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ra Balázs Ádám	(1952,	Buda-
pest)	újságíró,	rendező,	
diplomata.	Az	ELTE	BTK	
francia–magyar	szakán	
és	a	Színház-	és	Filmmű-
vészeti	Főiskola	színház-
rendezői	szakán	diplo-
mázott.	A	nyíregyházi	
színház	rendezője,	a	Kor-
társ	munkatársa,	a	
Magyarok	Világszövetsé-
ge	lapjának	szerkesztője	
volt.	Tanulmányai	és	
önálló	kötetei	jelentek	
meg	a	romániai	magyar	
irodalomról,	a	magyar	
emigrációról,	a	francia–
magyar	kapcsolatokról.	
1991	óta	a	Külügyminisz-
térium	diplomatája,	szol-
gált	Párizsban	és	Buka-
restben	is.

Kolozsvári	Magyar	Színház:	nyolc	év	
„frontszolgálat”	(1928–1936)

Hevesi Sándor fölajánlotta Balázs Samunak, hogy a színész-
diploma átvétele utáni, néhány éves vidéki tapasztalatszer-
zést követően, leszerződteti a budapesti Nemzeti Színház-
hoz. Szakmai és magánéleti szempontból egyaránt logikus-
nak tűnt, hogy ennek a „vidéki” gyakorlatnak a helyszíne 
Kolozsvár legyen. Egyrészt itt működött az egyik legerősebb 
magyar színtársulat, Erdély Romániához csatolása után is, 
másrészt ekkor történt meg a kolozsvári és a nagyváradi 
teátrumok adminisztratív összekapcsolása, így Balázs Samu 
tulajdonképpen hazatért, hiszen minden hozzátartozója 
Váradon élt.

Gál Gyula ajánlólevele nyomán szerződést kínált számára 
Janovics Jenő, a magyar színház- és filmművészet kiemelke-
dő személyisége. Janovics 1906-tól 1930-ig volt a kolozsvári 
társulat igazgatója, miközben létrehozta az „erdélyi Holly-
wood”-ot is. Több mint hatvan filmet jegyzett vállalkozó-
ként, rendezőként vagy színészként: az ő itteni stúdiójából 
indult a világhír felé Sir Alexander Korda (Korda Sándor) 
vagy az Oscar-díjas Michael Curtiz (Kertész Mihály).

A már pályakezdőként is öntudatos Balázs Samu a követke-
ző (másolatban megmaradt) levelet küldte Janovics Jenőnek 
Váradról Kolozsvárra, 1928. augusztus 17-én:

„Mélyen Tisztelt Igazgató úr!

A felajánlott szerződést elfogadtam, amiről igazgató urat, 
kívánsága szerint, sürgönyileg értesítettem. Még nem tud-
hatjuk, hogyan fogad engem a publikum: minden erőmmel 

Balázs Ádám

Váradtól a Nemzeti Színházig (2.)
Balázs Samu színművész pályakezdése, ismeretlen dokumentumok tükrében

azon leszek, hogy megnyerjem 
rokonszenvét. Ha ez sikerül, akkor 
többet fogok érni Igazgató úrnak, 
mint a felajánlott (és részemről elfo-
gadott) fizetés…

Úgy gondolom, kötelességem Direk-
tor urat arról is értesíteni, hogy 
Hevesi igazgató úrnak, kívánsága 
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szerint, minden három hónapban értesítést kell küldenem 
arról, hogy mit játszom és miben játszom. Nevezetesen úgy 
állapodtam meg, hogy a szezon végén (a nyári szünetben) 
fölléptet. Ez csak a kontaktus fönntartása céljából történik, 
nekem még három évig itt kell maradnom… 

Mély tisztelettel: Balázs Samu”

A három évből végül nyolc lett, mivel 
Hevesit időközben elmozdították a 
Nemzeti Színház éléről. Balázs Samu 
az első perctől kezdve mindvégig 
főszerepeket játszott: Tóth Elek, 
Kovács György, Tompa Sándor mel-
lett a Szamos-parti társulat vezető 
férfi színésze lett.

