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A Szegedi Szabadtéri Játékok rövid históriája a kezdetektől napjainkig 

Keleti Salzburgot álmodtak az Alföldre 
TRIANON UTAN SZEGED SOKAT VESZÍTETT JELENTOSEGEBOL, AZ ORSZÁG 
EGYIK LEGFONTOSABB VIDÉKI GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS KÖZLEKE-
DÉSI CENTRUMÁBÓL KEVÉSBÉ FONTOS HATÁRVÁROSSÁ VÁLT. SZEREN-
CSÉJE, HOGY A KOLOZSVÁRI EGYETEM ÁTTELEPÜLÉSÉVEL SZELLEMI ERE-
JE VISZONT MEGNŐTT. FELÉPÜLT A DÓM ÉS A RERRICH BÉLA ÁLTAL MEG-
ÁLMODOTT NÉGYSZÖGLETES ZÁRT TÉR AZ EGYETEMI INTÉZETEKKEL. A TI-
SZAI CSÖND KÖLTŐJE, A VILÁGRA MINDIG NYITOTT JUHÁSZ GYULA MÁR 
1926-BAN FELVETETTE, HOGY SALZBURG ÉS TÖBB MÁS EURÓPAI VÁROS 
MINTÁJÁRA AZ IDEGENFORGALOM FELLENDÍTÉSÉRE NYÁRI FESZTIVÁLT 
KELLENE ITT SZERVEZNI. 

A Szegedi Szabadtéri Játékok 
megszervezésének ötletét a vilá-
got látott fiatal színházi szakem-
ber, Hont Ferenc nevéhez kötik, 
aki hazatérése előtt a Franciaor-
szágban nyári fesztiválokat szer-
vező Firmin Gemier rendezőnél 
tanult Párizsban, majd Német-
országba ment, ahol a salzburgi 
szabadtéri előadásokat is irányí-
tó Max Reinhardt mellett szer-
zett színházi tapasztalatokat. A 
Délmagyarország 1927. május 
11-i számában cikket is írt ta-
pasztalatairól, amelyben felve-
tette, hogy európai mintára nya-
ranta Szegeden is szabadtéri elő-
adásokat kellene szervezni. írá-
sának nem volt különösebb 
visszhangja, ennek egyik oka az 
lehetett, hogy még javában épült 
a későbbi Dóm tér. 

D ó m téri 
szárnypróbálgatások 

Hont ötletét a Délmagyaror-
szág és a Szegedi Szemle is tá-
mogatta, valamint Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter, Szeged 
országgyűlési képviselője is fel-
figyelt a javaslatra. 1929. július 
25-én a Pesti Naplóban megje-
lent írásában saját ötleteként 
vetette fel a Szegedi Szabadtéri 
Játékok tervét. Vita bontakozott 
ki arról, hogy az épülő Dóm tér 
alkalmas helyszín-e egy ilyen 
rendezvénysorozat számára. 
1929 nyarán Hevesi Sándort, a 
Nemzeti Színház igazgatóját 
kérték fel, hogy adjon szakvéle-
ményt a helyszín alkalmasságá-
ról. Hevesi úgy vélte, világítási 
és gazdasági problémák miatt 
nem lehet szabadtéri előadáso-
kat rendezni a Dóm téren. A 
szegediek azonban nem fogad-
ták el véleményét, és Németh 
Antal, a városi színház rendező-
je mellé álltak, aki a Délmagyar-
ország hasábjain konkrét meg-
oldási javaslatokat adva megcá-
folta a pesti színigazgató állítá-
sait. 1930-ban úgy tűnt, min-
den együtt van a nyári fesztivál 
elindításához, ám abban az év-
ben mégsem tartottak szabadté-
ri színielőadást, mert Horthy 
Miklós kormányzó és az ország 
vezetőinek jelenlétében a terve-
zettnél hónapokkal később, 
csak október 25-én szentelték 
fel a fogadalmi templomot és 
avatták fel a Dóm teret. Az ün-

nepségen bebizonyosodott, hogy 
a tér jó akusztikával rendelke-
zik, így alkalmas szabadtéri elő-
adások megrendezésére. 

