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20. SZÁZI\D E~EJÉN

SALAMON SÁNDOR
E közleményt az ALUTA 1970-es évfolyamában Színjátszás Sepsiszentgyörgyön a 19. században címmel megjelent dolgoZlat fo-lytatásának, egyben befejező részének szántuk. Az itt köv:etkező vázlat célja is
ugyanaz, mint az első részé : a tényközlés, a felkutatott adatok nyilvánosságra hozatala.
A "színjátszás" szón is ugyanazt értjük, amit az első rész "mérlegében" megfogalmaztunk: a Sepsiszentgyörgyön v:endégszereplő hivatásos vándortársulatok és az alkalmilag színpadra lépő mű.kedv:e1ők
szíruelőadás•ait.

A SZÁZADFORDULOTOL AZ ELSÖ VILÁGH~~ORÚIG
A 20. század meglehetősen észrevétlenül köszönt be Sepsiszentgyörgyre. Az újság riem sok figyelmet szentel a 19-es számnak. Igaza
is van, · semmi sem :változott: ugyanaz ·a g~~gi...~adlf4'lmi képlet
fol~tódott 1900. január l-én is, amely 18.99. decem:~.r 31-én fennállott.
A város lakosságát helyli problémák fogl'a lkoztatják : a vízvezeték,
a villanyhálóza~ szerelése, a polgári. pártok vetélkedése a szavazók kegyeiért.
Tízezer lakos
Sorakezzon fel néhány
déstörténetéhez :
35•

emlékeztető

adat a város századeleji

fejlő
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Gödrii. Ferenc polgármester buzgólkodására a mai Iskola utca helyén, ahol akkoriban magánkertek terültek el, megnyitják a Szabadságterei a LJibocz utcával összekötő Mikó utcát.
Az újságban lelkes cikk népszerűsíti a sí-sportot.
1900-ban ifjú Nagy Elek ka}apgyá:ros új befektetéssel szélesíti tevékenységi körét : megnyi't ja a város első gőzfürdőjét.
1903-ban a város~ tanács és a polgármesteri hivatal a városház épületéből átköltözik a szomszédos épüleibe, mai helyére, miután a dohánygyár elköltözlik onnan és áttelepül az időközben felépült korszerű gyárépületbe a Szemerjai úton. Ettől kezdve a lakosság "városház" elnevezéssel ezt az új, két emeletes épületet IHleti, mig az egykorti "csarnokot",
hol "régi városházának", hol "színháznak", hol "kéllszinónak" nevezi,
mivel a városi tanács megürült helJiiségelit a kaszinó veszi bérbe. Ugyanosak a kaszinó cserélteti kli 1903-ban a főbejárati lépcsőház falépcsőit
kőlépcsőkkel. Ugyanebben az évben építik a díszterem karzatának másodlik (déli) biztonsági lépcsőzettét, hogy tűz eS'etén könnyebben kiüríthessék a nagytermet.
1904-ben megállapították, hogy a nézőtéri mennyezet mestergerendája a keresztgerendákkal együtt az ötven év;i fennállás után behajlott,
a mennyezet közepén meg az oldalfalakon repedések támadtak A város
elhatározza a részleges renaválást: felkötlik a gerendákat, eltüntetik a
repedéseket és újrafestik a mennyezetet.
1908-ban, a villanytelep fe~avatása után a díszterembe és a színpadra is bevezetik a Vlillanyt.
1904 és 1906 között készül el a vashíd az Olton.
1904. augusztus 22-én tartja egy brassói kiküldött az els-ő szacialista
népgyűlést Sepsiszentgyörgyön.
· Októberben :a városház egykori dekorátora, a brassói Bulhardt
János vég~ amegyeháza átallakitott gyűléstermének díszítését.
1908-ban helybe'lli részvényesek gyufagyárat akarnak alapítani.
Napirenden van egy Sepsiszentgyörgyöt Földvárral összekötő vasútvonal tervezése.
Ugyancsak 1908-ban kezdeménye2ll1ek első í:Zíben a városban betű
vető tanfolyamot az írástudatlanok részére, valamiint ingyenes "szabadtanításokat'' az iskolázatlan lakosok számára.
A "Jótékony Nőegylet" is 1908-ban ünnepli fennállásának 30. évfordulóját.
A Tankó-vendéglőben két ízben is muzsikál Dankó Pista.
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A színielőadásokat továbbra is a régd. városház dísztermében, az
1899-ben felavatott színházteremben tartják. E szinpadon vendégszerepel Blaha Lujza is. Megalakul ,és szorgosan tevékenykedik a Színpártoló
Egyesület, Sep&i·szentgyörgy belép a II. erdélyi színi kerületbe.
Az 1910-es népszámlálás eredménye : 10 OOO lakos Sepsiszentgyörgyön.
A század

első

esztendeje

1900. február 15-én GyergyószentmiklóETól Sepsiszentgyöi'gyre érkezik Fekete Béla társulata. "Adni fogunk minden jó darabot és minden
darabot jól" - hirdeti az előzetes. A bemutatkozó előadás meglepetést
okoz a közönségnek. A könnyed operettmuzSiikához szokott szentgyörgyi
nézők érdeklődéssei fogadják Goldfaclen Ábrahám héber dalművét, a
Szulamitot. A komor bibLikus hangulat, a soha nem hallott héber dallamok mély benyomást keltettek a nézőkben.
Márciusban a már jól ismert B. Polgár Gyula lép fel az iskolai tanulók előtt. JúnJius közepén Tiszay Dezső, a pécsi színhs_z ig~gatója
.!kas~hóLjöyet 10-12 előadási hirdet Sz~ntgyörgyön. Ő is müsorra tű.zi
a Szulamitot, sőt egy újahb Goldfaclen dalművet is, a Bar Kochbá•t, az
1881. évi oroszországi pogromok hatására írt, az ellenállás szellemében
fogant daljátékát.
Július 23-án egy hétfői napon Dankó Pista és daltársulata_ jelenik
meg a Tankó-vendéglőben, aFio1G'óre Gál:5or- és Duromts sógor-tréfák- kál mulattatják a közönséget, Dankó Pista saját szerzeményű dalait muzsikálja.
Augusztusban Zilahy Gyula magánelőadó-est keretében tart "kacagó estélyt".
Agrárszocialista darab
December 21-én Fekete Béla társulata visszatér a városba és merész kísérletre szánja el magát : bemutatja Géczy Istvánnak, a Budapesten rendőrileg betiltott agrárszocialista irányzatú darabját, az Anyaföldet, melyben az alföldii aratósztrájkok egyik drámai mozzanatát dolgozta fel. A népszínművek Géczyje ezúttal alighanem Áehírn András-i
szemTélettel írta meg drámáját, ha a polgári sajtó kénytelen volt korhoini és elítélni Feketéék kísérletét.
A Hámán és Eszter c. újalbb héber dalmű után Feketéék Gerharcit
Hauptmann Takácsok-ját tűzik műsorra . A konzervatív helyli lap cikk549

írója a szoaiaLista jellegű darabot éppen úgy helyteleníti, mint az Anyaföldet. "Hamis intenciójúnak" neve2li, mely a szocialista eszmékrtől,
szerinte, még szűzi Háromszéken talajtalan. Állítására ugyancsak rácáfolt a valóság : e "szüzi" közönség lelkesen tapsolt, tüntetett és megéljenezte a Marseillaise-t.
Fekete Béla társulata 1901 januárjában is folytatja előadásait. Eljátszanak egy egyfelvonásos operettet (Randevú a konyhában) K. Zathureczky Berta helyi szerzőtől. Sor kerül a Szulamit paródiájára is
Szulam:ici címmel.
