve — Kárpá-
tontúl i terület. A templomokról leszedték a 
kereszteket, a tornyokat berogyasztották, es 
szolgáiban deportálták az Istent is. Az Üj 
Emberben olvastam 1986. február 2-án, hogy 
Ga lambos József, későbbi huszti esperes plé-
bánost 1949 má jusában a benei p lébániáról 
kísértek a sarkkörön túli Vorkutába. Két év 
bányamunka után szabadul t Persze, az uk-
rán papok is megkapták a magukét. De a 
kisebbségi sorsban élőknek ugyanaz a bánya 
mind ig mélyebb. Ebben a mélyebb bányában 
teltek a kábulat évtizedei. 

Sokan eljöttek onnan később is. Hűsz- és 
negyvenezer közé tesszük ma a Kárpátal já-

ról Magyarországra származottak lélekszá-
mát . Képviselőik alakították meg szomba-
ton este a budapesti Gorki j Könyvtár dísz-
termében a Kárpáta l ja i Kört. Az egyesület 
elnökei Benda Kálmán, Kiss Ferenc, Lator 
László, Vitányi Iván. A két t i tkár Balla Gyu-
la és S. Benedek András. M ind kárpátal-
jaiak. A kör itthonról segíti az otthoniakat. 

Az 1989-es tavaszi esők nemcsak miná lunk 
növesztenek egyesületeket. A határon tú l , 
Ungváron, a Kárpáta l ja i Magyar Kul turá l is 
Szövetség alakult meg február 8-án. Vagyis, 
kicsit hamarabb is, m i n t ahogy a lavasz iga-
zából eljött. Meg is kezdődött velük a huza-
vona, a területi tanács nem jegyc-zte be az 
egyesületet. Glasznoszty van, ha a vége jó, 
s örömmel jelenthetem, hogy ez a szovjet-
magyar mese hepienddel végződött. 

A fölháborodott magyar szövetség elnöke, 
Fodó Sándor má jus végén orosz nyelvű táv-
iratban fordult Gorbacsovhoz. Magyarul így 
hangzik a szöveg: „1989. február 8-án Ung-
váron megalakult a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség. Március folyamán a 
szövetség elnöke írásban kérte a bejegyzést a 
területi tanács végrehajtó bizottságától. Az-
óta az ügyben döntés nem született, annak 
ellenere, hogy a területi igazságügyi főosztály 
vezetője írásban véleményezte az alapsza-
bályt, és azt nem találta az érvényes szovjet 
törvényekkel ellenkezőnek. Ez a huzavona 
mélységesen fölháborítia a szövetség választ-
mányát, mely 1989. május 28-i ülésén határo-

zatba foglalta a fentieket. Mielőtt több mint 
tízezres tagságunkat ez a szövetségünkkel és 
a kárpátaljai magyarsággal szemben tanúsí-
tott bizalmatlanság a végsőkig elkeserítené es 
felháborítaná, kérjük, hogy a lehető legsür-
gősebben történjen döntés ügyünkben. A 
távirat szövegének másolatot elküldtük az 
Ukrán Kommunista Párt KB első titkárának, 
Scserbinszkijnek, és a kárpátontúli terület 
pártbizottsága első titkárának, Androvszkij 
elvtársnak." 

Negyvenöt évi küzdelembe és háromhavi 
packázásbu tellett, a mú l t hét közepén, jú-
niusi 22-én, Ungváron bejegyezték a magya-
rok szövetségét. Fodó Sándor elnök, az ung-
vári egyetem oktatója pedig hivatalos kár-
pátal jai delegáció élén szombaton megjelent 
a Gork i j Könyvtár dísztermében is, a Ma-
gyarországi Kárpáta l ja i Kör a laku ló közgyű-
lésén. Fodó Sándor elmondta, hogy m a má r 
16-18 ezer a, tagok száma, s noha semmilyen 
hivatalos anyagi támogatást nem fogadnak 
el. pedig kapnának, nincsenek gondjaik. Ha t 
rubel az évi tagdíj, de mindenki legalább 
egy százast ad.- Szövetkezetek pedig olykor 
több ezret is. Több min t félszáz szervezetük 
van, s úgy tervezik, hogy a tagság létszáma' 
hamarosan harmincezerre nő. Szeptemberre 
egész Kárpá ta l j án kiépít ik a magyar óvoda-
hálózatot. Néhány szakközépiskolába már le-
het magyarul felvételizni, de ezen a helyze-
ten is sokat akarnak javítani . Március 15-ét. 
ezentúl minden évben meg akar ják ünnepel-
ni Szovjet-Kárpálal ján is. Má r két fiatalem-
ber tanul a pestj református teológián, de 
katol ikus papok is kellenek. Visszahelyezik 
a magyar feliratokat a városokban és fal-
vakban . . . Vagyis, hozzáláthatnak végre 
Kárpáta l ja magyarságának társadalmi és 
szellemi felemeléséhez. És — legalábbis e 
napokban úgy látszik — összefoghatnak az 
anyaországgal. 

