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Angyal Katalin 

 

SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK A HORTHY-

KORSZAKBAN 

 

Előzmények és a Szabadtéri Játékok első éve Szegeden 

 

1931. június 13-án került megrendezésre a szegedi Dóm téren a Magyar Passió, a 

Szegedi Szabadtéri Játékok történetének első előadása. Ezt követően a második 

világháborúig a város – 1932 kivételével – minden esztendőben otthont adott a nyári 

ünnepségsorozatnak. Magyarországon ebben az időszakban több településen 

rendeztek hasonló eseményt, közülük mégis a szegedi előadások vonták magukra 

leginkább a belföld, majd néhány esztendővel később a külföld figyelmét is. 

 A szegedi játékok kezdeményezésében kulcsszerepe volt egy, a színpadi 

rendezés iránt érdeklődő helybéli fiatalembernek, Hont Ferencnek, aki 1949-ben 

színházművészeti munkásságáért Kossuth-díjat kapott. Hont a húszas éveiben 

bejárta Nyugat-Európát. Előbb a németországi színházakat látogatta, majd 

Franciaországba ment, ahol Párizsban Firmin Gémier mellett töltött hosszabb időt. 

Gémier ekkoriban szabadtéri ünnepi játékokat is szervezett, s ez ültette el Hont 

fejében a szegedi játékok gondolatát. Hazatérte után, 1927 májusában Hont Ferenc 

újságcikkben tette közzé elképzelését, amely szerint Szeged alkalmas lenne 

szabadtéri játékok szervezésére. Írásában először Gémier szavait tolmácsolta: 

„Magyarországon, ahol a művészeti élet ugyanúgy centralizálódott Budapesten, 

mint ahogy a francia művészi élet Párisban, csak előnyös lehet egy ilyen vidéki 

kísérleti színház fölállítása.” Hont úgy vélte, hogy a rendezvénynek nem célszerű 



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

64 

 

csupán a színház épületére korlátozódnia, egy szabadtéri színpad a maga 

újszerűségével segítené a város idegenforgalmának növekedését, illetve az ország 

kulturális életében való aktív részvételét. Hont szerint a színjátszás lényegében két fő 

formát ismert: a drámát és a látványos játékot, azaz a „spektákulumot”, amelyek 

közül utóbbiban látta a lehetőségeket: „Ne húsz évvel ezelőtti elavult vígjátékokkal, 

elkopott drámákkal és esetlen operettekkel kísérletezzenek, hanem örök emberi 

értékeket fejezzenek ki a mai kor nyelvén, azonkívül adjanak mai írókat, mai 

látványosságot, mai problémákat, egyszóval: korszerű színházművészetet.”1  

 Az 1920–1930-as évek fordulóján több olyan érv is felmerült, amely a játékok 

megrendezése, illetve állandósítása mellett szólt. Elsősorban az, hogy Szeged 

egyetemi város volt, ami pezsgőbbé tette a szellemi életet, és fokozta a kultúra iránti 

igényeket. Ezt a Klebelsberg-féle decentralizációs kultúrpolitika is támogatta. 

Ekkoriban több esemény és körülmény is Szeged felé irányította az ország figyelmét: 

a városnak a Horthy-korszak genezise szempontjából is szimbolikus politikai 

jelentősége volt, hiszen itt működött 1919 közepén az ellenkormány, s innen indult 

útjára az ellenforradalmi gondolat. Maga a helyszín, a Dóm tér, ideális volt 

szabadtéri játékok rendezésére. Az 1930-ban felszentelt fogadalmi templom előtt 

nyíló négyszögű, zárt teret a város az 1879-es nagy árvíz emlékére építtette 1912 és 

1929 között. A tér épületei 1929–1932 között nyerték el végleges alakjukat.  

 Kezdetben mégis megoszlottak a vélemények a helyszínnel kapcsolatban. 

Hevesi Sándor szerint, aki mint rendező, tanár és színházigazgató nagy tekintélynek 

örvendett a korszakban, a Dóm tér alkalmatlan volt az előadásokra. Németh Antal, a 

szegedi színház rendezője azonban rámutatott azokra a lehetőségekre – az újszerű 

világítástechnika és a tömegjelenetek keltette hatásokra –, amelyeket a tér 

elrendezése kínált szcenikai szempontból.2 

                                                 
1 Gemier – a szegedi színházról. Délmagyarország 1927. május 11. 4. 
2 Nikolényi István: A Szegedi Szabadtéri Játékok kézikönyve (1931-2006). Szeged 2006. 7. 
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 A Szabadtéri Játékok előkészületei, illetve később előadásai során is sokszor 

előkerült Salzburg példája. A szabadtéri előadásairól is híres várost viszonylagos 

közelsége miatt magyar turisták is sűrűn látogatták nyaranta, az ottani ünnepi 

játékok pedig mindvégig követendő, illetve túlteljesítendő példaként szolgáltak 

Szeged számára. Meg kell jegyezni azonban, hogy Magyarországon ekkoriban 

Szegeden kívül 8‒10 város rendezett szabadtéri játékokat több-kevesebb sikerrel. 

Ennek ellenére a szegedi sajtó ezeket csak kivételes esetben említette mintaként vagy 

párhuzamos eseményként, valószínűleg azért, mert elsősorban riválist látott bennük. 

 A Délmagyarország az első előadás előkészületei kapcsán, 1931 júniusában 

számolt be a korábban Magyarországon tartott szabadtéri előadásokról. A korai 

példák közül elsőként a Festetics-család keszthelyi kastélyának színpadán tartott 

előadásokat említette, amelyek még zártkörűek voltak, és csak a család 

szórakoztatását szolgálták. A lap megemlékezett az 1922-ben az Eger melletti 

Mikófalván rendezett szabadtéri előadásokról is, amelyekhez a Nemzeti Színház is 

segítséget nyújtott díszlettel és jelmezekkel, a szereplők azonban a helyi lakosok 

közül kerültek ki. A falu lakossága mindössze 1084 fő volt, mégis az első nyáron 

26 000 néző tekintette meg az előadásokat. A vállalkozás mindössze két évadot ért 

meg, majd hosszas pereskedéssel végződött a bevételek és a színpadi eszközök 

miatt.3  

A Délmagyarország ezen kívül csupán az 1924-ben indult margitszigeti 

játékokról tett említést. Teljes egészében azonban egyik eseményt sem tekintette a 

szegedi játékok konkrét előzményének, s elsősorban propagandisztikus célból 

hangsúlyozták, hogy míg amazoknál a szabad tér, a természet csupán mint „díszlet” 

jelent meg, addig Szeged úttörő a klasszikus értelemben vett szabadtéri játékok 

magyarországi történetében.4 

                                                 
3 Igen sok vendége is lesz a szegedi Passiójátéknak. Délmagyarország 1931. június 13. 5. 
4 Szabadtéri játékok Magyarországon. Délmagyarország 1931. június 14. 5.  
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„… a szabadtéri játékok bevezetésére irányuló első kísérlet teljes sikerrel 

végződött” 

 

1931-ben Szeged országos sikert aratott a Szabadtéri Játékok megrendezésével. A 

szervezésben jelentős szerepet játszott Somogyi Szilveszter polgármester, valamint 

Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója, aki lehetővé tette a színészek szegedi 

fellépését és a díszleteket az ünnepi játékok rendelkezésére bocsátotta. A 

Délmagyarország június 3-án, tíz nappal az első előadás előtt ekképp tolmácsolta 

Hevesi szavait:  

 

„A szegedi szabadtéri játékokra megfelelő gondossággal, művészi munkával 

és technikai eszközökkel készülünk. A Magyar Passiónak Szegeden 

négyszázötven szereplője lesz. Csak az oberammergaui játék volt ilyen 

nagyszabású, a salzburgi sohasem. A technikai felkészültséget még össze sem 

lehet hasonlítani, annyira felette áll minden eddig megrendezett játéknak.”5  

 

A színpad – kialakításából kifolyólag – valóban segített műfajteremtővé tenni 

az előadást: a Dóm tér mérete fokozta a fény- és tömeghatásokat, a színpad 

háromszorosa volt a pesti Nemzeti Színházénak, illetve az is pozitívumként hatott, 

hogy a darab cselekménye eredetileg is színpadon játszódott.6 

 A szegedi városatyák anyagi sikerben is reménykedtek: a jegyek jóval az 

előadások előtt elfogytak, külföldiek is vásároltak, mivel a rendezőbizottság 

gondoskodott arról, hogy külföldi utazási irodákba is küldjenek ki belőlük. Az 

előadások időszaka jó alkalomnak bizonyult a szegedi ipar népszerűsítésére. A 

helybéli kamara továbbította a kereskedők és iparosok kérését a miniszterhez, aki a 

                                                 
5 Riport Hevesi Sándorral. Délmagyarország 1931. június 3. 5.  
6 U.o. 
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Játékok idejére engedélyezte a boltok nyitva tartását szombaton este 8 óráig, 

vasárnap 7-től 12 óráig.7 Ezen kívül az idegenforgalom növelése érdekében a MÁV 

különvonatokat indított az előadásokra a budapesti, a gyulai és a szentesi vonalon. A 

Délmagyarországnak adott nyilatkozatában Somogyi polgármester is kiemelte a 

Játékok idegenforgalomra gyakorolt pozitív hatását: „Ha a kísérlet sikerül, annak 

nagy jelentősége lesz Szeged idegenforgalma szempontjából, mert a 

rendszeresítendő ünnepi játékok lehetnek a jövőben a város legvonzóbb, 

legérdekesebb nevezetességei. […] Én tehát úgy kulturális, mint közgazdasági 

szempontból igen sokat várok ettől a kísérlettől.”8 

A Magyar Passió június 13-án megrendezett premierjén 5000 látogató ült a 

nézőtéren. Az első sorokban foglalt helye többek között Gróf Klebelsberg Kunó 

vallás- és közoktatásügyi miniszter, József Ferenc főherceg, Anna főhercegnő, 

Bethlen Margit grófnő, Glattfelder Gyula megyéspüspök, Kárpáthy Kamilló 

tábornok, a honvédség főparancsnoka és Shvoy Kálmán altábornagy, a 

rendezőbizottság tagja.9  

 Az előadást június 14-én délelőtt és délután is megismételték a nagy 

érdeklődésre való tekintettel.10 Az esemény egységesen pozitív visszhangot kapott. 