Augusztus 15-én Da
ista másodszor
a Tan <:ó-vendéglőben mu2isikál.

k_er~&:L.Jel

a várost, újból

Az 1901-es esztendő a Színpártoló Egyesület megerósödésének, alapszabályzata érvényesítésének esztendeje. Az új évadra már nem a város,
hanem az Egyesület tárgyal a színigazgatókkal és hívja meg Micsey F.
György társulatát. Micsey hálából 20 százalékos kedvezményt helyez
kilátásba az egyesület tagjainak.
A Szent Anna-tó boszorl(ánya
Az 1902-es esztendő szomorú színházi hírrel kezdődik. Szatmáron
betegen fekszik Csóka Sándor, pályatársad. gyűjtést rende:onek a felsegélyezésére. Meghal Szigeti József, pár héttel később Feleki Miklós halálhírét hozzák a lapok.
Micseyék ápriliis 25-én érkeznek Szentgyörgyre és egy Brieux-darabbal nyitnak (A bölcső). Érdekesebb címeik : Pillangókisasszony, Ocskay brigadér. A Szent Anna-tó boszorkánya. Cyrano de Bergerac. Kuruc
Feja Dávid.
A székelyföldi vonatkozású Szent Anna-tó meséhez ugyancsak K.
Zathureczky Berta zeneköltőnő szerzett néhány dalt, szerzője a város
régi ,ismerőse, Deréki Antal, az alkalmi darabok gyorstolLú rögtönzője,
az egyik Gábor Áron-feldolgozás írója, aki Szentgyörgyön ünnepelte színészi müködésének 35. jubileumát.
A Cyrano majdnem teljes bukással végződött szerepnemtudás rniatt.
A IV. felvonás előtt a közönség hazament. Micsey gyorstalpaló módszerére jellemző, hogy például Fényes Samu Kuruc Feja Dávidjának a bemutatóját azon az estén tartotta, amely napnak a délelőttjén volt az első
próba.
Micsey június 2-án búcsúzik S zentgyörgyről, augusztus 30-án Fehér
Dezső megy be két estére vegyes szórakoztató műsorral.
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Októberben Gáspár Jenő játszik Nagyborosnyón, nincs hírünk arról, hogy Szentgyörgyre is bement volna.
~~~!ta L~jz~ ven~égj~t~ka

Micsey 1903 tavaszán lemond az erdélyi színli kerületról s így a 'rárosnak ismét joga van vMogatni az ajánlkozó társulatok között. A Színpártoló Egylet a város vezetőségével egyöntetűen Polgár Bélának ad
engedélyt bemenetelre. Társulata augusztus 26-án kezdi meg előadásait.
Polgárék műsorából figyelmet érdemel az első szentgyörgyi Maeterl!inck-bemutató, a Monna Vanna és Moldován Gergely kolozsvári
egyetemi tanár újabb román tárgyú színműve, a Flórika szerehne.
lj!Q4-' n több igazgató küld kérvényt a Színpártoló Egylethez, mely
Szalkay Lajos Brassóban időző társulatának ad játszási engedélyt. FebfUárban át-átruccannak Brassóból egy-két előadásra, hogy majd május
és október havában folytatólagos elő'adássorozatot indítsanak Szen tgyörgyön.
Szalkay május 21-re megnyeri vendégszereplésre az országos hírű
népszínműénekesnőt, a "nemze
csalogányát". Blaha Lujza férjével,
Spiényi Ödönnel Kézdivásárhelyről érkezik. Az állomáson a Színpártoló
Egylet elnöke, Gödrn Ferenc polgármester fogadja : "A mi szerény kis
szin.házunk ped~g csak most fog igazán a magyar színművészet templomává fölavattatni, mikor annak világot jelentő deszkáin m~ga a ~agyfir
nemzeti múzsa : Méltóságod lépjk föl és teszi azt előttünk szent hellyé".
Mer:észen ívelt felfelé az utóbbi száz évben a színész tál1)adalmi tekintélye a kocsmaszíntől a polgármesteri fogadtatásig, a kóboros szekértől
és

megvetett~égtöl

a

bálványozás~g.

~B1aha

Lujza a riros bugyelláris Zsófi szerepében kezdi meg szentgyörgy:i szereplését. Falrengető taps, bokréták, virágzápor köszönti, szünetben
a Nőegylet ezüst koszorút
ny;újt át neki....A Tó* l~ány után a
..
··"·-·'
színházi króD.Jikás a népszínmű fejedelemasszonyának nevezi. il Náni és
a Falu rossza után máj~s 23-án Blaháné Vli.§S:zJatér .Buda:P.,gstre.
Szal~ayék
őszí müsorából
ld.emelkedik a Bánk báp s A kőszívű
ember fiai.

,, ,

. cr----

~
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Az

első mozielőadás

Az Uráruia mozgóképszínházd vállal~t (mely ekkor még ismeretterjeszttő előadásokat tartott) a hétfalusí csángó születésű Molnár Viktor
államtitkár, a mozgókép ős?Jinte pártfogójának jóvoltából a Székelyföldet is felveszi útitervébe.
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első

mozgókép ve.!,i · · Sepsó.szentg_Iörgyön 1905. január 16-án
tartották a színru_:zten!m
, majd azt k'" _etően 17-én és 18-án is volt
~r már hat éves m , ttal rendelkező Uránia filmvállalat
A modern asszony címü, a nőemancipáció kérdésével foglalkozó filmet
vetítette első nap. Másnap az tjféli nap országában és a Dalmácia című
dokumentum-mlm következett, harmadik napon A tánc története Pekár
Gyula magyarázó szövegével.

-

A Színpártoló Egyesület
A II. erdélyi színi kerület megalakulása
A~ 189~:.. esztendő

történeténél jeleztük, hogy Szentgyörg~ is felvetődött egy színpártoló egyesület létesítésének gondolata.. Vázoltuk cél~
kti~ésedt IS. Akövetkező évben M. L. aláírással (Mállik Lóránd) újabb
cikk jelenik meg a lapban, mely követeli a sz·í nügy intézményes rendezését és feLhívja Gödrti. Ferenc polgármestert, a Műkedvelő Egyesület
elnökét ·a szervezőrnunka megkezdésére : " ... egy kultúrvárosban a
nemzeti neiVeléshez épp úgy hozzátartoLJik a színház, mint az iskola" érv·e l a cikkiró és javasol'j a, hogy a tagsági díj legyen egyúttal bérleti
eMfizetés. Mlikor összegyűl annyi pénz, amennyit a tá11sulatok általában
bérletgyűjtéssel össze szaktak szedni, pályázatot kell hirdetni a színiga:zJgatók részére. Aki közülük a legjobb társulatot és a legjobb darabokat tudja biztosí·t ani, az kapjon játszásli engedélyt : "Az első és főcé?
az : teremtsünk színpártoló egyesületet. Ennek segélyével meg leszünk
klimélve harmad-, negyedrangú társaságoktól".
A júniusban írt cikkre nem kél visszhang. Decemberben a cikkíró
Md. (Mál!ik Lóránd) felhá!borodva kommentálja azt a hírt, amely szerint
Kolozsvárorr egy I. és egy II. rangú kerületre osztották Erdélyt, de
Kézcliivásárhelyt meg Sepsiszentgyörgyöt még a Il. rangú kerületbe sem
vették fel. (A rangot a b~ételi lelhetőség alapján áHapí,1Jották meg.) Málik szerint a kerűleteknek a bevételi lehetőségre alapozott beosztása
helytelen, mert az I. és II. kerületet a legjobb társulatok választják el,
Szentgyörgynek és Kézdivásárhelynek továbbra is a leggyengébb társulatok jutnak majd. E mellőzés ellen csak a színpártoló egyesülettel
lehetne védekezni.