Végül a következő év, 1931 nya-
rán rendezték meg az első elő-
adást a Dóm téren: a kultuszmi-
nisztérium döntése alapján a 
Nemzeti Színház társulata Voino-
vich Géza Magyar passióját mu-
tatta be. A rendezésre Hevesi Sán-
dort kérték fel, akit Németh An-
talnak sikerült rábeszélnie koráb-
bi elutasító véleményének meg-
változtatására. Jézus szerepét Le-
hotay Árpád alakította, és tagja 
volt a szereplőgárdának "Tőkés 
Anna, valamint a fiatal Major Ta-
más és Timár József is. A szegedi 
közönség valósággal megostro-
molta a pénztárakat. A nagy ér-
deklődésre és a hatalmas sikerre 
való tekintettel a passiót a június 
13-i és a 14-i délutáni előadás 
után 14-én este harmadszor is el 
kellett játszani. „A krónikás bol-
dogan jegyzi fel, hogy Szeged ma 
komoly értékkel járult hozzá az 
ország kulturális életéhez és bízik 
abban, hogy misem fogja útját áll-
ni annak, hogy ez az érték kitelje-
sedjen" - írta lelkesedve a Délma-
gyarország tudósítója. A követke-
ző évben Madách művét, Az em-
ber tragédiáját tervezték bemutat-
ni. Gemier tanácsára Hont Fe-
renc kezdettől fogva ezt a darabot 
szerette volna a szabadtérire hoz-
ni. 1932 nyarán azonban nem 
rendeztek nagyszabású előadást a 
Dóm téren. A gazdasági okok 
mellett a valódi ok a széthúzás 
volt. Az illetékesek nem tudtak 
megegyezni: a többség Az ember 
tragédiáját akarta látni, Hevesi vi-
szont a Dóm téren előadhatatlan-
nak tartotta, és helyette a salzbur-
gi játékokon bemutatott [eder-
mannt javasolta. A római katoli-
kus egyház sem egyezett bele a 
Madách-mű bemutatásába, töb-
bek között a római szín miatt. 

1933: bemutat ják 
M a d á c h Tragédiáját 

A következő évben Hont Fe-
renc mindenképp bizonyítani 
akarta, hogy van létjogosultsága 
a Dóm téri fesztiválnak és Az 
ember tragédiája is előadható 
szabadtéren. A helyi sajtó és vi-
téz Svoy Kálmán altábornagy is 
mellé állt, ennek is köszönhető, 
hogy 1933. augusztus 26-án 
Hont rendezésében, Buday 

Az István, a király a dóm előtt. (Fotó: Karnok Csaba) 

György díszletében Lehotay Ár-
pád, Tőkés Anna és Táray Fe-
renc főszereplésével a 2500 ülő-
helyet és 2000 állóhelyet magába 
foglaló nézőtér előtt bemutathat-
ták Madách darabját. Tulajdon-
képpen ez a produkció volt a Sze-
gedi Szabadtéri Játékok első igazi 
premierje. Az előadást a követke-
ző napokban még kétszer ismé-
telték meg óriási sikerrel, majd 
Liszt kompozíciója, a Szent Er-
zsébet legendája csendült fel sza-
badtéri koncerten. A Délmagyar-
ország 1933. augusztus 27-én így 
írt a rendezvénysorozat sikeré-
ről: „Szeged várost most polgá-
rainak áldozatkészsége és mun-
kaszeretete fölemelte az ország 
érdeklődésének fókuszába, s 
most az a kötelesség és az a hiva-
tás vár a hatóságra, hogy ezt a he-
tet esztendővé nyújtsa ki, s az or-
szágnak Szeged felé forduló ér-

Vámos László A trubadur rendezése közben, háttérben a Leonorát alakító Temesi Mária. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

deklődését lankadni ne engedje." 
1934-ben újra a Tragédiát vitték 
színre, de már Bánffy Miklós és 
Oláh Gusztáv rendezésében. A 
szereplőgárda legfontosabb vál-
tozását a Lucifert csúfondáros ci-
nizmussal életre keltő Csortos 
Gyula szereplése jelentette. 
Bánffy jó diplomáciai kapcsola-
tainak köszönhetően még né-
hány vezető angol és amerikai 
lap is beszámolt a szegedi feszti-
válról, amelyen díszvendégként 
részt vett az osztrák kancellár is. 
A következő évben merészebben 
tervezték a programot, a felújí-
tott Tragédia mellett műsorra 
tűzték Hubay Jenő darabját, A 
cremonai hegedűst, Tolnay Klári 
főszereplésével Morselli mesejá-
tékát, a Glaucos-t és a Parasztbe-
csületet is, amit a Milánói Scala 
sztárjainak vendégszereplésével 
maga a szerző, Pietro Mascagni 
vezényelt. 