Zelei Miklós 

vélekedés nem más, min t a 
művészeti érdek á l ruhá jába 
bújtatott, ma is érintetlen 
antidemokratikus, paternalis-
ta szemlélet megnyilvánulá-
sa. Eszerint elegendő megta-
lálni a megfelelő vezetőt — 
és minden megoldódik. Esze-
rint az a természetes, ha egy 
színházat egy rendező, egy 
zenekart egy karmester hatá-
roz meg. Én pedig azt sze-
retem, ha sok rendező, sok 
karmester sokszínűvé teszi a 
művészeti életet, s nem örü-
lök, ha egy városnak állan-
dóan egyetlen karmesterben 
kell gyönyörködni. 

— Szeretném, ha vissza-

térnénk az eredeti kérdésre: 

művészi szempontból mi-

lyennek találja a zenekart? 

— Olyan ál lapotban, amely 
lehetővé tette, hogy Ober-
frank Géza ragyogó irányí-
tásával csodálatos dolgokat 
müve i jen ; de amin t el tűnik a 
zenei vasakarat, tragikus 
hiányok derülnek ki. Pél-
dáu l : nincsenek elegen a 
brácsások; a heroikus mun-
kát végző egyetlen koncert-
mesteren k ívü l évek óta 
nincs igazi koncertmestere a 
zenekarnak; a túlfeszített 
próbarendben elsorvadt az 
öná l ló zenei fogalmazás ké-
pessége, amely nélkül nincs 
modern zenekar. Egy Euró-
pában jegyzett együttesnek 
stílusa, egysége, saját játék-
módja , művészi arca kell 
hogy legyen, akkor is, ami-
kor éppen nem alkalmazko-
dik valamely karmesterhez. 
Ezt abszolút lehetetlen kan-
csukával elérni. 

— Arra a mondatra céloz, 

amit ezeken a hasábokon 

idéztem Oberfrank Gézának 

egy régi nyilatkozatából? 

Hogy tudniillik az eredmény 

számit és nem a módszer, 

ahogyan elérhető? 

— Tisztelem Oberfrank 
Gézát, de az övéhez képest 
homlokegyenest más erről a 
felfogásom, azaz nem ered-
mény*, hanem zenélésköz-
pontú. Meggyőződésem és 
tapasztalatom, hog^ egy ze-
nekart á l landó, komoly, szép 
zenélésre kell felkészíteni, s 
ez csak akkor lehetséges, ha 
nem az a vélemény alakul 
k-i, hogy a darabot a próbák 
során kell megtanuln i ; mert 
a darabot otthon kell meg-
tanulni . Az sem helyes el-
gondolás, hogy a zenekar a 
karmestertől kap ja meg a 
művészi megoldásokat; való-
jában mindenkinek magának 
kell megcsinálni a saját mű-
vészetét. Annak örülnék, ha 
minél több szuverén egyéni-
séggel dolgozhatnék, a zene-
karban és a színházban. Min-
den tapasztalatom azt iga-
zolja, hogy a zenészeknek, 
énekeseknek az az első szá-
mú feladatuk, hogy kialakít-
sák és terebélyesítsék a sa-
ját véleményüket művekről 
és előadásmódokról. Hogy 
szolgaművészekböl szuverén 
művészekké váljanak. Vala-
mennyi vezetői lépésemmel 
ezt szeretném elérni. 

— Lépett már ilyet? 

— Bár a zenekar élére ke-
rültem, mégis a színházi 
műsor alakításában lehetett 
némi részem, hiszen a kon-
certprogram már „le volt 
tárgyalva". A színházban 
szeptember l-jétől má jus vé-
géig minden egyes próba 
időpont ját meghatároztuk; 
Gregor József fel azt a bal-
hiedelmet akar juk oszlatni, 
miszerint ebben a szakmában 
kötelező az improvizáció. Az 
elkészített próbarenden csak 
a zenekar beleegyezésével 
lehet változtatni. A későb-
biekben — az előbb vázolt 
felfogás szellemében — a 
zenekar külföldi kapcsolatait 

igyekszem fejleszteni; talán 

minden szezonban megold-

ható, hogy egy hónapnyi idő-

vel szabadon rendelkezzünk, 

és önál lóan szervezhessünk 

programokat magunknak. 

Sulyok Erzsébet 