1901 januá jában ~epsiszentgyörgyöt beosztják az V. színi kerületbe
Dézs, Marosvá'SiáTheily, Nagys2Jeben, Brassó, Gyulla:fehérvár, Székelyudvarhely és Kézdivásárhely társaságában. Bizonyára attól való aggodalmukban, hogy a kerületben levő nagyob~ városok maguknak kaparint~

-
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mes_ a f6idényj;, . s ~1:_örgyiek augusztushan végre elhatározzák
a színpártoló egy!.Sü1et létrehozását._ Egy szűkebb bizottság hozzáfog az
alapszabálytervezet kidolgozásához. 1901 októberében közlik a lapban a
tervezetet, melynek el'Ső két paragrafUJSát érdemesnek tartjuk itt is
közölrni:
I. 1.§. Az egyestilet címe és pecsétje: "Sepsi-Szent-Györgyi Színpártoló-egye:sület" 1901.
II. Az egyesület célja :
2.§. Az e E§Ület célja Sepsli-Szent-Györgyöp a
agyar zínüg_y ér-.
dekeinek elQm.g#dítása .• E célból a városi hatóság közbejöttével
a) olyan magyar szintársul1atokat támog1at erkölcsileg és anyagilag,
amelyek a művel.t kö~önrség k!ívána1mainak mdndenben megfelelnek ;
b) megbírálja az igazgató által a szerepkör megjelölésével bemutatott névsor téliLapján a színtár•s ulatot és zenekart úgy szám, mint képzettség tekin te.t é ben ;
c) megáUapítja az illető színigazgatóval a bérletek árát, az egyesü let
rendes tagjai részére kedvezményt eszközöl ki, s szabályazza a napi
helyérakat is ;
d) 'aibban az esetben, ha az erdélyi színikerület kötelékéből SepsiSzent-György város krilépne, az egyesület a városi hatósággal egyetértő
leg mindaddig, mfg ennek szüksége fenná ll, évenkint egy színi idényre
rendes pályázatot hírdet s a tartandó közgyűlésen abszolut többséggel
választja meg a színtársulatot."
1901. december 22-én tartják az al,a ku ló közgyűlést, melyen elnökké a Műkedvelő Egylet elnökét, Gödri F erenc polgármestert választják.
A választmány tagjai között találjuk Gyárfás Jenő festőművészt is.
Az egyesület az első megbíz•a tá1st Micsey Györgynek adja, aki 1902ben eleget is tesz ennek, miként azt az előbbi fejezetekben láttuk
1902. nov. 26-án M•a rosvá,s árheJyt gyűlést ta rtanak az erdélyi színi
kerületben érdekelt városok kiküldö.ttei. Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely nem lépnek be a színi kerületbe, annak határomta:it magukra n ézve
nem tartják kötelezőnek, hanem r agaszkodnak a pállyá zathirdetés jog-ához és elvéhez.
így hívják meg 1903-ban Polgár Bélát , 1904- ben Szalka y Lajost.
1905-ben Fehér Ká roly nyeri el a város pályázatát s ettől kezdve 7 évig
egyfolytában élvezi mind a közönség, min d a Színpárt•ló Egylet bizalmát.
Fehér Károly hét éves koncessziója

-

1905. november_l5-=.éu...Feh~ér Károly társulata bevonul Szentgyörgyr.e.
.
Deréki Antalt ismét a színészek között találjuR,
s m ost sem m ulasztja el,
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hogy ne rögtönözZ:§.ILbelyi. onatkozású szín..xnüvet. Feldolgoz egy Bethlen
G'ábor kcwaheli bos
áB-yper.t mesé"ét áthelye:zJi Sepsiszentgyörgyre. A
-~átvanyqs, a orzongató münek ezt a hangzatos eímet adja : A sepsi~
..... ,
...
szentgyörgyi vérbíró.
·
....
Sok felújítás mellett Fehérék müsorra tűzik a diva,tos újdonságokat
is. Változatos műsorrendjükből kiemeUredik néhány figyelemre méltó elő
adás, így többek között Henri Bernstein A tolvaj címü színműve, Ruttkay György Sötétség oimű drámája, mely a katonamsztek és civilek szembeállításával éles fényt vetett a kétféle er~öks hordozóira.

·--

~

Az operettirodalom népszerű újdonsága,i mrind e'l jutottak Szentgyörgyre ezekben az években, így a János vitéz meUett a Lysistraté, Bob
herceg, Tatárjárás, Aranyvirág, Gül baba, Varázskeringő, Boffmann
meséi, A víg özvegy, A komédiások.
A színházi rovat vezetői ellismeréssei említik Ledofszky Gizella, Cserey Irma, Korda Sándor játékát.
A Dorrit kisasszony címü Schönthan-vígjáték bemutatása után szenzáoió:k!ént jegyzi meg a cikkíró, hogy a színészek súgó nélkül játszottak.
Fehérék meaett egy-két napos előadásra fuisebb társulatok J.s engedélyt kapnak, így pél:dáúl 1906 augusztusában a Foliies Cabarett, 1908
júliusában Tábori Frida, Palásthy Sándor és Maraell kabaré-együttese,
1909 júliusában a Bonbonniere-kabaré Kökény Nonával és Virág JenőveL
1908 december 12-13. napjain az ors:cág legnagyobb utazó mozgóEénykép vállalata, az Apolló Bioszkóp tart fí.ilmelőadásokat a színházteremben.
Az

első

Móricz-darab

1910-ben Fehérék @riliSib.an kezdik meg az évadot. Molnár Ferenc
Liliomja és
sereg dai;"ű után níáJÜs- elsején színre.Js.erül Mórácz
~igmona..§.ári írója. A Székely Nép május 3-i számában eLismeréssel
ír a kritikus az előadásról : "A Sári bíró akadémliali. díjat nyert mű, még
pedig magyar darab. Csak természetes, hogy fele köwilJSége volt, mint
egy sívár operettnek Mórd.cz Zsigmond, a mű szerzője a magyar irodalom
egyik je~ese. Nyelve gaZJdag és kifejező ; ha népies d.s, mégis választékos.
Erős megfigyelő, kdtünő :rajzoló. Néhány karak!temzálló vonással híven és
igazán festi meg a magyar parasztot. Dcwabjának meséje a f,a lusi élet a
maga intdkátival. De falusias igénytJetlenségében is vonzóan színes beáUítJá,s:a .a bírói székér,t folyó kü:zldelemnek. Frappánsan megrajzolt alakjad.val,
eredeti meséjével Móricz azon az egészséges úton halad a magyar nép-

éfi
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színműirodalomban,

bek és

,a melyen Gárdonyi a Borhan, de az

ő

alakjai híveb-

őszti.ntébbek" .

Parasztbecsület
A Pill:angókis,a sszony kedveZJŐ fogadtatása fe,lbátorítja Fehér Károly
társulatát, hogy újabb operaelőadással kísérletezzenek. 1910-ben müsorra
tűzik Mlasaagnd. egyfelvonásos operáját, a Parasztbecsületet és a szentgyörgyi ~özönség szívesen is fogadja az igényes muzs!ikát.
Szinre kerül Henri Bataille A botrány, A balga szűz címü drámája
majd Lengyel Menyhért világsik:errt ~aratott japam tárgyú darabja
A tájfun, M10liere-től A fösvény, Kisfaludy Károlytól ra Pártütők.