Kétszázezer pengős 
def ic i t 

1936-ban már annyira népsze-
rűvé vált a rendezvénysorozat, 
hogy hétezer fős nézőteret építet-
tek, és a minden évben műsorra 
tűzött Tragédia mellett Herczeg 
Ferenc Bizánc című darabját és 
Palló Imre főszereplésével Ka-
csoh János vitézét is bemuttaták. 
Ekkor már mindhárom produk-
ció díszlettervezője a fiatal Varga 
Mátyás volt, aki ezután a szegedi 
szabadtéri történetének egyik 
legmeghatározóbb alkotója lett. 
1937-ben újra műsorra tűzték az 
előző évi darabokat, és bemutat-
ták Berezeli Anzelm Károly Feke-
te Mária című költői játékát, 
amely az alsóvárosi templom hí-
res kegyhelyéhez kötődött. A 
fesztivál első korszakának legsi-
keresebb évada az 1938-as volt, 
amikor a felújítások mellett a 
Háry Jánost, az István király né-
pe című történelmi tragédiát és a 

világhírű Gina Cigna főszereplé-
sével Puccini Turandotját láthat-
ta az ország minden tájáról ide-
sereglő közönség. Kodály három 
nagy művét, a Budavári Te Deu-
mot, a Jézus és a kufárokat vala-
mint a Psalmus Hungaricust is 
előadták azon a nagyszabású 
koncerten, amit a komponista 
dirigált. A színvonalas program-
nak persze ára volt: kétszázezer 
pengős deficitet könyvelhetett el 
a város. 1939 nyarán szervezték 
meg az első korszak utolsó prog-
ramsorozatát. Új produkcióként 
Verdi egyik legnépszerűbb operá-
ját, az Aidát mutatták be a mo-
numentális tömeghatásokban 
gondolkodó Nádasdy Kálmán 
rendezésében. A címszerepre a 
bécsi Staatsoper magyar szop-
ránsztárját, Németh Máriát hív-
ták haza, aki Ferencsik János ve-
zényletével hatalmas sikert ara-

tott, majd Hirandotként is be-
mutatkozott. A később Német-
országban világhirűvé lett Fri-
csay Ferenc dirigálásával monst-
re szimfonikus koncertet is tar-
tottak. A II. világháború kitöré-
sével húszévnyi csönd követke-
zett a Dóm téren. 

1 9 5 9 : a t e t s zha lo t t 
újraéled 

Balázs Béla már 1946 októberé-
ben javasolta a Délmagyarország-
ban a játékok újraélesztését, ám a 
következő években a bel- és külpo-
litikai helyzet miatt remény sem 
volt erre. Az '56-os forradalom 
után Tari lános művelődési osz-
tályvezető terjesztette a város-
atyák elé a szabadtéri újjászerve-
zésének programját, amit Vaszy 
Viktor, Varga Mátyás, Major Ta-
más és Nádasdy Kálmán is támo-
gatott. 1959. július 25-én csen-
dült fel először az azóta is minden 
nyáron hallható fesztiválszignál, 
amit a Szeged híres város dallamá-
ra Vaszy komponált. Erkel operá-
jával, a Hunyadi Lászlóval kezdő-
dött el a Szegedi Szabadtéri Játé-
kok történetének második fejeze-
te. A legjobb magyar művészeket 
kérték fel a bemutatóra, a címsze-
repet Simándy József énekelte, aki 
a következő évtizedekben több 
szerepben is óriási sikert aratott a 
Dóm téren. Szilágyi Erzsébet szó-
lamát Takács Paula, Gara Máriáét 
Orosz Júlia, V Lászlóét Szabó 
Miklós énekelte. A látványos dísz-
letet Varga Mátyás, a korhű jelme-
zeket Márk Tivadar tervezte, a 
produkciót Mikó András rendez-
te. A zenei irányítás Vaszy Viktor 
kezében összpontosult. 

Az azóta eltelt több mint négy 
évtized minden sikerét reményte-
len vállalkozás lenne ezeken a ha-
sábokon pontosan számba venni. 
Szerencsére a szemtanúk és a sza-
badtéri irányítói példás alaposság-
gal megtették ezt. Az informatív 
kézikönyvekből kiolvasható: a 
magyar színházművészet szinte 
minden jelentős alakja letette a 
névjegyét a Dóm téren. Meghatá-
rozó előadásokat rendezett itt 
többek között Major Tamás, Szi-
netár Miklós, Mikó András, Vá-
mos László és Kerényi Miklós Gá-
bor. Emlékezetes alakításokkal ír-
ta be nevét a játékok történetébe 
például Gobbi Hilda, Dayka Mar-
git, Bessenyei Ferenc, Gábor Mik-
lós, Ruttkai Éva, Latinovits Zol-
tán, Kútvölgyi Erzsébet. Az opera-
énekesek közül a már említett ré-
gi nagyokon kívül a pályakezdő 
Marton Eva éppúgy fellépett itt, 
mint a szegedi kötődésű, nemzet-
közi karriert befutott Gregor Jó-
zsef, Tokody Ilona és Komlósi Ildi-
kó. A világsztárok közül elég csak 
a Callas-szal is együtt éneklő Gi-
anfranco Cecchele, Peter Glos-
sop, Mario Malagnini, Gail Gil-
more vagy Jósé Cura nevét emlí-
tenünk. 

HOLLÓSI ZSOLT 

• Latinovits Zoltán Talthybiosz szerepében A trójai nők 1970-es bemutatóján. 