Klebelsberg a polgármesternek küldött köszönőlevelében az alábbiakat írta: „A 

szegedi ünnepi játékok befejezése után – úgy érzem teljes tárgyilagossággal 

megállapítható, hogy a szabadtéri játékok bevezetésére irányuló első kísérlet teljes 

sikerrel végződött.”11 

 A rendezvény azonban nem váltotta be a kereskedők, iparosok reményeit. A 

szállodák jelentései szerint az előadások napján ugyan összességében nőtt a 

                                                 
7 Látogatás Mikófalván. Délmagyarország 1931. június 12. 3.  
8 U.o. 
9 Ötezer ember a passiójátékok premierjén. Délmagyarország 1931. június 14. 4.  
10 Nikolényi I.: A Szegedi Szabadtéri i.m. 9. A korszak előadásai és a fellépő színészek tekintetében lásd 

1. és 2. táblázat. 
11 Sz. Simon István: A játékok krónikája. Szeged, 1983. 16–17. 
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vendégek száma, de a külföldiek aránya nem volt magasabb. Ezért leginkább a 

különvonatokat okolták, amelyek az előadások után rögtön hazaszállították a 

látogatókat. Egy későbbi levélben, amelyet egy kereskedő címzett a 

szerkesztőségnek, az alábbiakat olvashatjuk:  

 

„Mint szegedi kereskedő nagyon vártam a nagyon hirdetett idegenforgalmat, 

de dacára a szombati meghosszabbított nyitvatartásnak és a vasárnapi 

felfüggesztett munkaszünetnek, nem volt idegen vevőm. […] Egy belvárosi 

szállodás szobái üresek voltak, de a vendéglősök sem érezték jelentékenyen az 

idegenforgalmat. Keresve az okot, a következőről értesültem: A kirándulást az 

Ibusz rendezte. A vendégek egy részét nem szállodákban, hanem az 

internátusban helyezték el, sőt az étkezés is ott történt.”12 

 

 Úgy tűnik tehát, első évében a vállalkozás anyagi szempontból nem váltotta 

be a hozzá fűzött reményeket. A következő esztendő sem hozott fellendülést: 1932-

ben nem is rendezték meg a Szegedi Szabadtéri Játékokat, csupán néhány előadást 

tartottak a városban. Gömbös Gyula honvédelmi miniszter takarékossági okokból 

visszavonta a nézőtér fejlesztéséhez ígért támogatást. Hont Ferenc ugyan 

megpróbálta életben tartani a vállalkozást, de a rendezvények időpontját előbb 

elhalasztották, majd a tervezett előadások végleg elmaradtak. Ez az év mélypontnak 

számított abban az értelemben is, hogy Somogyi Szilveszter és Klebelsberg Kunó 

halálával veszélybe került a Játékok jövője.13 

 

 

 

                                                 
12A szabadtéri játékok idegenforgalmi mérlege. Délmagyarország 1931.június 18. 4.. 
13 Nikolényi I.: A Szegedi Szabadtéri i. m. 10. 
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Magyarországi követők 

 

A többi magyar város szabadtéri előadásai közül is érdemes néhányat megvizsgálni. 

A szombathelyi ünnepi hetet először 1934. szeptember 1–10. között rendezték meg, 

három évvel később, mint a szegedit. Az időpont a tanévkezdés miatt nem volt 

szerencsés, talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy ennek a rendezvénynek nem sikerült 

annyira beivódnia a köztudatba. Mindenképpen újszerű volt azonban, hogy a 

szombathelyiek sem csupán az előadások köré szervezték az Ünnepi Hetet, hanem 

kongresszus, több kiállítás, szabadtéri esemény, népművészeti bemutató színesítette 

az eseménysorozatot. Pável Ágoston, aki a Vasi Szemlében számolt be a 

rendezvényekről, úgy vélte, nem elég az „általános”, bármely városban bemutatható 

program, hanem a saját, helyi kultúra felmutatása a legfontosabb, ami segíthetné, 

hogy a rendezvénysorozat teljesen egyedivé s ezáltal még hatásosabbá váljon.14 

 Sopronban 1932-ben, 1934-ben és 1937-ben rendeztek ünnepi hetet. A gondolat 

már a húszas évek végén, a szegedivel egy időben felvetődött. További párhuzam, 

hogy az 1934-es előadások előkészületeihez és megrendezéséhez Hont Ferenc is 

hozzájárult. Tolnay Andorral ők rendezték a Háry János előadását a Deák téren, az 

evangélikus teológia épülete előtt. A főszereplők többségükben énektanárok, -

tanárnők és egykori operaházi tagok voltak. 1937 előtt a Soproni Ünnepi Heteknek 

nem volt országos propagandája, ilyen szempontból ez az év előrelépést jelentett.15 

Azonban a rendezvény látogatottságát vizsgálva nem kapunk kedvező képet. 1932-

ben szeptember 3-án rendezték meg a Soproni Ünnepi Játékokat, amely 2000 

érdeklődőt vonzott, 1937-ben pedig a Szabadtéri Játékok a fertőrákosi kőfejtőben 

1500 nézőt.16 

                                                 
14 Pável Ágoston: Ünnepi Hét. In: Vasi Szemle, 1934/4. 1934. 281–282. 
15 Hárs József: A Soproni Ünnepi Hetek története. Sopron, 1994.1994. 10–16. 
16 Uo. 185–187. 
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 A Szegedi Szabadtéri Játékokkal a Pécsi Ünnepi Játékok mutatják a legtöbb 

hasonlóságot. Utóbbit 1933 és 1938 között (1934 és 1937 kivételével) megrendezték, a 

két esemény tehát mintegy párhuzamosan zajlott. Ráadásul Pécsett is a dóm előtti 

teret találták alkalmas helyszínnek az előadások lebonyolítására. A választást 

néhányan Bartók Béla egy megjegyzésére vezetik vissza. A zeneszerző ugyanis 1923 

októberében a városban tett séta után azt mondta a Pécsi Lapok munkatársának, hogy 

a dómot egyedülállónak tartja, s egyesek szerint ekkor fogant meg a pécsiekben a 

szabadtéri színpad felállításának gondolata. A pécsi szervezők mindenesetre 

riválisként tekintettek Szegedre, s túl szerették volna szárnyalni az ottani 

előadásokat. Márkus László főrendező 1931. június 21-én kelt levelében írta: „Ez a 

mai vállalkozásunk amúgy sem nagyon szimpatikus a minisztériumban és csak 

olyan döntő sikerrel némíthatjuk el az okvetetlenkedéseket, ami túl tesz a szegedi 

sikeren és amiért áldozni kell, fél munka katasztrófa…”17  

Hozzákezdtek tehát a tribünépítéshez, a költségvetéssel azonban gondok 

akadtak, ezért a Márkus által megfogalmazott célkitűzéshez képest több esetben is be 

kellett érniük „félmegoldásokkal”. Először csökkentették a tervezett előadások 

számát, s takarékosságból katonazenekar felléptetését tervezték az operaházi 

kisegítők helyett. Az ily módon túlzottan leegyszerűsített műsorral azonban végül 

mégsem álltak közönség elé. A Játékok megrendezését előbb 1932-re, majd 1933-ra 

halasztották.18 

 Mindez érthetővé teszi, hogy a szabadtéri játékok kapcsán miért éppen Szeged 

neve ivódott be leginkább a hazai köztudatba. Az előbb említett hiányosságokat – 

mint a kora őszi időpont, a költségkímélő félmegoldások –Szegednek sikerült 

kiküszöbölnie.  

                                                 
17 Nádor Tamás: Adatok és dokumentumok a pécsi ünnepi játékok történetéből, 1933–1938. In: Baranyai 

Helytörténetírás. Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1983–1984. Szerk. Szita László. Pécs, Baranya 

Megyei Levéltár, 1985. 417. 
18 Uo. 415–418. 
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A továbbiakban bemutatjuk, hogy Szeged városa milyen jelentős propagandát 

fejtett ki a Szabadtéri Játékok érdekében országos viszonylatban, illetve külföldön, s 

milyen utazási kedvezményekkel és kiegészítő programokkal kívánta vonzóbbá 

tenni a színpadi műsort az érdeklődők számára. 