1911. május 13-án Pintér Imre hirdet "Egyetlen müvészest" címmel
ún. "cs,alá:di estet", amelyen ő maga tréfákat, Padagi Kornélia dalokat
adott elő.
Májusban Kiséri Nándor (máskor Ödön) készül bemenni kabarémüsorral Andor Ida társaságában.
J ún!iusban Fehér Károly utolJára megy be hét éves müködése színhelyére. Molnár Ferenc Testőrével nyitja a nyáni idényt. Színre v.iszi a Sárga liliomot, A kormánybiztost, Bródytól A medikust, majd a Romeó és
Júliát. Egy szünnapon Fehérétk beengedik B!'lassóból Komjáthy János
tárnul;a tát, mely A borral mutaltkozJik be.
Fehérék szémára megtörténik a lmpuzárás és hét évi vendégeskedés
után elbúcsúznak a közönségtől, majd átmennek Kovásznára.
Önálló színi kerületet a Székelyföldnek !
Fehér Károly 1905-hen elnyert hét éves koncessZJiója nem volt zavartalan. Több ízben is kénytelen volt megerősítésért folyamodni a színi
kerülethez. Az történt ugyanis, hogy közben 1908-ban Kállay Ubul csíki
főispán és színügyi mecénás mozgalmat kezdeményezett a székelyföldi
városkák önálló színi kerületének megalakítására. Augusztus 25-én megbeszélést ds tartottak Tusrrá:dfürdőn Festeltich Andtor elnökletével, melyen
új kerülte tet alakítottak SepSiiszentgyörgy, KéZJdivásárhely, Fogaras, Csíkszereda, Nagyenyed, Szászrég,en, Gyergyószentmltklós, Tusnádfürdő, Elő
patak és Kovászna benevezéséveL Ez az új kerület Fehér ~árolynak ítélte
oda a k!Oncessziót.
Októberben a Székely Nép közli a csíksZJeredaá Színpártoló Egyesület
alaps~bály-terVieZJetét, hogy annak
mlintá,j ára a II. kerületben levő
valamennyi helység alakítson hasonló egyrJ.etet, lehetőleg hasonló alap555

szabúllyal, hogy ezáltal az egész II. erdélyrész!i színi kerület egy nagy,
egységes színpártoló egyesületté szerveződjék.
1909-ben a II. színi kerulet csíkszeredai gyűlésén Sepsiszentgyörgy
különvéleményt jelentett be, ragaszkodni kívánt a pályázathirdetés elvéhez, de leszavazták s továbbra is Fehér Károly kapott megbízatást.
ÁpriLisban újabb két város, Dicsős~entmárton és Erzsébetváros csatlakozott ehhez a }{lerülethez.
Június 17-én a kerület Kovásznán gyűlésezett. Fehér Ká·r olyt újból
megerősíteltték bérletében.
1910 augusztusában Festetúich nem véve tudomást a II. kerülethez
történt csatlakozásról, vagy tévedésből, Sepsiszentgyörgyöt az I. kerületbe osztotta be, de öt nappal később a Tusnádfürdőn tartott gyűlésen
tisztázódott a helyzet, Szentgyörgy megmaradt a IL kerületben, melyhez
most Torda is társult. Fehér Károly engedélyét ekkor 1911-d.g hosszabbították meg, amikor azután elfogadták Sepsiszentgyörgy javaslatát és
áttértek a pályázati rendszene.
Az 1911 februárjában Gyergyószentmiklósorr tartott kerületi gyű
lésre két pályázat futott be, a Fehér Károlyé és a Tompa Kálmáné.
JúllJiu:sban Szentgyörgyön olyan hangok is hallatszottak, hogy Csíkszeredát előnybe fogják Pészesíteni az idény megválasztásakor, emiatt jó
lenne kri.lépni a kerületből és önállóan meghívni Hidvégi Ernőt vagy a
Brassóban működő Komjáthy Jánost. Végül is Szentgyörgy nem lépett ki
a IL kerületből, elfogadta a többség indítványát, hogy Tompa Kálmán
társulata lássa el a kerület városait s zínielőadásokkal.
Tompa Kálmán évei Szentgyörgyön
Tompa társulata 1911. november 4-én érkezik Szentgyörgyre Sudermann ar említe'ttd.rámájával, A becsülettel. Bemutatkozása nem gerjeszt bizalmat, díszlettá:rra elégett, kényte1en szegényesen állítani ki a
darabokat. Az újjászervezett társulatban soklan vannak, akik még sohasem Jáa·s zottak együtt, ahány sz,í nész, anny[ féle játékstílusit képVlisel.
Néhány vígjáték és operett után Tompa igényes előadással hódítja meg
a közönség rokonszenvét Színre viszi Tolsztoj Leó híres regényének
drámavá.Uo~a~tát, a Karenin Annát. Katona József születésének 120. évfordulój.án a f:i gyelrnes igazgató müsorra tűzi a Bánk bánt, ezzel nemcsak .a közönség, a Sa'jtó elismerését is kiérdemli.
1912 januárjában Tompa átmegy Fogaras!'la, onnan küldi a Székely
Népnek érdekes levelét (megj. a jan. 9-i számban), rnely nemcsak Tompa
m entségét szolgálja, hanern ráv.ilágít a tők'és korszak színjá,t szásának
minden kerékkötőj ére :
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"l'vla, amidőn már minden nagyobb város féltve őr2U színészetét és
annak ingyen színházat és még szubvenciót is ad, addig Erdély városainak legt~bbje mindent pénzért ad az dgazgartónalk és amellett oly anyag~i
terheket rónak reá, hogy amelyik dgazgató itt fáradságos munkájáért
pénzt akar szerezni, úgy annak Vialóban g;a:rasos üzletembernek kell lennie és akkor társulata létszámát a minimállisra kell leszállírbani!a és akkor
hol roarod az ideálilS ku1túrmrisszió ? hol a poéta[élek ? hol a drámai
művészet és iroda1om fejlesztése ? Amikor tudjuk, hogy a közönség ízlése
az üzletember-szín:i.gazgatók révén teljesen megromlott az ízléstelen és
selejtes operetteik ellőadása mriatt! Amikor tudjuk, hogy al:ig van drámai
közönség és mégis adjuk ! Ilyen körűlmények közöt:Jt egy ideállis 1elkű és
gondolkodású színigazgatót nem gáncsolni, de megbecsülni kell, még akkor is, ha néha gyöngébbet nyújtana s ha pedig művész:i fokig emelkedőt produkál, úgy azt, bárki legyen is, hozsannával és szeretettel kiell
felkaro1nii, támogatni".

A további1aa{ban védekezik a sajtó vádjra i el!len. A szombart:helyri
színházégéskor díszle:t·tára odaves21ett. Beőthy Lálszlótól vett öt új szobadíszletet, de azok igen magasaknak bizonyultak a v:idékli színpadokon.
A terem fűrtetlenségéről nem ő tehet, a város csak ~ét szekér fával segítette, 15-18 napig saját pénzén vett ]ával fűttetett, reggeLtől estig :
"És fütte.ttem és fűttertJtem , de mindhd.ába, mert az Ultolsó előtti
napon sült ki, hogy a színház padl-ásán, az öss:oes nyári szelelő ajtók
tárva-nyitva vannak, és én fűtöttem az utcát, a főter:et, az én keserves
garasari.mma1".
A levél végén még egyszer leszögezli művés:z;i igényességét. Kijelenti, hogy mindig jobban örült, ha komoly darabokat játszhatott fél
ház előtt, mintha silány művet egész ház előtt.