 

 

1933 – a fellendülés éve 

 

1933 fellendülést hozott a Szegedi Szabadtéri Játékok történetében. A vállalkozás 

szegedi kézbe került, melléállt magánvállalkozásban a sajtó – a Délmagyarország és a 

Friss Újság –, ezek szerkesztőivel, illetve Pásztor József elnökségével, aki a 

Délmagyarország főszerkesztője volt.19 

 Az 1933-as szezon sikere nagyban köszönhető a városi intézőbizottság 

döntésének, amely szerint a szabadtéri játékokat egy időpontban kell megrendezni, 

és össze kell vonni a Szegedi Hét című rendezvénnyel. Korábban ez külön 

eseménysorozat volt, amelyre rendszerint szeptemberben került sor képzőművészeti, 

mezőgazdasági kiállításokkal, bemutatókkal. Többek között ez is szerepet játszott a 

két rendezvény összehangolásában, mivel a Szegedi Hét az iskolaév kezdete miatt 

nem tudott maximális látogatottságot elérni.20 Shvoy Kálmán, a Játékok egyik 

szervezője naplójában így emlékezik meg az eseményről: „Június 21. […] A Szegedi 

Hét rendező bizottsága ülést tartott, amelyen a főbb elvek le lettek fektetve, úm. 

élőképek Szeged történetéből, nagy vízi felvonulás, zenés takarodó. Eleinte a Szegedi 

Hét külön megrendezése volt a terv, de győzött a józan felfogás, s a Szabadtéri 

Játékokkal egyidőben való megtartását határoztuk el.”21 

                                                 
19 Nikolényi I.: A Szegedi Szabadtéri i. m. 10. 
20 A szabadtéri játékok és a szegedi hét. Délmagyarország 1933. július 4. 5.  
21 Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta: Perneki Mihály. 

Budapest, Kossuth, 1983.117. 
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 A szervezés középpontjában Az ember tragédiája előadásának előkészületei 

álltak. A darabot – amely a későbbiekben védjegyévé vált a Szegedi Szabadtéri 

Játékoknak – színpadra kerülésének 50 éves évfordulója alkalmából vették fel a 

műsorba.22 A Tragédia előadásának gondolata már az első szezonban, 1931-ben is 

felvetődött, de – részben a katolikus egyház részéről érkezett, a római, a bizánci és a 

párizsi szín elleni tiltakozás miatt – mégsem került színpadra.23 

 Shvoy, akit július elején megválasztottak a művészeti, sport és ünneprendező 

bizottságok elnökének,24 naplójában már a május 23-i bejegyzésben beszámolt a 

Tanyai Újság, a Friss Újság és a Délmagyarország közös vállalkozásáról, azaz a Játékok 

megrendezéséről, és felsorolta a bizottság tagjait. A következő nap az alábbi 

bejegyzést olvashatjuk:  

 

„Ezen rendező bizottság nevében két kiküldött, úm. Balogh István és Pásztor 

József nálam jártak, előadták a tervüket, hogy »Az ember tragédiájá«-t akarják 

a Dóm téren előadni, és segítségemet kérték. Nekem tetszett a terv… 

magamévá tettem a gondolatot, s megtárgyalás után kilátásba helyeztem a 

színpad, nézőtér felépítését, statisztériát, zenekart s híradós katonákat a 

telefon és világításra.”25  

 

 A darab rendezésével Hont Ferencet bízták meg. Augusztus 26-án adták elő 

először Madách művét, telt ház előtt. A főbb szerepeket Lehotay Árpád, Tőkés Anna 

és Táray Ferenc alakította. A 300 fős statisztéria, a kórus, a zenekar, a tánckar, a 

                                                 
22 „Az ember tragédiája” és monstre-hangversenyek a Templom-téren. Délmagyarország 1933. július 2. 

3.  
23 Sz. Simon I.: A játékok krónikája i. m. 17. 
24 Délmagyarország 1933. július 4. 
25 Shvoy Kálmán titkos naplója i. m. 116–117. 
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korszerű színpadtechnika mind hozzájárult a mű újszerű előadásához, főként a 

tömegjelenetek erejének kihasználásával.26  

Augusztus 29-én a Délmagyarország közvetítette az országos sajtóvisszhangot. 

A Budapesti Hírlap vezércikkében az alábbiakat írta: „Az előadás sikere megérlelte azt 

a meggyőződést, hogy a szegedi Dóm téren éppen úgy állandósítani kellene Az 

ember tragédiája megismétlődő előadását, mint ahogyan a salzburgi Dóm tér előtt 

megelevenedik Hugo von Hoffmannstahl misztériuma, a Jedermann.” A Magyar 

Hírlap ekként írt: „A rendezői elgondolás hatása ezen a tökéletes előadáson 

mutatkozott meg teljes nagyságában. […] Az előadás mindvégig zökkenőmentes 

volt, a technikai apparátusok kifogástalanul működtek, és a rendkívül 

nagyjelentőségű kísérlet száz százalékig sikerült.” A Magyarság a tömegek ezreiről 

írt, az esemény monumentalitását hangsúlyozta. Az Újság magát a vállalkozást 

dicsérte, utalt arra, hogy Szeged városának mennyi erőfeszítésébe került létrehozni 

egy ilyen rendezvényt. A Népszava Hont Ferenc rendezői érdemeit helyezte előtérbe, 

ellentétben a Pesti Naplóval, amely Hont munkájában ugyan kifogást talált, de az 

előadás sikerét nem vonta kétségbe.27 

 Az 1933-as év idegenforgalmi szempontból is nyereségesebbnek mondható, 

mint a korábbiak. A városnak sikerült kiaknáznia a szabadtéri játékok nyújtotta 

lehetőségeket, különféle kiállítások kerültek megrendezésre, mezőgazdasági és 

bútorkiállítás, helyi sajátosságként pedig ‒ a szegedi tarhonya „védelmében” ‒ még 

„tarhonyakongresszusra” is sor került.28 Ezeken kívül sportünnepélyt, autószentelést, 

borvásárt, gyümölcs-, szőlő- és különféle képzőművészeti kiállításokat is 

megtekinthettek az érdeklődők.29 Hozzájárult a sikerhez a szegedi kereskedők 

                                                 
26 Nikolényi I.: A Szegedi Szabadtéri i.m. 11.  
27 A szabadtéri játékok Szegedre irányították az egész ország figyelmét. Délmagyarország 1933. 

augusztus. 29. 2.  
28 A Szegedi Hét hírei. Délmagyarország. 1933. augusztus 22. 4.  
29 A Szegedi Hét Krónikája. Délmagyarország 1933. augusztus 30. 4.  
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lelkesedése is, akiktől több javaslat érkezett, hogy minél több helyi különlegesség 

bemutatása kapcsolódjon össze a Szabadtéri Játékokkal. Ilyen javaslat volt például a 

kombinált jegyek eladása, amelyek a kétnapos szállást fürdőbelépővel egészítették 

ki.30 

 A Játékok után a Délmagyarország a szállodások, kereskedők és iparosok 

véleményét, tapasztalatait közölte, illetve ötleteiket is, amelyek még jobban növelnék 

a város idegenforgalmát. Általánosságban elmondható, hogy a szállodások meg 

voltak elégedve a forgalommal a Szabadtéri Játékok idején. Az egyetlen kritika – 

ismét – a különvonatoknak szólt, amelyeket véleményük szerint a jövőben 

kívánatosabb lenne hamarabb indítani Szegedre és onnan később vissza, hogy így 

növeljék a városban töltött időt.31 

A kereskedelemben az élelmiszerárusok örvendhettek a legnagyobb forgalomnak. A 

beszámolók német, román, angol és francia vásárlókat, turistákat is említenek. A 

vélemények azt tükrözik, hogy mindenképpen kívánatos az esemény újbóli, 

rendszeres megrendezése.32 Szeptember elején elkészült a Szabadtéri Játékok idejére 

vonatkozó gazdasági elemzés, amelyet a sajtó szeptember 10-én közölt. Eszerint 

nagyjából negyedmillió pengőre rúgott az az összeg, amely a Játékok 

megrendezésével a város kereskedelmi vérkeringésébe került.33 

 A pénzügyi sikerek után a következő két év leginkább arról szólt, hogy az 

esemény híre külföldre is eljusson, a Szegedi Szabadtéri Játékokat európai szinten is 

népszerűsítsék. 

 

 

                                                 
30 A szabadtéri játékok hatása Szeged gazdasági életére és idegenforgalmára. Délmagyarország. 1933. 

szeptember 6. 4.  
31 Uo. 
32 Uo. 
33 Tonelli Sándor: A szegedi napok mérlege. Délmagyarország 1933. szeptember 10. 5.  
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„Amit Szegeden láttunk, az megérdemelné, hogy a magyar határokon túl 

messzeföldön ismerjék” 

 

1934-ben a korábbi évhez képest alapvető különbséget jelentett, hogy egyedül Az 

ember tragédiája szerepelt műsoron. (1933-ban a Szent Erzsébet legendája című művet is 

színpadra vitték.) Nyolc alkalommal adták elő a Tragédiát augusztus első felében.34 

 A közönség érdeklődésének fokozására a város és a szervezők továbbra is 

mindent megtettek. Pálfy József polgármester Hóman Bálint kultuszminisztert kérte 

az esemény pénzügyi támogatására. Május végén érkezett válasz Hóman részéről, 

aki biztosította a szervezőbizottságot erkölcsi támogatásáról, de anyagi támogatásról 

nem intézkedett : „[…] szívesen látom a város azon elhatározását, hogy az oly szép 

sikerrel megindult szabadtéri játékokat immár folytatólag is rendezni szándékozik. 

[…] Készséggel fogom a város ezen vállalkozását a magam részéről is támogatni, 

amennyiben erre nézve konkrét kívánságok merülnek fel. […] A kérelmezett 

pénzbeli támogatást azonban fedezet hiányában őszinte sajnálatomra nincs módom 

engedélyezni.”35 

 Az előadások idejére a város népszerűsítésére külön bélyegsorozatot 

bocsátottak ki három kivitelben, öt nyelven.36 A bélyegek közül egy a Dóm teret 

ábrázolta, kettő pedig Az ember tragédiája paradicsomi, illetve párizsi színét. (1. kép) 

A Játékok idejére az Alföldkutató Bizottság nagygyűlést hívott össze mezőgazdasági, 

ipari, kereskedelmi, erdészeti, szociológiai, népművelési és irodalmi 

szakosztályokkal. Ez évben újdonságnak számított a halászati kiállítás, amely a tiszai 

                                                 
34 Nikolényi I.: A Szegedi Szabadtéri i.m. 12. 
35 Hóman Bálint levele Pálfy József polgármesternek. 1934. május 29. MNL CSML, IV. B, 1407.c, 636. 

doboz, sz. n.  
36 Délmagyarország 1934. július 1. 5. 
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halkultúrát hivatott bemutatni a halászat eszközeivel, a halak anatómiai 

ismertetésével, különböző vízrajzi kiállításelemekkel.37 

 A nagyszámú látogató érdekében változatlanul indultak a filléres vasúti 

járatok, ún. „Madách vonatok”, utalva Az ember tragédiája tradíciójára a Szegedi 

Szabadtéri Játékokon. Ezen kívül a rendezőbizottságnak sikerült a Játékok idejére 

50%-os utazási kedvezményt kieszközölnie a MÁV-nál.38 Annak érdekében, hogy a 

Játékok híre külföldre is eljusson, már július közepére meghívtak külföldi 

újságírókat, akiket körbevezettek a városban, beavatták őket az előkészületek 

menetébe, legfőképpen a Dóm teret ajánlották figyelmükbe. A visszhangok 

rendkívül elismerőek voltak, a Dóm teret több esetben is a velencei Szent Márk 

térhez hasonlították.39 A meghívottak  tudósításai így jóval a Játékok kezdete előtt 

megjelentek, s ez valószínűleg már 1934-ben is hozzájárult a külföldi látogatók 

számának növekedéséhez.40 

 Ebben az évben alakult meg a Szegedi Szabadtéri Játékok Barátainak 

Társasága, a magyar politika, közélet és a művészvilág ismert személyeinek 

védnökségével. Előbbire példa József Ferenc főherceg, Gömbös Gyula 

miniszterelnök, illetve Glattfelder Gyula csanádi püspök. Díszelnöknek Fabinyi 

Tihamér pénzügyminisztert, Kállay Miklós földművelésügyi minisztert, 

Sztranyavszky Sándort, a Nemzeti Egység Pártja elnökét és Herczeg Ferenc írót 

választották meg.41 

 Nagy előkészület előzte meg Kurt Schuschnigg osztrák kancellár látogatását, 

aki Gömbös Gyula, Kánya Kálmán külügyminiszter, Hóman Bálint kultuszminiszter, 

                                                 
37 Külföldi újságírók kirándulása: Szeged idegenforgalmi propagandájának eredménye. 

Délmagyarország 1934. július 10. 2.  

Filléres Madách-vonatok és félárú utazás Az ember tragédiája szegedi szabadtéri előadásaira. 

Délmagyarország 1934. július 6. 3.  
39 „Szeged a kultúra szigete”. Délmagyarország 1934, július 13. 3.  
40 Külföldi újságírók. Délmagyarország 1934. július 10. 
41 Megalakult a Szegedi Szabadtéri Játékok Barátainak Társasága. Délmagyarország 1934. július 8. 5.  
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valamint számos magyar és osztrák politikus kíséretében érkezett Szegedre. A 

kancellár tiszteletére díszelőadásban játszották Az ember tragédiáját.42 Az a tény, hogy 

a politikusok látogatása magának az előadásnak szólt, a Szabadtéri Játékok 

nemzetközi jelentőségét mutatta. A sajtó már az előadás előtt pár nappal arról 

számolt be, hogy az összes jegyet eladták elővételben, s nemcsak Szegedről, hanem 

az ország minden területéről érkeznek nézők, sőt a Magyarországon nyaraló 

külföldiek közül is sokan vásároltak jegyet. „Így csütörtökön Szeged a nemzetközi 

világ találkozóhelye lesz. Most mutatkozik meg igazán a szegedi szabadtéri játékok 

nagy jelentősége, amelyhez fogható kulturesemény még nem igen volt 

Magyarországon” – írta a Délmagyarország.43 A beszámolók szerint az osztrák 

kancellárt lenyűgözte a szegedi előadás: „Amit Szegeden láttunk, az megérdemelné, 

hogy a magyar határokon túl messzeföldön ismerjék” – idézték a lapok Schuschnigg 

szavait.44 

 A Játékok népszerűsítésében fontos szerepet játszott az olasz újságíró-

szövetség küldöttsége. Ezen kívül számos külföldi újságíró összesen 35 külföldi 

lapban hat európai nyelven megjelent cikkének témája volt a szabadtéri színpad. A 

londoni Times különösen dicsérte a rendezvényt, méltatta Az ember tragédiája 

előadását, s utalt a mű világirodalmi jelentőségére.45 

 Juránovics Gyula, a szegedi vendéglősök nevében elégedetten ecsetelte a 

Szabadtéri Játékok üzleti hatását. Állítása szerint a Játékok nélkül a forgalom a 

jelenlegi bevételeknek az egyharmadát sem tenné ki, s az előadások körüli napokban 

                                                 
42Schuschnigg kancellár csütörtökön Szegedre érkezik és megtekinti Az ember tragédiája előadását. 

Délmagyarország, 1934. augusztus 5. 3. 
44 Csütörtökön este nemzetközi esemény színhelye lesz a Dóm tér. Délmagyarország 1934. augusztus 

9. 3.  
44 Schuchnigg nyilatkozata (Budapest, augusztus10). Délmagyarország 1934. augusztus 11. 2.  
45 Az egész város elsőrendű érdeke a szabadtéri játékok állandósítása. Délmagyarország 1934. 

augusztus 18. 3.  
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a szállók foglaltsága 90‒100%-os volt.46 Másfelől, az Idegenforgalmi Hivatal jelentése 

szerint a külföldiek „idecsábítása” nem sikerült teljes mértékben. A jelentés szerint 

„ennek legfőbb oka az a bizonytalan politikai és közbiztonsági helyzet, amely az idén 

Ausztriában uralkodott. Az osztrákok nem merték elhagyni hazájukat.”47  

Összességében a városnak nagyjából 125 000 pengő bevételt hozott az ünnepi 

hét, ami az előző évihez viszonyítva komoly visszaesést jelentett.48 

 

 

A kormányzó látogatása 

 

1935-ben a Szegedi Szabadtéri Játékok az előző évihez hasonlóan nemzetközi 

eseménynek számítottak, a műsorban már olasz vendégművészek is felléptek, s ez 

volt az első alkalom, amikor Horthy Miklós kormányzó is ellátogatott a 

rendezvényre.  

 Ebben az évben a Szegedi Szabadtéri Játékok Barátainak Társasága özvegy 

Klebelsberg Kunónét választotta elnökévé, ami a néhai kultuszminiszter iránti 

tisztelet megnyilvánulása volt. Klebelsbergné levélben köszönte meg a gesztust:  

 

„Köszönettel vettem a megtisztelő hírt, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok 

Barátainak Társasága megválasztott elnökének. Hálás vagyok a jóleső 

figyelemért – mert érzem, kinek szól – és örömmel vállalom e gyönyörű 

tisztséget. Nagyon szeretnék a társaságnak szép munkájában tőlem telhetőleg 

                                                 
46 A szabadtéri játékok rendkívüli sikere elsőrendű gazdasági kérdés lett Szeged számára. 

Délmagyarország 1934. augusztus 17. 5.  
47 Délmagyarország 1934. augusztus 19.  
48 25 ezer idegen. Délmagyarország 1934. augusztus. 22. 3.  
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segítségére lenni, csak attól félek, hogy most, mélységes új gyászomban nem 

fogják tudni sok hasznomat venni.”49 

 

 A szervezők ismét nagy figyelmet fordítottak a külföldi látogatók számának 

növelésére. Három hónapos vízummentességet kaptak azok, akik Szegedre érkeztek 

megtekinteni a Szabadtéri Játékokat. Az előadási napokra külön kirendeltséget 

állítottak fel, ahol a külföldi turisták ügyeit intézték. Több külföldi utazási iroda is 

jelezte csoportjaik részvételi szándékát. A sajtó tájékoztatása szerint „Európa minden 

államából, a nagy kultúrvárosokból tömegesen érkeznek az érdeklődések, a 

felvilágosítást kérő levelek és – jegyrendelések”.50  

 Kiemelt figyelmet kapott a Játékok olaszországi propagandája. 1935 

júniusában a szervezők részéről Pásztor József tájékoztatta Pálfy József 

polgármestert, hogy sikerült megegyezésre jutnia Antonio Vidmarral, a budapesti 

olasz követség sajtóattaséjával a Játékok itáliai népszerűsítése ügyében:  

 

„Szegeddel foglalkozó hangulatos cikkeket kell íratni, ezeket a cikkeket az 

attasé lefordítja olaszra és a római propaganda-államtitkárság útján 

elhelyezteti olasz újságokban, elsősorban ismert olasz világlapokban. […] A 

szabadtéri játékok rendezőbizottságának elgondolása szerint ezeket a cikkeket 

szegedi újságírókkal kellene megíratni, amiért tisztelettel felkérem 

Méltóságodat, kegyeskedjék hozzájárulni, hogy 10 ilyen cikket szegedi 

újságíróknál megrendeljek s kegyeskedjék azok honoráriumaként közvetlenül 

az illető újságírók nyugtájára 20-20 pengőt kiutalványozni.”51  

 

                                                 
49 Pásztor József: A Szegedi Szabadtéri Játékok története. Három év monográfia. Szeged, 1938. 113. 
50 Két héttel a Szabadtéri Játékok premierje előtt. Délmagyarország 1935. július 21. 5.  
51 Pásztor József 1935. június 12-én kelt levele Pálfy József polgármester részére. MNL CSML, IV. B, 

1407.c, 635. doboz, sz. n.  
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 Az olasz–magyar barátság elmélyítése céljából olasz művészek léptek fel a 

Szabadtéri Játékokon. A Parasztbecsület előadására a milánói Scala művészei érkeztek 

Szegedre, karmesternek pedig az opera szerzőjét, Pietro Mascagnit kérték fel.52 

Augusztus 10-én, 12-én és 15-én játszották a darabot.53 A Scala művészeit ünnepélyes 

keretek között fogadták, tiszteletükre „garden partyt” szerveztek. 