Az

első

mozi megnyitása

Szentgyörgyön 1912-ben
Az új esztendőben, február 16-án Arnyai Károly lmmrikus és artista
estjét nézte vég~ig a város közönsége.
Csíkszeredában újból gyűlést tartott a II. színi kerüLet, melyen Sepsis:z;entgyörgyöt ismét Mátik Lóránd képViselrte. Ezen a gyűlésen elhattározták Tompa Kálmán szerződésének 1914-ig való meghosszaibbítását és
Petrozsény felvételét a szín~ kerületbe.
Február 24-én a váTosház dísztermében megnyitották a város első
moziját
"Villamos színház" eineveresseL Az ünnepd. · müsor ez volt :
--..;
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l. Tunis és Tunesia (Thjleírás, tripoliszli jelenetek, csatajelenet.) 2. Nick

Kartel és értel~mes k:utyá'j a (detektív törénet). 3. A Fekete-.tenger zivatar
kö:cben. 4. A három barát (komikus jelenet). 5. Az indián nő áldozata
(romantikus indiali történert). 6. Max loViagias ügye. 7. A sejtelem (tréfás
jelenet). 8. RosaJllia nászéj,sza!kája (fölötte mulatoogos).
A mo21i ettől kerove 1949-i, 37 éven keresztül mtindig osztozott a
~:i Színtál'\SU:lato~l. Az ind ras évében hetenként kétszer, szerdán és vasárnap volt mo:ni~lőadás, 1,20; l ; 0,60; 0,20 korona helyárakkal, az árvaházi gyermekek részére díjtalan bem€1l'lettel.
Műsora efeinte s:cerényen 'a hírek között húzódlik meg az újságban,
majd fokozatos'a n nyomul be a köztudaltlba s rohamosran olyan népszerűség,re ,t esz szert, hogy a lap al:ig egy hónap müködés után már állandó
rovatot nyi~t a mozinak.
Ekkor még nem pergertnek egész esitét betöltő játékfilmeket, hanem
rövdd jerlenetekert, kisfilrneket, szfnes állóképeket és mati szóval ún. "dokumentum-fri lmeket".
A :ffilmko<*ákhoz ' et nyelvü. kisérőszöveg szolglá1tatja ..a magyarázatot. Az újságírók javasolják - minden bizonnyal a közvélemény
r
hatására - , hogy a mozi afl.k!alrJlazzon egy kiíkiáitót, aki magyarul is
elmondja a felirat szövegét.
- Ug)'lanC'Sialk a Iap jawso,l ja a rendőrségnek is, hogy nézzen utána a
karzra.ton elhelyezkedő fiatalságnak, mely fölöttébb csintalankodik a sötétség leple alatt. Ugyanakkor fligye~e7Jteti az olvasólmt, ne legyenek
emiatt -a mozli ell:enségeli, mert "a hiba az emberekiben van, nem a

---

moziban."
Bérharcok a színészvilágban
Májusban újból eLlátogat a városba egy kabaré-társulat, mégpedig
a Pintér lmréé.
A ·helytbeli s'a jtó különös hireket vesz át más l~poktól : a vidéki színigazgatók k1ameUbe akarnak tömörülru, hogy egységesen lépjenek fel a
s2línJésze~l szemr~n a gázsik leszorí~ érdekJében. Miskolcról felhívás
indul kii, hogy a sZiin;észek is szervezkedjen~k az iga~k ell~n, s védelmezzék meg mtindmális bérüket. Kár, hogy a lapból nem tudjuk m~g,
mil~en vdsszhangot keltett ez a hír a Székelyföldön
vendégszereplő
társulatoknál.
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Tompa Kálmán küzdelmei 1912-ben
Előleges

jelentés után Tompa Kálmán társulata október 26-án kezdi
meg el6adásait újból, Szentgyörgyön. -Egész sor már ismert színdarab
kóztTttFöldes Imre Nincs toválili c1m" társadalmi drámáját és Tolsztolj
Leó Farkasok című egyfelvonásasát méltathartjuk figyelemre.
A Székeily Nép novemberi és decemberi számali sűrűn foglalkoznak Tompával meg a II. színli kerület sorsával. Kétoldali csalódásról
számol be a lap. Az igazgató csruódott, mert nem taláJ.t a meg a számítását. ű "ízig-vél'lig művészember . . . az idealiizmus pedig nem ad kenyeret", ~ért kényltelen a pénzt sejltető operettet hajszolni, noha ő mindig
klasszikus sZ!inész volt. "Nem rójuk fel nek:i - írj!a "il" -, élnie kell s
ehhez slágerek keHenek". Az !igényesebb közönség is csalódott, mert felcsigázott várakozásra nem talált művész:i lcielégÜilést. A gyenge társulatban nem akadt elfogadható énekes, és minden darabot egyetlen árva
díszletben mutattak be. A színli kerület összetételét is hibáztatják, négyöt ".bedolgoZJortJt" város többet ér - írja a lap - , mint a sok kis apró
helység, mert az utaztátással a köLtségek növekednek, felemésztik a bevétel javarészét. A cikkiró javaslatot tesz új kerület alakítására : a pályázatolt elnyerő társvmt az év 12 hónapjábó!l. ötöt töltsön
Marosvás~r
helyen, hartot felvá!ltva Tordán, Csíkszeredában, Sepshszentgyörgyön,
egy hónapig pedig legyen szünet.
llangok a színészet államosításáról
Tompa a telet PetroZJsényiben, f913 tarviaszát Kézdivásárhelyt és
Gyergyószeriitmiklóson tölti.
MájUSbán Pintér lenő és Parlagi Komélia müvészestet tartanak
Stentgyörgyön s ·egy 'f~1lal :szalonkomikust is magukkal hoznak, Dési
Jenőt.

J:únhisban Tompa Kálmán feje fö!lött összecsapnak az anyagi gondok hullámai, lemond a második szfni kerül.etr&l. Thál.Ta az egész országban válság1ba j urt, rtlirtden felé b uknak a társUlatok. A II. kerület irán t
két "igazgató is érdeklődik: ·Mezei :Béla és Szabados László. A Színpártoló Egyesillet nem akar beleegyeznli abba, hogy a :ker-ület ismért egyetlen társurl18t.ot ·szert6dtessen év~kre. Szentgyörgy !ismét önálló akar leri.ni,
meg!Ínt felveti a pályázat gondolatát, de :a kerületi ·gyülésen ismét lesmwzzák, és szeptember utolsó Illapjain S~bados Lászlónak adnak koncessziót.
Október végén az újság hosszabb ·könyrvismertetést szentel Fodor
OsZkár "A vidéki szfnészet az állam szolgálatÁ.ban" című új könyvének,
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melyben a recenzió írója - nem minden célzatosság nélkül elmélkedik
a vüdéki színészet álliamosításának időszerűségéről. Az áll!ami szubvenció megklimélné a kőzönséget az olcsó népszerűséget és pénzt hajhászó
igazgatók elvtelen műsorpoli:tirkájától, a színészt peddg a nélkülözéstől,
a létbizonytalanságtóL
Az utolsó társulat a háború

előtt

Szabados László társul1ata 1913. november 18-án érkezik meg a városba, és 'a Buksi című operettel mutatkozik he. Több operett és zenés
bohózat után színre kerül Bernsteintól A titok és Hehbeltől a Judit.
Goethe, Schiller, Hauptmann után most a német drám'a e különös magányos nagyságát is megú.smerhetJte a szentgyörgyi köZJönség. Az év hátra
levő napjali gyors1
an peregnek, színtársulat és közönség.e m1t sem sejtve
fordul be a vészt hozó 1914-es esztendőbe, melyben kitör az első világháború.