Nagyboldogasszony napján pedig az újságírók és a művészek futballcsapata csapott 

össze, s a mérkőzés játékvezetője Mascagni volt.54 Az előadások után, augusztus 17-

én Pálfy József polgármester adott ebédet a zeneszerző tiszteletére. Mascagni így 

szólt az eseményről: „Meggyőződésem, hogy semmivel sem kisebb a szegedi Dóm 

tér jelentősége, mint a velencei Szent Márkus téré.”55 

 Augusztus 12-én a Parasztbecsület és A cremonai hegedűs című előadásokat 

maga Horthy Miklós kormányzó is megnézte. A tudósítások szerint Horthy 

feleségével és kíséretével este 8 óra 10 perckor érkezett Szegedre, ahol fogadták 

különvonatát, majd autóval a Dóm térre vitték őket. Itt a polgármester köszöntötte a 

kormányzói párt, ezután bemutatták nekik Mascagnit és több híres művészt, végül a 

kormányzó és kísérete elfoglalta helyét a nézőtéren. „A tér impozánsan nagyszámú 

közönsége a tengernagyi egyenruhában megjelenő kormányzót felállva, lelkesen 

éljenezte, míg csak el nem foglalta helyét a díszpáholyban” – írta a Délmagyarország.56  

Az első előadás után a kormányzó a püspöki palotába ment, ahol elismerően 

beszélt a produkcióról. „A szegedi játékokat, amelyek jelentékenyen a salzburgi 

játékok fölé emelkednek, nemcsak helyi érdekből, hanem országos szempontok miatt 

                                                 
52 Nikolényi I.: A Szegedi Szabadtéri i.m. 13. 
53 Ebben az évben ezen kívül Az ember tragédiája, A cremonai hegedűs, illetve a Glaukos került színpadra, 

hangversennyel kísérve. 

 55 Szicíliai falut varázsolt a Dóm-térre a Parasztbecsület rendezőgárdája Délmagyarország 1935. 

augusztus 9. 3.; augusztus 10. 3. 
55 Szegedet a szabadtéri játékok emelték ki a vidéki névtelenségből. Délmagyarország 1935. augusztus 

17. 3.  
56 „A szegedi szabadtéri játékokat állandósítani kell!” Délmagyarország 1935. augusztus 13. 1.  
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is állandósítani kell.”57 A fogadáson részt vettek az olasz művészek is, akik a 

kormányzói párral beszélgettek, s megígérték, hogy visszatérnek Az ember tragédiája 

augusztus 17-i előadására. A fogadás végeztével a kormányzói pár háromnegyed 10-

kor visszament a Dóm térre, hogy megtekintse A cremonai hegedűst. Ezután Horthy és 

kísérete visszautazott Budapestre.58 

 A Tragédiára ifj. Horthy Miklós, Imrédy Béla, a Nemzeti Bank elnöke, Ráday 

Gedeon gróf volt belügyminiszter, Igmándy-Hegyessy Géza, a testőrség 

parancsnoka, Keresztes- Fischer Lajos tábornok, a Kormányzó Katonai Irodájának 

vezetője, valamint Károlyi Gyula gróf miniszterelnök is Szegedre utazott, 

valamennyien feleségük társaságában.59 

 Ha az évi számadást vizsgáljuk, a Játékok költségvetése (minimális) 

többletbevételről árulkodik. Renkey Lipót tanácsnok és Schuléty Sándor főszámvevő, 

illetve a bizottsági tagok megállapítása szerint az összes bevétel 133 373,47 pengő 

volt, a kiadás pedig 132 928,07 pengőnek felelt meg.60 

  

A következő két esztendőben is folytatódtak a hagyományok. Mindkét 

szezonban előadták Az ember tragédiáját (2. kép), a János vitézt és a Bizánc című 

darabot, s a műsor 1937-ben a Fekete Máriával egészült ki. A nézőtéri tribün 

befogadóképessége ezekben az években már meghaladta a 7000 főt, ami a kezdeti 

3000 főhöz képest több mint kétszeres növekedést jelentett. A látogatók 1937-ben is 

igénybe vehették a kultúrvonatokat, a Szeged- Csanád Vasút Rt. utasaiként 66%-os 

ármérséklés mellett, vonatonként legalább 150 fő utazása esetén.61  

                                                 
57 Uo. 
58 Uo. 
59 Horthy Miklósné Az ember tragédiája szombati előadásán. Délmagyarország 1935. augusztus 18. 3.  
60 1935. évi számadás. MNL CSML, IV. B, 1407.c, 633. doboz. 
61 A Szeged-Csanád Zrt. levele Pálfy József polgármester részére. 1937.április 24. MNL CSML, IV. B, 

1407.c, 634. doboz sz. n.  
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 A pénzügyi adatok vizsgálata azt mutatja, hogy mindkét év deficittel zárult. 

1936. október 30-án, a törvényhatósági bizottság közgyűlése 110 958,17 pengő kiadást 

és 99 846,97 pengő bevételt állapított meg. Jóllehet ez csupán előzetes adat volt, s 

még mintegy 4000 pengő bevételt vártak a költségvetésbe, így is bizonyosnak tűnt, 

hogy a hiány meg fogja közelíteni a 8000 pengőt.62 A legtöbb bevétel természetesen a 

jegyek eladásából származott (80 000 pengő), a legtöbb kiadást pedig a statisztéria 

tiszteletdíjára kellett fordítani (26 567 pengő). Az előadások szereplőinek fizetése 

összesen 20 601 pengő kiadást jelentett. A harmadik és negyedik legnagyobb tétel – 

egyaránt 11 000 pengő körüli összeggel – a sajtóreklám és a felszerelések felújítása 

volt.63 A következő évben tovább nőtt a deficit: a közel 130 000 pengő bevételre már 

164 000 pengő kiadás jutott.64 

 

 

A Szabadtéri Játékok és a Szent István-emlékév 

 

1938. augusztus 1-jéől 15-ig Az ember Tragédiája, a Háry János, a Bizánc, a Turandot, az 

István király népe és Verdi Requiem-je, valamint több hangverseny volt műsorra tűzve. 

Az előadások közül a legnagyobb népszerűségnek továbbra is Az ember tragédiája 

örvendett. Az előadás jelentőségét a Szegedre érkezett Kállay Miklós, a Nemzeti Újság 

szerkesztője szükségesnek tartotta kiemelni július eleji beszédében: „Mindig az volt a 

meggyőződésem, hogy Az ember tragédiája legyen a műsor magja, mint azt már 

kezdetben megvalósították és a Tragédia körül kell csoportosítani a műsor többi 

                                                 
62 1936. október 30-i törvényhatósági bizottság gyűlésének jegyzőkönyve MNL CSML, IV. B, 1407.c, 

632. doboz, sz. n..  
63 Uo. 
64 1937. november 27-i törvényhatósági gyűlés jegyzőkönyve. MNL CSML, IV. B, 1407.c, 632. doboz, 

sz. n.  
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részét. […] Amit Szeged nyújt, az már régen túlnőtt a lokális kereteken, sőt a magyar 

határokon is.”65 

 1938-ban az országszerte megrendezett a Szent István-emlékév keretében 

különleges megemlékezéseket tartottak a Szegedi Szabadtéri Játékok ideje alatt is. 

Augusztus 6-án, 9-én és 14-én mutatták be Újházi György új szerzeményét, az István 

király népe című történelmi drámát, amely három részben taglalja a magyarság útját 

„az ázsiai múltból az európai kereszténység felé”. A bemutatón részt vettek a 

kultuszminisztérium, az Országos Szent István Bizottság és magas egyházi fórumok 

képviselői, közöttük Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás is.66 A darab Géza 

fejedelem életéről szólt, a pogány fejedelemnek a kereszténység felvételéért vívott 

harcát volt hivatott megjeleníteni.67 

 Meg kell említeni, hogy 1938-ban nem csupán Szent István-emlékévet 

tartottak, hanem Kölcsey Ferenc halálának 100. évfordulójáról is megemlékeztek. 