A

műkedvelőkről

. Harmath Domokos, az 1881-ben alaku1t Műkedvelő Egyesület fáfladhatatl:an szervező képességű, kezdeményező erejű válla1sztmányi igazgatója nyolc évi rendkívül hasznos, építő tevékenység után lemond tisztségérőL A 90-es évekiben a mükedvelő:i mozgalom még eleven, bár Harma1Jh Do~emöii.dá'sa után már csak aH{!almilJag verödnek össZJe a
~ők;-iR,tézményes, állandó egyesületi tevékenységről már nem be~ettt~. ~~ 189.9. évi felavatá1s án m'ég sikerrel eljátszák Herczeg
éne Három testőr címü vígjátékát, aztán egyre keve8eb0ett ot\1'1as'l iátunk róluk. . Az egyesület díszelnöklévé Gödri Ferenc pol-..
gármestert választják, de őt közéleti tevékenysége meg a Színpárrtaló
Egyesület körében vég-zett munkája elvonja a műkedvelőli mozgalom
Ö'Sztönzésétől. A husLJatdik századba fordulva, a színd. kerihlet megaJakításával a város h~vatásos színtielőadások:lk.OO. való el[átásla szei'IVewttebb
f~t ölt, így a műkedv:elő színjátszás vesz'it jelentőségébőL A játszásá
engedé y n yefit Igazgatók az előadások tömkelegével ostromolják a közönséget, hogy kellő jövedelemre, sőt némi nyereségre tegyenek szert
A faliVakart ritkábban látogatják, mert a társUl1at ide-oda szállírtása költséges, falun pedlig legfeljebb egyetlen esrtén telik meg a nézőtér, ezért a
városokat keresik fel előszeretettel, ahol három-négy hétli.g egyfolytában ·
játszhatnak. AmHyen m~ben. csökken a mükedvelés jelentősége városon, éppen olyan mértékben nő falun. A 19. száZJad mintegy 20 hely..,. ·

-
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ségben taTtotbak előadásokat . A húszad.ik század elején pedig az alábbi
helységekben volt műkedvelő színúelőadás :
Albis : Az ördög mátká ja 1902. - Alsócsernát on : Ágnes asszony
1900, Falu rossza 1901. - Angyalos: Falu rossza 1903. - Arpatak:
~alu rossza 1909. - Arkos: ParasZitasszony, A r égd. szerető 1903, Sárga
csíkó 1909, A betyár 1910. - Barót: A tót leány 1900. - Bikfalva: Hol
a hozomán y, Katonásan, VIirágfakadás 1911, Gyímesi vadvirág 1913. Bodok: Falu rossza 1901. - Bükszád:
1910. - Dálnok :
Sárga csíkó 1902, Az igmándi kispap 1903. -Előpatak: A tót leán y
1911, ~lu rossza 1913. - Feldoboly: Falu. r osszia 1909, Ágnes asszony
1911. - Illyefalva: Nőuralom 1900. - Kálnok: F1a lu rossza 1901, A
veresh ajú 1913. -- Keresztvár: A cigány, Holdkórosok 1911. - Kilyén :
Az ördög párnája 1899- 1900.- Kovászna: Sárgta csikó 1900, A bor
1902, K ét Erntil 1912. -- Kökös: több egyfelvonásos 1908, 1911. - Kőris
patak: Felhő Klári, Gyímes vadvirág 1900, Az ördög mátkája 1908.
Lisznyó: Az örödög mátkája 1911. - Maksa: A rég1i szerető 1912. Málnás: Piros b ugyelláris 1913. - Mikóú jfalu: F'laJ.u ros,s za 1906. Nagyajt a : Gyímesi vadvirág 1903. - Nagybacon : A bertyár kendője
1900. - Nagybarosnyó: A oigány 1901 , Cox és Box, A sztrájk 1903,
Gyímesi Viadvir:ág, Parasmkisasszony 1906. - Oltszem : Thlu rossza 1913.
- Orbaitelek: P.i ros bugyelláris 1910. - Réty: A kis zseni (egy felv.),
A tolone 1909, A vén ba:kancsos . .. 191 3. - Szárazajta: 1912. -Szentivánlaborfalva : Peleskei nó.tárius ·1900. - Szentkirály : Isten keze 1902,
A vereshajú 1910. - Zabola: A képviselő úr 1903. - Zágon: GyímeS:i
vadvirág, A végrehajtó (egy felv.) 1900, Rodostó (Geczy-Lampért Mikesszinműve) 1906. Zalán: Peleskeá. nótárius 1900. - A megye másik
városában, Kézdivásrhelyt: Huszár szerelern 1902, 1911.
A legélénkebb műkedvelői élet színhe'lye Nagyborosnyó és Zágon
volt.
Mérleg
A húsZiadrik század első 13 esztendejének médege több tekintetben
hasonló eredmény1t mutat a 19. századéval: a vándortál'ISu1atok elévülhetetlen érdeme, hogy ébren tartották a közönségben a szfnnazlártogatas
ig.ényét, bizJtosították a színházi élet folytonosságá·t Sepsi·s zentgyörgyön,
ritkább alkalmakkor művészi élményben részesítették a nézőket leggyakrabban pedlig kielégítették szórakozási igényét.
Ebben az :időszakban mintegy 20 társulalt vagy kis-együttes keresi
fel a városrt. Fehér Károly, 'fompa Kálmán és Szabados László társulata
több évig is játszik a főidényben Szentgyörgyön.
36- Alluta
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· A vándortársulatok káros befolyása abban nyilvánult meg, hogy
rontották a közízlést a sekélyes, csupán szórako?tató darabok tömkelegének színrevi'telével. Mentségükre s:zolgál az a körülmény, hogy államsegélyben nem részesültek, a bevételből tart" tták fenn magukat s így
k~ervesen küzdö.ttek a megélhetésükért.
Az utókor elismeréssel állapítja m eg, hogy a művészi becsvágy
nem egyszer fölébe kerekedett a krajcáros gondoknak, s a merészebb és
öntudatosabb igazgatók a kísérlerttel }áró kockázatot i·s vállalrták. !gy
kerülhetett sLilllre 1900-ban Géczy István agrárszociá1:is1Ja irányzatú
Anyaföldje, Ge~hart Hauptmannak forradalmi hangvételű Takáesokja,
Bródy Sándor Tanítónője, Medikusa. E társulart ok tartják müsoron a
polgári dráma jobb diarabjalit (Hebbel, S cribe, Sardou, Augier, Sudermann, Echegeray, Ohnet, Bataille, Brieux, Bernstetin, Molnár Ferenc,
Lengyel Menyhért, Bíró Lajos, Herczeg Ferenc műveit). Eibben az idő
közben a klasszikusok a modern drámával szemben ~itkábban jutnak
szóhoz, mindössze öten képvisellik a halhatatlan repertaárt : Shakespeare
(Rómeó és Júlia), Moliere (A fösvény), Schiller (Haramiák), Katona József
(Bánk bán), TolsZJtoj Leó (Karenin Anna).
A népSl,ínmií .towhbra is a legnépszerűbb drámai műforma marad,
de a hagyományos darabok után eljut Szentgyörgyre e s~ajátosan magyar
iródaimiK épletrtek a tetőzésén keletkezett két darab is : A bor Gárdonyitól meg a Sári bíró ~riG~tól..
Bebocsátást nyer a városba az újromanilikus dráma is: Rostand
Cyrano de Bergerac-ja, Maeterl:inck Monna Vannájél.
Ez a másfél évtized is megtermi a román tárgyú darabot, Moldován
Gergely Flórika szerelme című népies színművét.
Az előző századhoz képest a legszembetűnőbb vívmánya az új századnak a két oldali szervezkedés : szervezkedik a közön.Ség és szervezkedrrek a társulatok. A szervezkedést az érdekvédelem teszli szükségesé. Az országot szín;i_~erüktekre osztják, ami a tőkés gazdálkodás nyelvére fordítva annyit jelent, hogy a direktorok felosztják maguk között
a "piacot". A tehetősebb, nagy társulattal, tetszetős díszlettárral rendelkező igazgatók az I. kerülertért versengenek,
mnelyben a mgyváro8ok
találhatók : Kolozsvár, Nagyvárad. A közönség színpá~toló egyesületeket
s:zervez a maga érdekvédelmére : meg akarja magárt klimélni a gyenge
társulatok élősködésétől, másfelől a bérlet-előfizetés vál:lalásáVlal kedvezményes belépőjegyhez óhajt jutni. A sepsiszentgyörgyd. szfnpártoló egyesület a II. kerülethez tartozik s minduntalan javastl'atot tesz a "s7Jabadverseny", tehát a pályázati rendszer elve mellett, de mindlannyiszor leszavazzák, noha abban a k:orban valóban a pályázathiirdetés lett volna a
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legdemokratikusabb és egyben a legtrusztességesehb szerződéskötési ve~relv, mely a minöség érvényesülését és a változatosságot biztosította
volna a város köZiönségének.
A színésZiek világában jelentkező bérharcok, a színész ·anYiélgi és társadalmi helyzetének megjavítását követelő hangok előre vetítik a színház intézményessé tételének szükségességét.

A HIVATÁSOS SZÍNÉSZET MÜSORA SEPSISZENTGYÖR~YÖN
A 20. SZÁZAD ELEJÉN
1900-1913
(Ugyanaz a mű, ha többször kerűlt is színre, csak egyszer Sl!)er.epel a jegyzékben,
mégpedig a bemutatása év&bem.. A bekezdés,e k élén álló nevek a társltl1artok igazgatéit
jelölik. A mú1t században Sepsiszem.,tgyörgyö:n már bemutatott színdarabo.k, ha a 20.
században fe1újíltásra kerültek, helyet kaptak e jegyzék~en.)
1900
FEKETE BJ!:LA : Szu1amit - Aliarcesbál - Szeg.e di menyecs,l te - Cigányvér Kölcsönkért fel~ég - Béní bácsi - Domi, az amerikai ma}om - ~ők az alk:otm~ny
ban - A haramiák - A kápolnai csata - Ci.g·á nybáró ·.:.__ Mél.tóságos csizmadi'a
K!rach Móni - Egy magy,a r huszárkáplár Bécsben - Bolondok Ház:a - Himfy dalai
- GyrlLI'kov.i cs lány,oik - Aranykakas.
POLGAR GYULA : mag,á nest.
TISZAY DEZSO : Kurruc.furfang - Menyem - Az unatltozó király - Házi béke
- Iüeopatra -Névtelen levelek - Bar Kochba - G~k - Az igmándi kbpap N ipbe.
ZILAHY GYULA: magánest.
FEKETE BJ!:LA : Ami.t az erdő meséi - A király házasodik - Anyaföld - Hámán
és Eszter - Trak:áCSIOk.
1901
FEKETE BÉLA : Csókion szerzett vőlegény Cremonai hegedűs - ;Riandevű a l,c<Jnyhában - Szulamici (a SzuJ:amit paród!iája) - Felhő Klári.

A tartalékos férj - A végrehajtó
LiH - Sá:rg,a csikó

Egy jómadár -

1902
MLOSEY F. GYÖRGY : Bölcső - Lotti ezredesei - A bor - Vörös talár - Bárány~ák - Görög l'iabszol·g a 'r,itkosrendőr Asszonyregtiment - Pe1eskei nótárius
- Ocsk!ay b~démos - Bo1ond - San-Toy - Piros
bugy,elLárlis - New · York
szépe - Dr. S7le1:ebrurdi - A klis szökevény - SvihákJok - A bőr.egér - Aranyember
- A Szent Anna-tó bos.oork:ánya - Cyrano de Bergerac - Kuruc Feja Dáv,i d T&,nősibéka - A posi1Jás ftú .
. .FEH:ER DEZSŰ : Viegyes műSlOr.
1903
POLGAR BELA : Bob herceg - Dolmior úr - Bajusz - ATany:lakodaJ.om - Katalin cárnő - Flór:ika szerelme - M0111!11'a Vanna - Casanova - DrótoS'tót - Baba
- Bottyán generális.
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1904
.... S~ALKA Y LAJOS : ~i tö~ént az é) j~ l - P; falu rossza ~ Primadonna - Családf
ot"'mok - Tavasz - A tot leany - Va1ndorlegeny - Takaro ___; Bálnk bán - Éjjel az
erdőn - Suhanc - Aranyvirág - A kőszívű ember Ha1i Adám és Éva - Emberevő A hajdúk hadnagya - Eleven ördög - Nebáncsvirág .
1905
FEHF:R KAROL Y : Az emigráns
Lysis,tm~té Diákéle•t - Szaharai konzul .,Szókimondó ass•z onyság - Tetemrehívás - János vitéz A cigány Kispajtás _ A
sepsisz•en.tgyörgyi vérbíró - Kati bácsi - Aszfaltbetyár Csöppség - Próbaházasság- Bolygó görög - Bos:oord{,ány - Virág Sándor - Jericho falai.
1906
FEHÉR KAROL Y : Leányka - A férfi múltja - Gül baba - üdvö&ke -- A szabalány - A koailició - Mul•a tó .istenek - He.lyre ~asszony - Les z,ámo:Lás - Fehé r Anna
- K•oldlUsgróf - Sárdi-ház.
FEHÉR KAROL Y : Varázskeringő - Az ördög - v ,111sgyáros - Bányamester Bernát - A tolvaj -Diplomás kisasszony - Hoffmann meséi - Dorr1t kisasszony
- Milliárdos kisasszony - Víg özvegy - A tanítónő Ingy,enélők Orpheus Naftalin - Asszony - Tatárjárás - A
tolone - Vigadó özv.e gy (paródia) - Nincs
elvámolnivalója ? - A bálkirálynő - Keserű mézeshetek - A cs•ász:ár katonái - Viola - Dollárkirályn ő.
1909
FEHÉR KAROLY : A csókkiirály - Komédiások - Fuzsitus kisasszony.
BONBONNIERE KABARÉ estje.
FEHÉR KAROLY: Fornadalmi nász - A harang - A mo]már és gyermekek~
Kék egér - A kedélyes paTlaszt - Hivatalnok urak - A nagymama - Sötétség - A
szerencse fia - Elnémult harangok - Arendás :osidó - Mnongodiln úr f,e lesége - Scherlock Holmes - KaméHás hölgy.
1910
FEHÉR KAROL Y : Az elvált asszony - ,\ drótnélküli
távíró
TrCirlk báró Liliom - Erd!ész lány - A bíboros - S21ultán - Szere1mi ker ingő - Lux emburg grófja - Bolyg{l istenek - Sári b író - A gyermek - R3lrasztbecs ület - Obsi.t os - G oldstein Számí - A szentgallen.i lealand - Huridán szama:m - Ig.lót diákok - A botrány
A tájfun - Anarchista kisasszony -- A fösvé-ny - Sötét pont - Muzsiku s l eány
Bártübők A rnasamód - Tilos a csók
Egy kat:>na története - A kuruzsoló
Elvált asszony - A Balkán hercegnőJe - A kard b ecsülete - Zsidó honvéd.