Szeged városa is lerótta tiszteletét: augusztus 19-én Hajnal István elszavalta a 

Himnuszt, elhangzott Juhász Gyula A himnusz az emberhez című költeménye, és 

megkoszorúzták Erkel Ferenc szobrát.68 

 A pénzügyi mutatók ebben az évben az előző szezonokhoz hasonlóan 

továbbra is hiányt jeleztek augusztus végére. A városvezetőség még az előadások 

időszaka előtt értekezletet hívott össze a vendéglői árak megállapítása céljából, 

nehogy azok a Játékok idején aránytalanul magasra szökjenek. Természetesen a 

szállodások és kereskedők nem pártolták ezt a lépést: „Az árak napról napra 

emelkednek, csak az étlapárakban nincsen változás már négy év óta. Nem tudom 

miért ne kereshetnénk mi is a szabadtéri játékok ideje alatt pár fillért” – nyilatkozta 

                                                 
65 „Amit Szeged nyújt a Dóm-téren az túlnő a magyar határok keretein” . Délmagyarország 1938. 

július 5. 4.  
66 István király népe bemutatója. Délmagyarország 1938. augusztus 5. 4.  
67 István király népe. Délmagyarország 1938. augusztus 7. 4.  
68 A szegedi dalosok Himnusz-ünnepe a Dóm-téren. Délmagyarország 1938. augusztus 20. 3.  
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özvegy Gottwald Rezsőné, a Hági Étterem tulajdonosa.69 Július 9-én a városházán 

tartott értekezleten úgy döntöttek, hogy az árakat emelni fogják, de egyben 

maximalizálták is azokat, s külön kikötötték, hogy a Játékok idején nem lehet őket 

még jobban megemelni. Az új árak július 15-én léptek életbe.70  

A Játékok adminisztratív vezetőjének jelentése szerint a bevétel meghaladta a 

150 000 pengőt, a kiadások pedig a 296 000 pengőt. Hozzá kell tenni, hogy a 

„beszerzett leltári tárgyak” értéke 49 000 pengő volt, de a tényleges passzívum még 

így is a 100 000 pengőt közelítette.71  

  Az Idegenforgalmi Hivatal szokásos statisztikája kimutatta, hogy 1938-ban 

körülbelül 5500 fővel csökkent a látogatók száma az előző évihez képest. Sokkal 

kevesebben vették igénybe a vízumkedvezményt is (3. kép). 72 A Belügyminisztérium 

júliusban tájékoztatta Szeged polgármesterét arról, hogy engedélyezte:  

 

„Németország, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia felől Magyarország 

területére érkező személyszállító gépkocsik, motorkerékpárok, autóbuszok és 

alkalomszerűen személyeket szállító tehergépjárművek, valamint a 

gépjárművek vezetői az ország ez idő szerinti határát akkor is átléphessék, ha 

nemzetközi közlekedésrendészeti okmányokkal nem rendelkeznek”.73  

 

A korábbi évekhez képest legnagyobb eltérés az autóval érkező látogatók 

számánál látható: 1937-ben ez a szám megközelítőleg 10 000 volt, 1938-ra 5400-ra 

csökkent. A jelentés szerint a szállodákat és a szobáikat kiadó magánlakásokat 401 

                                                 
69 A szabadtéri játékok és a vendéglői árak. Délmagyarország 1938. július 7. 4.  
70 Életbe lépnek a szegedi vendéglők és kávéházak új árai. Délmagyarország 1938. július 10. 2.  
71 A rendezőbizottság által 1938. november 19-én tartott ülés jegyzőkönyve. MNL CSML, IV. B, 1407.c, 

635. doboz, sz. n.  
72 Szabadtéri statisztika az idegenforgalomról. Délmagyarország 1938. szeptember 1. 7.  
73 Belügyminisztérium 1938. július 19-i levele Pálfy József polgármester részére. MNL CSML, IV. B, 

1407.c, 636. doboz, sz. n. .  
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„idegen” látogató vette igénybe. A külföldi látogatók jórészt Romániából, 

Csehszlovákiából és Jugoszláviából jöttek – feltehetőleg az elcsatolt magyar lakta 

területekről. Rajtuk kívül főként német, osztrák, olasz, francia és angol turisták 

érkeztek a Szegedi Szabadtéri Játékokra.74 

Hóman Bálintnak ahhoz a korábban említett javaslatához, amely szerint a 

diákok számára is lehetővé kell tenni a Szabadtéri Játékok látogatását, a polgármester 

egy középiskolások számára kiírt irodalmi pályázattal csatlakozott. A diákoknak a 

Játékok jelentőségét kellett feldolgozniuk pályamunkáikban. A július 1-jei határidőre 

374 pályamű érkezett, legtöbb a Dunántúlról. A nyerteseket az előadásokra szóló 

belépőjegyekkel jutalmazták.75 

 

 

1939 – Az első korszak utolsó éve 

 

A pénzügyi veszteségek miatt már korábban is sok kétely merült fel a Játékok 

megrendezésével kapcsolatban. 1939 áprilisában a rendezőbizottság ülésén is vita 

folyt a Szabadtéri Játékok sorsáról. A bizottság több tagja úgy vélte „a mostani 

politikai viszonyok között nem kívánatos a Játékok megrendezése”, ezért azt 

javasolták „mondja ki a bizottság, hogy folyó évben Szabadtéri Játékok nem 

rendeztetnek.”76 Shvoy Kálmán álláspontját az ülés jegyzőkönyve az alábbiak szerint 

rögzíti: „Folyó évben a Játékok megrendezését a maga részéről nem tudja javasolni. 

[…] az ajánlattevők77 az összes dologi kiadások viselését a városra akarják hárítani, ez 

                                                 
74 Délmagyarország 1938. szeptember 1. 
75 A szabadtéri játékok diákpályázatának nyertesei. Délmagyarország 1938. július 12. 4. 
76 A rendezőbizottság ülése 1939. április 1-jén. MNL CSML, IV. B, 1407.c, 635. doboz, sz. n.  
77 A Játékok szervezésére, finanszírozására kerestek vállalkozókat. 
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azonban túl sokat tesz ki és a város legfeljebb 25 000 pengő erejéig vállalhat 

kötelezettségeket.”78 

 1939 májusában azonban megalakult az Ünnepi Játék-rendező Kft., amelynek 

tagjai között szerepelt Czakó Pál színigazgató, a Délmagyarország Hírlap és 

Nyomdavállalat Rt., illetve Kiss Ferenc, a Nemzeti Színház örökös tagja. A társasági 

szerződés szerint Kiss „rendezői szakértelmét a társaság rendelkezésére bocsátja, a 

társaság által elhatározott színelőadások művészi irányítását és rendezését vállalja, 

Czakó Pál tag pedig az előadások, játékok, kiállítások adminisztratív munkájának 

irányítását és az előadások rendezéséhez szükséges hatósági engedélyek 

megszerzését.”79 

 Ebben az évben a Magyar Passió, a Bizánc, Az ember tragédiája, az Aida, és a 

Turandot, valamint a szokásos hangverseny került be a műsorba. A Magyar Passió 

kapcsán a sajtó az aktuális eseményekre utalt:  

 

„Ez a darab nemcsak visszatérést jelent Klebelsberg Kunó gróf 

kezdeményezéséhez és szelleméhez, hanem olyan magasrendű eseményt is, 

amelynek bemutatója felé a legnagyobb figyelemmel fordul az egész magyar 

irodalmi és színházi nyilvánosság. Keresve sem lehetett volna találni 

alkalmasabb, ünnepibb darabot a Szabadtéri Játékok megnyitására, mint a 

Magyar Passiót, amely éppen Kassa visszatérésének és felszabadulásának 

évében hirdeti a magyar föltámadást.”80  

 

                                                 
78 A rendezőbizottság ülése 1939. április 1-jén. MNL CSML, IV. B, 1407.c, 635. doboz. 
79 Ünnepi Játék-rendező Kft. társasági szerződése. 1939. május 6. Uo.  
80 A Magyar Passió nagyszabású előadásával ma kezdődnek a Szegedi Szabadtéri Játékok. 

Délmagyarország 1939. július 28. 3. A nyilatkozó megfeledkezett arról, hogy Kassát valójában 1938 

novemberében csatolták vissza Magyarországhoz.  
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Ennek alkalmából címerünnepséget is szerveztek a Dóm téren, ahol megjelent 

Jaross Andor felvidéki miniszter Mészáros János miniszteri titkár kíséretében. A 

minisztérium vezetőit Pálfy József polgármester és Balogh István plébános fogadta. 

A Dóm téren Jaross a visszacsatolt területek nevében köszöntötte Szeged lakosságát. 

A Bizánc bemutatása előtt a Dóm téren leleplezték a visszacsatolt vármegyék címerét, 

majd a miniszter végignézte az előadást.81  

 Horthy Miklós kormányzó ebben az esztendőben is Szegedre látogatott, 

augusztus 6-án, a Nemzeti Hadsereg szegedi elindulásának huszadik évfordulóján. 