1911
FEHÉR KAROL Y : Forradaiimi nász - A harang - A mo1nár és gyprmeke A kormánybiztos - A medikus - A balga szűz - Lord Riccola
Nap és Hold
Her.ce.glkis•asS~zony Babus:ka - Romeo és Júlia - Millió - A becstelen - Egy
test, ·egy Lélek - Halhatatlan lump - Stern Izsák.
KOMJATHY JANOS: A bor - A cigány.
RINTÉR IMRE ...P ARLAGI KORNÉLIA : Kiabaré-est.
~!SÉRI NANDOR-ANDOR IDA : Kabaré-test.
TOMPA SkNDOR (KlézdiMás:árhely, 1903- Bp. 1970) kolozsvári, bp-d színész.
A pesti gy,er.ek - Az ezred apja - Antatl:an Zsuzsi - Vasgyáros - öngyiJkosok
k:l:ubja - Vera Viloletta - F.edom - Erdei l:ak - Dufla pofon (egyfe~lv.) - K ék róka
(operett) - A kis gróf - Cs:Lbulj, szívem - Izrael - Heidelbergi diákélet - Éljen
a király - A ~ét áirva - Az eszemadta - Hit és haza.
TOMPA KALMAN : AsszonyfaJó - A csitri - Bál az udvarnál - A dalovaJi nábob
leány:. \- Én vagyok a néni- Válás után- Lengy e~ meny.e cs,kle - Bulmw - Limonádé
ezredes - Kegyelmes úr - Rip van Winlde - Leán)'IVás~r -:- A kis barátnő - Nincs
tová'bb - Farkasok (ToJsztoj egyfeJ.v.) - T engerész Kiaitó.
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1913
SZABADOS LÁSZLó : Buk~i - A cámö -- Aranyeső - Éva boszorkány - A fa rkas
(Molnár :B-.~ - Sztrájkol a gólya - Mozikirá ly - A zöld frakk - A titok - .'\ faun A n a p bős e - Judit.
A

megyéből

elszármawti színészel{, zenészek

BALÖ ELEMJ!:R (Bp., 1892-) színész, a bp-i NSZ tagja, a MSZL tanúsága sze.rint
családja nagybaconi eredetű.
BIHARI JóZSEF (Nagyajta, 1901-) a bp-i NSZ tagja, színész.
Dll\'IÉt-;-y LAJOSNÉ GOCZ ETEL (Kovászna, 1900-) s z ínésznő. Sors,a
is 11eretlen.
HO~;szú ZOLTA N (Kélnok, 1897-) színész, holléte ismet·etl en .
JGNACZ RóZSA (Ko vúszna, 1910-), író, szinművés znő, a bp-i NSZ volt tagja. Megírta LaborfaQvy Róza életregé~1y"'t (I-Mza leányasszony, 1942).
KISS MANYI (Hill-1971) bp--i színésznő_ Noha Magyariónán született,
Kovászna

m egyei szarmazását a köztudat számont,artja.
KÖP I,:CZI BÖCZ IST VAN (BP-, 19 HJ-) díszlet- és jelmeztervező Bp-en.
LA SZLÓ BELA (Seps;iszentgyörgy, 1900-) színész. Pály,ája ismeretlen.
MUHGACS K ÁLMÁN (Sepsiseentgyörgy, 1893- Hodmezővásárhely, 1967). ze,neszcrző,
dalköltő

THUHÓCZY GYULA (Hídvég, 1885- Dei)recen, 1959) színész.
TOMPA SANDOR (Ké,:divás1árhely, 190:5-- Bp. H170) k~)bzsvári, pb-oi színész.
ÜTŐ ENDRE (1903-) díszletfes tö, díszlettervező, színész. Noha Nagykaniz,s án született sze n tiv á ni származásá t emlegetik.

CONTRIBUTil LA ISTORIA TEATRULUI IN SF. GHEORGHE
LA iNCEPUTUL SECOLULUI AL 20-LEA
SU MAR

ln volumul precedent al anuarului ALUTA (1970) autorul a publicat
o comunicare consacrata perioadei 1800-1900. In prezenta lucrare continua publicarea datelor referitoare la isbaria teatrulUJi magh~ar din Sf.
Gheorghe ín pepioada premergatoare pr!imulu:i razboi mondial : 19001913.
In ace~ti 13 ani ora~ul Sf. Gheorghe a gazduit 20 de trupe ambulante
~i ansam bluri mici de oabaret care au reaJli.zat 360 de
reprezentatii eu
aprox:imativ 330 de prem:iere, dintre care mentionam urmatoarele :
'_fesatorii de G. Hauptmann 1900, Cyrano de Bergerac de E. Rostand 1901,
Monna Vanna de Maeterl:inck 1903, Ana Karenina dupa romanul lui L.
Tolstoi 1911, Judita de Hebbel 1913 alaturi de o se:rti.e de piese clasice precum 1?i Ea:tureli ste.
Lucrarea sooate in relief tendintele de a da o forma organizata vietii
teatrale prin infiintarea circumscriptiilor teatrale 9i asociatiilor pentru
patronarea trupe:l or ambulante.
1
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CONTRIBUTIONS Á L'HISTOIRE DU THÉATRE Á SF. GHEORGHE
AU DÉBUT DU 20-e SIÉCLE
SOMMAIRE

La présente publicattion est considérée comme la sui'te du travail sur
l'histoire du theéatre hongrois a Sf. Gheorghe au 19-e siiecle. Dans cette
deuxime partie l' auteur co:nduit ses recherches jusqu'a la premiere guerre
rhondia]e (1900-1913)·
Au cours de ces 13 ans la ville de Sf. Gheorghe a rec;u 360 spectacles réal:isées par les traupes ambulantes (environ 330 premieres).
Dans cette période le mouvement thé<l'tral est en train de s' organiser:
on dhnise le pays en arrondissements théatraux et on organise dans
chaque ville des assodations pour le patronage des ensembles.

JEGYZETEK
A z 1900-1906-ig terjedő időszak tárgyalásánál a Sepsiszentgyörgyön kiadott Székely

.-\ iénykoépreprodukciók.at Paszjér Sándor és Fóris Pál kés~í tette.
között ::ltérés mutatkozott, a Kislexikon adataihoz ragaszkodtunk.
házi kislexikon (1969) címsz•avai alapján készült. Ahol a két lexikon adiatszolgláltatása
(19:30) megjelent M. Színművészeti Lexikon és a Hont Ferenc-St31Ud Géz;a szerk. SzínSzékely Nép című hírlap szolgált útmutatásul.
Nemzet, az azt követő hét év·es időszak történetének felv.á zalásánál az uo. megj e lent
Az elszarmazott színészek jegyzéke a Schöpflin Aladár szer!Gesztésében év nélkül

A Szabadság-té r 1900 báján (Postai l ev . lap. 1904)
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~a
színhá<Zterem) az 1904-es renoválás,t ól
felvéte'l a 1ebon.bás előtt ,egy nappail készült.

A régi városház dí,s zterme

SeJ;l&lszentgyörgy a s.zázadfordlulón a v'asútállomás
Lázár rajm, 1900).
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(Epr,estető) felől
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Nagyvásár sepstsze.n.tgyörgyön. (Gyániás
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1900)
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Tompa KáLmán

Blaiha Lujza a "P•iros bugyelláris" fős:.>Jerepében.

Szabados László
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