Délelőtt fél 10-kor hat ágyúlövés köszöntötte a kormányzó különvonatát, majd 

felcsendültek a Himnusz hangjai. A tengernagyi egyenruhában érkező Horthyt a 

polgármester fogadta, majd valamennyien látogatást tettek a püspöki palotában és az 

alsóvárosi Mátyás-templomban. A kormányzó és felesége 11 órakor érkezett a 

Széchenyi térre, hogy részt vegyen az ünnepségen. Este 6 órakor a városházán 

fogadást rendeztek tiszteletükre. A kormányzói pár a Magyar Passió aznap esti 

előadásán is megjelent, ahol ünnepélyes keretek között fogadták őket, a műsort 

azonban a szoros program miatt már nem tekintették meg.82 

 Az 1939-es szezonnal kapcsolatosan érdemes megemlíteni, hogy a Játékok 

látogatottságát kedvezően befolyásolta a Magyarországon ekkoriban kibontakozó 

szabadidő-mozgalom, amely az olasz (Dopolavoro) és a német (Kraft durch Freude) 

minta átvételével honosodott meg. Olaszországban a harmincas évek második feléig 

a kormány komoly összegekkel támogatta az üdültetési és sportprogramokat a 

Dopolavoro mozgalom keretei között.83 Magyarországon a Játékokkal kapcsolatban ez 

úgy nyilvánult meg, hogy egyes vállalatok jegyeket vásároltak alkalmazottaik 

számára a szegedi előadásokra. E vendégek különvonatokkal érkeztek az egész 

                                                 
81 Címerünnepség a Dóm-téren. Délmagyarország 1939. július 30. 4.  
82 Délmagyarország 1939. augusztus 8.  
83 Harsányi Iván: Olaszország (Dél- Európa országai a két világháború között). In: 20. századi 

egyetemes történet. I. kötet, Európa. Szerk: Németh István. Budapest, Osiris, 2005. 117. 
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ország területéről , a sajtó 22 budapesti üzem részvételéről számolt be. A MÁV 

ingyen utazást biztosított számukra, elszállásolásukra azonban a nagy létszám (a 

Délmagyarország 2000 tisztviselőt említ) miatt nem volt mód, ezért az előadások után 

haza is utaztak.84  

 Az előkészületek során ebben az évben is figyelmet fordítottak arra, hogy 

különböző kedvezményekkel csábítsák Szegedre a külföldi látogatókat, akik július 

21-től az ország bármely határállomásáról fél áron juthattak el vasúton a fővárosba, 

ahonnan Szegedre is elérhetővé vált a kedvezményes utazás. Szintén érvényben volt 

a vízummentesség, minimális kezelési költség mellett, amelyet a mentesség 

igazolásához szükséges okmány kiállításáért kellett fizetni. A MÁV, a Magyar 

Folyam- és Tengerhajózási Rt. (MFRT) és a Duna Gőzhajózási Társaság (DGT) a 

belföldi látogatók részére is fél áron biztosított vonat-, illetve hajójegyeket.85 Szintén 

ebben az évben új bélyegsorozatot adtak ki a bélyegkiállítás alkalmából, amelyen a 

Fogadalmi templom, Szeged városának jelképe volt látható.86 

 

 

„A városnak esze ágában sincs házi kezelésben megrendezni az idei Szabadtéri 

Játékokat” 

 

1939 végén még a következő év műsorát tervezték, például egy – a díszleteket 

felvonultató – kiállítás megrendezését. Az 1940. évi Játékokat mégsem rendezték 

meg, s ennek egyik oka a második világháború kitörése volt. Ezen kívül a Játékok 

szüneteltetése mellett szóltak az elmúlt évek folyamatos pénzügyi veszteségei is. Az 

1940. januári idegenforgalmi elemzések újra a bevételek visszaesését mutatták ki az 

                                                 
84 Kétezer budapesti tisztviselő különvonatokkal érkezik a Szabadtéri Játékokra. Délmagyarország 

1939. július 21. 3. Kétezer budapesti tisztviselő különvonatokkal érkezik a Szabadtéri Játékokra. 
85 U.o. 
86 Elkészültek a szegedi bélyegkiállítás emlékbélyegei. Délmagyarország 1939. július 13. 5.  
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előző évi Játékok kapcsán. Ugyanekkor azonban felröppent a hír, hogy a város saját 

költségén fogja megrendezni a Játékokat. (Ennek hátterében az állt, hogy a 

városvezetők még nem tárgyaltak a korábbi szervezőkkel.87) A cáfolat azonban már a 

cikk megjelenését követő napon olvasható volt. Mint Pálfy József polgármester 

elmondta: „A városnak esze ágában sincs házi kezelésben megrendezni az idei 

Szabadtéri Játékokat.”88 A polgármester felkérte ugyan a korábbi évek 

„rendezőségét”, de azok nemleges választ adtak. Balogh István, a bizottság tagja így 

tájékoztatta levelében a polgármestert:  

 

„A Szabadtéri Játékok sikerének egyik igen fontos tényezője az a körülmény, 

hogy az előmunkálatok megkezdése kellő időben történjék. Éppen ezért 

súlyos kötelességemnek tartom, hogy megtisztelő fölhívására közöljem 

Méltóságoddal, hogy a Kft. az 1940. évi Szegedi Szabadtéri Játékokat nem 

kívánja megrendezni s ezért tárgyalás alapját képező ajánlatot nem tesz.”89 

 

 A város nem nyugodott bele a nemleges válaszba. Főként a kereskedőket és 

iparosokat rendítette meg a döntés, mivel a megemelkedett adókat a Játékok alatt 

befolyt többletjövedelemből tudták volna megfizetni. Az ügy végére a májusi 

kultuszminisztériumi értekezlet tett pontot, amelyen megvizsgálták a Szegedi 

Szabadtéri Játékok ügyét. Mivel nem akadt megfelelő vállalkozó, és a színvonalas 

szervezéshez szükséges idő is fogytán volt, úgy döntöttek, hogy 1940-ben nem 

rendezik meg a Játékokat.90 Ez a döntés ekkor még ideiglenesnek látszott, hiszen 

1941-ben újra felmerült a Szabadtéri Játékok gondolata. A háborús események és a 

                                                 
87 Ebben az esztendőben a város rendezi a Szabadtéri Játékokat? Délmagyarország 1940. február 1.  
88 A város nem gondol a Szabadtéri Játékok házikezelésben történő megrendezésével. 

Délmagyarország 1940. február 2.  
89 Az elmúlt évi rendezőség nem vállalja a Szabadtéri Játékok idei rendezését. Délmagyarország 1940. 

február 11.  
90 Délmagyarország 1940. május 21. 3. 
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város anyagi helyzete azonban a rendezvény újabb megszervezését végérvényesen 

lehetetlenné tette. 

 

* 

 

A fentiekből kirajzolódik, hogyan sikerült Szegednek kiemelkednie a 

szabadtéri színjátszásra vállalkozó magyarországi városok közül. Az okokat 

vizsgálva elsők között említhetjük a propagandát, amelynek hazai és nemzetközi 

szinten számos többnyelvű kiadvánnyal (prospektusok, műsorfüzetek, plakátok, 

cikksorozatok, hirdetések) sikerült bevinnie a köztudatba a Játékokat. 

 A látogatók szervezett – illetve kedvezményes – utaztatásának biztosítása is 

fontos újítás volt a rendezők és a városvezetés részéről, amelynek megvalósítása 

nagyban növelte az előadások nézőinek számát (3. táblázat). Meg kell említeni 

továbbá az időpont szerencsés megválasztását, hiszen – mint az Szombathely és 

Sopron esetében látható volt – a „rivális” városok kora őszi rendezvénysorozata 

eleve kevesebb látogató fogadására adott lehetőséget. Előnyös volt az is, hogy Szeged 

– ellentétben pl. a pécsi rendezvényekkel – nem érte be félmegoldásokkal, sőt évről 

évre igyekezett magát felülmúlni. 

 Ugyanakkor az is tény, hogy ez a „maximalista” hozzáállás jelentős 

pénzösszegeket emésztett fel, ami egyre nagyon költségvetési deficithez vezetett. 

Fontos szem előtt tartani, hogy pontos adatokat csupán a rendezőbizottság saját 

számadásai közölnek, ezekből pedig nem derül ki, hogy a Szabadtéri Játékok 

nyomán milyen járulékos bevételek gyarapították Szeged városát és annak polgárait. 

 Összességében elmondható, hogy a Szabadtéri Játékok első korszaka hazai és 

nemzetközi szinten egyaránt sikeres volt, Szegednek nagy elismerést szerzett, 

fellendítette a város idegenfogalmi és kulturális életét, az eseménynek helyet adó 

Dóm teret pedig a Játékok jelképévé avatta. 
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 A hagyomány erejét mutatta, hogy 1959-ben – az első korszakot lezáró 1939. 

évi rendezvény után húsz évvel – újra megrendezték a Szegedi Szabadtéri Játékokat, 

amely azóta megszakítás nélkül minden nyáron a magyarországi kulturális élet 

központjává teszi Szegedet. 

 



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

92 

 

 

Mellékletek 

 

1. kép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bélyegsorozat 1934-ből. 

 

 

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 

(MNL CSML, IV. B, 1407.c, 636. doboz) 



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

93 

 

 

2. kép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ember tragédiája 1937-es plakátja. 

 

 

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 

(MNL CSML, IV. B, 1407.c, 636. doboz) 
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3. kép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utazási kedvezményeket és vízummenteséget hirdető plakát 1938-ból. 

 

 

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 

(MNL CSML, IV. B, 1407.c, 636. doboz) 
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1. táblázat 

A színdarabok előadásainak száma 1931-től 1939-ig.1 

 

 1931 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 Összesen 

Az ember 

tragédiája 
 3 8 5 3 3 3 3 28 

Bizánc     3 3 3 2 11 

Magyar passió 3       3 6 

János vitéz     3 3   6 

Turandot       3 2 5 

Parasztbecsület    3     3 

A cremonai 

hegedűs 
   3     3 

Háry János       3  3 

István király népe       3  3 

Glaukos    2     2 

Fekete Mária      2   2 

Aida        2 2 

 

 

 

                                                 
1 A táblázathoz felhasznált források: Délmagyarország, Nikolényi I.: A Szegedi Szabadtéri i.m. 



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

96 

 

2. táblázat 

Az előadások szereposztásai 1931-től 1939-ig. 1 

 

 1933 1934 1935 

Madách Imre: 

Az ember tragédiája 

Rendezte: Hont Ferenc. 

Szereplők:Lehotay Árpád, 

Tőkés Anna, Táray Ferenc, 

Gál Gyula, Könyves Tóth 

Erzsi. 

R.: Bánffy Miklós, Oláh 

Gusztáv. Sz.: Táray 

Ferenc, Lehotai Árpád, 

Tőkés Anna, Csortos 

Gyula, Verbőczy Ila, 

Könyves Tóth Erzsi. 

R.:Bánffy Miklós, 

Oláh Gusztáv. Sz.: 

Lehotay Árpád, Beregi 

Oszkár, Tőkés Anna, 

Csortos Gyula, 

Könyves Tóth Erzsi, 

Péchy Ili. 
1936 1937 1938 1939 

R.: Janovics Jenő. Sz.: 

Lehotay Árpád, Lánczy 

Margit, Kiss Ferenc, 

Táray Ferenc, Mezey 

Mária, Bartos Gyula, 

Badócz Rózsa. 

R.: Hont Ferenc. Sz.: Kiss 

Ferenc, Tőkés Anna, Törzs 

Jenő, Toronyi Imre, Mezey 

Mária, Hont Erzsi, Bardócz 

Rózsa. 

R.:Kiss Ferenc. Sz.: 

Lehotay Árpád, Tőkés 

Anna, Kiss Ferenc, 

Táray Ferenc. 

R.:Kiss Ferenc. Sz.:  

Lehotay Árpád, Tőkés 

Anna, Kiss Ferenc, 

Könyves Tóth Erzsi, 

Petur Ilka, Mihályffy 

Béla. 

 

 1936 1937 1938 1939 

Hercegh 

Ferenc: 

Bizánc 

R.: Janovics Jenő. 

Sz.: Táray Ferenc, 

Tőkés Anna, Kiss 

Ferenc, Solthy 

László, Kürti 

József. 

R.: Janovics Jenő. Sz.: 

Táray Ferenc, Tőkés 

Anna, Kiss Ferenc, 

Tímár József, Törzs 

Jenő, Berky Lili, 

Toronyi Imre, Somogyi 

Erzsi, Fekete Mihály, 

Solthy György. 

R.: Janovics Jenő. 

Sz.: Táray Ferenc, 

Tőkés Anna, Kiss 

Ferenc, Lehotay 

Árpád, Tímár 

József, Fekete 

Mihály. 

R.: Lehotay Árpád. 

Sz.: Perényi László, 

Tőkés Anna, Könyves 

Tóth Erzsi, Fülöp 

Sándor, Lehotay 

Árpád, Mihályffy 

Béla. 

 

 1931 1939 

Voinovich Géza: 

Magyar Passió 

R.: Hevesi Sándor. Sz.: Lehotay Árpád, 

Cs. Aczél Ilona, Palágyi Lajos, Hettyey 

Aranka, Gál Gyula, Abonyi Géza, Eőry 

Kató, Tőkés Anna. 

R.: Galamb Sándor. Sz.: Lehotay Árpád, 

Tasnády Ilona, Kiss Ferenc, Hettyey 

Aranka, Könyves Tóth Erzsi, Toronyi 

Imre, Harasztos Gusztáv, Kaszab Anna. 

 

 1936 1937 

Kacsóh Pongrác: 

János vitéz 

R.: Janovics Jenő. Sz.: Palló Imre, Réthy 

Eszter, Kiss Ferenc, Gózon Gyula, 

Halász Gitta, Orbán Viola, Solthy 

György. 

R.: Sziklai Jenő. Sz.: Palló Imre, Orosz 

Júlia, Kiss Ferenc, Gózon Gyula, Szabó 

Ilonka, Iványi Irén, Solthy György, 

Kabók Győző. 

 

                                                 
1 A táblázatokhoz felhasznált források: Délmagyarország, Nikolényi I.: A Szegedi Szabadtéri i.m. 
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 1938 1939 

Giacomo Puccini: 

 Turandot 

R.: Nádasdy Kálmán. Sz.: Gina 

Cigna, Toronyi Gyula, Székely 

Mihály, Giuseppe Brevario, 

Dora Doria, Lendvay Andor, 

Somló József, Szügyi Kálmán. 

R.: Nádasdy Kálmán. Sz.: 

Németh Mária, Toronyi Gyula, 

Koréh Endre, Halmos János, 

Orosz Júlia, Lendvay Andor, 

Udvardy Tibor, Szügyi 

Kálmán. 

 

 1935  1935 

Pietro Mascagni: 

Parasztbecsület 

R.: Percile Ansaldo, 

Oláh Gusztáv. Sz.: 

Giuseppina Cobelli, 

Nino Bertelli, Bársony 

Dóra, Apollo 

Granforte, Falus Edit. 

Hubay Jenő:  

A cremonai hegedűs 

R.: Oláh Gusztáv. Sz.: 

Losonczy György, 

Halász Gitta, Laurisin 

Lajon, Érdy 

Pál,Komáromy Pál. 

 

 1935  1937 

Ercole Luigi Morselli: 

Glaukos 

R.: Hegedűs Tibor. 

Sz.: Beregi Oszkár, 

Tolnay Klári, Lánczy 

Margit, Eőry Kató, 

Könyves Tóth Erzsi, 

Soltász Anny. 

Berczeli Anzelm 

Károly:  

Fekete Mária 

R.: Táray Ferenc. Sz.: 

Toronyi Imre, 

Somogyi Erzsi, Tímár 

József, Táray Ferenc, 

Fekete Mihály, Laczkó 

Aranka, Gózon Gyula, 

Várkonyi Zoltán. 

 

 1938  1938 

Kodály Zoltán:  

Háry János 

R.: Nádasdy Kálmán. 

Sz.: Palló Imre, Nagy 

Izabella, Ihász Aladár, 

Sebők Sári, Tompa 

Béla, Budanovits 

Mária, Kiss Ferenc, 

Rubinyi Tibor. 

Voinovich Géza: 

István király népe 

R.: Janovics Jenő. Sz.: 

Tímár József, Tőkés 

Anna, Kiss 

Ferenc,Lehotay Árpád, 

Táray Ferenc, Újlaky 

László, Rápolthy 

Anna. 

 

 1939 

Giuseppe 

Verdi: 

Aida 

R.: Nádasdy Kálmán. Sz.: 

Lendvay Andor, Némethy 

Ella, Németh Mária, Halmos 

János, Koréh Endre, 

Losonczy György, Kovács 

Jolán. 
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3. táblázat 

Utazási kedvezmények a Játékok ideje alatt Szegedre 1931 és 1939 között1 

 

1931 1933 1934 1935 

„Különvonatok” a 

Játékok idején 

„Filléres 

különvonatok” 

Szegedre 

„Filléres/Madách- 

vonatok” Szegedre 

MÁV 50%-os 

kedvezménnyel 

„Madách” vonatok, 

MÁV: 50%-os 

kedvezménnyel 

Szegedre, Szeged-

Csanád Vasút Rt.: 

66%-os mérséklés, 

lega. 150 fő esetén 

1936 1937 1938 1939 

MÁV: egész ország 

területéről Szegedre 

50%-os 

kedvezmény, 

vízummentesség 

MÁV: egész ország 

területéről Szegedre 

50%-os 

kedvezmény, 

Szeged-Csanád Rt.: 

„filléres” vonatok, 

vízummentesség, 

MÁVAUT: 

rendkívüli autóbusz 

járatok 

MÁV: egész ország 

területéről Szegedre 

50%-os kedvezmény, 

Szeged-Csanád Rt.: 

„filléres” vonatok, 

vízummentesség, 

MÁVAUT: rendkívüli 

autóbusz járatok 

MÁV: egész ország 

területéről 50%-os 

kedvezmény, 

Szeged-Csanád Rt.: 

„filléres” vonatok, 

vízummentesség, 

MÁVAUT: 

rendkívüli autóbusz 

járatok 10-20% 

kedvezménnyel, 

MFRT, DGT 

utasainak 50% 

kedvezmény 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A táblázat forrása: Délmagyarország.  
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Katalin Angyal 

THE OPEN-AIR OF FESTIVALS SZEGED IN THE HORTHY ERA 

 

The opening play of the Szeged Open-Air Festival was staged in 1931. After failing to 

organize the Festival in 1932, it was held annually until the Second World War broke 

out. From among all open-air festivals held in the 1930s in Hungary (i.e. in Budapest, 

Pécs, Sopron and Szombathely), the Szeged Open-Air Festival became the most popular. 

It was due to the fact that by then Szeged was a center of knowledge and the seat 

of a university, and after being rebuilt from its ruins following the great flood of 1879, 

Dome Square and the Votive Church were inaugurated in 1930. While the cultural 

politics of Minister Kuno Klebelsberg helped creating a demand for important cultural 

programs, the new stylish square became the ideal location for mass open-air events. 

 From the very beginning, the Festival of Szeged acquired great importance for 

Hungarian national propaganda, which later broadened to an international scale. Visa 

waivers, different types of travel and accommodation discounts were also applied to 

attract visitors to Szeged. Organizers kept diversifying the selection of plays and other 

programs from year to year.  

 Financial difficulties raised doubts about the festival during the last few seasons, 

and after 1939 the series was cancelled to be re-opened in 1959 only. The first period of 

the open-air festivals brought both domestic and international recognition and success 

to Szeged strengthening its position as one of the most outstanding cultural centers of 

Hungary. 

 

 

 