Nem volt könnyű színháztörténe-
tünk eme gazdag, de méltatlanul 
kevéssé ismert fejezetét – a Balázs 
Samu szempontjából – feldolgozni, 
mert a ránk maradt műsorrend csak 
a darabok szerzőjét és címét rögzíti. 
A szereposztást legfeljebb a korabeli 
kritikák tartalmazzák. Szerepfotók 
felkutatása még nehezebbnek bizo-
nyult. Édesapám, pár civil kép mel-
lett, csak az 1934/1935-ös társulati 
tablót őrizte meg. 2016-ban ezért 
Kolozsváron is kutattam: az Állami 
Magyar Színház Dokumentációs 
Tárában és Janovics Jenő hagyatéká-
ban, melyet az Erdélyi Múzeum 
Egyesület őriz. Meglepődve tapasztal-
tam, hogy e gyűjteményekben főkép-
pen a Trianon előttikorszak fotográ-
fiái maradtak fenn. Ugyanez érvé-
nyes a magyarországi források fotó-
archívumaira. (Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet, OSZK Színház-
történeti Tára.)

Így azután felértékelődtek a diákko-
romban, 1972-ben „be  gyűj  tött” archív 
képek. Akkoriban meglátogattam 
Szabó Dénes kolozsvári fotóriportert, 
aki előkereste – több ezer negatívjá-
ból pár óra leforgása alatt! – és lena-
gyította az édesapámról egykoron 
készített felvételeit. Miután Szabó 
Dénes képeinek zöme halála után 

TamásiÁrondedikációja
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elkallódott, ma már csupán a tőle kapott felvételekkel ren-
delkezünk. Így például Tamási Áron Énekesmadár című játé-
kának szerepképeivel. Balázs Samu további kiemelkedő ala-
kításairól – Raszkol nyi kov (Bűnésbűnhődés), Ádám, Bánk, 
Hamlet – méltatások igen, ám képi dokumentumok ma már 
nincsenek.

Janovics Jenő így emlékezik az 1928/1929-es évadra, amely-
ben Balázs Samu megkezdte pályafutását (kéziratból közli: 
Zakariás Erzsébet: „JanovicsJenő”, Idea Plus, Kolozsvár 2015):

„Az 1928/1929-es színházi idény különös hangsúlyt kap azál-
tal, hogy amiszínházunkvállaltaelanagyváradiszínház
igazgatásátis.A szomszéd Körös-parti város színészete a vál-
ság szélére jutott, s a közönség parancsoló kívánságára hatá-
rozta el színházunk vezetősége, hogy ott is igyekszik feltá-
masztani a régi színházi élet értékeit. Hogy a két város szín-
házi kapcsolata által anyagi érdekből nem akart az igazga-
tóság idény-csonkítást elkövetni, s nem akarta egyik város 
kulturális igényeit sem megrövidíteni, az kidomborodik 
abból, hogy mindkét városban megszakítás nélkül tíz hóna-
pos szezont tartottunk…” (A kolozsvári társulat váradi jelen-
létének időtartama – anyagi nehézségek miatt – folyamato-

san csökkent, erről bővebben: Indig 
Ottó: Anagyváradiszínészetmásfél
évszázada, Kriterion, Bukarest, 1991.)

„Kolozsváron az idény 1928. augusz-
tus 21-én kezdődött a RomeoésJúlia
előadással, az utolsó előadás 1929. 
július 14-én volt, amikor Molnár 
Ferenc Testőrekerült színre. Ez idő 
alatt 357 előadást tartottak a színház-
ban. 37 premierünk volt ez évben, 
műfaj szerint: 21 drámai és vígjátéki, 
13 operett és 3 opera… Transsylvaniai 
szerzők közül bemutatta a színház 
Bárd Oszkár LisztFerencelsőszerelme
című dramolettjét és Tabéry Géza
Kolozsváribálját. Emlékezetes esemé-
nye volt az évadnak színházunk 
kitűnő drámai együttesének a buda-
pesti vendégjátéka, március 15-től 
21-ig… Molnár Ferenc írói működésé-
nek 25. évfordulóját előadás-sorozat-
tal ünnepelte a színház… Katona 

ABánkbáncentenáriumi
előadásának
beharangozásaakolozsvári
Ellenzékhasábjain
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József emlékét is megültük, aBánkbán új rendezésű ünnepi 
játékával. Ezen kívül irodalmi ünnepei voltak a színháznak: 
Ibsen centenárium, Tolsztoj centenárium (Élőholttest).”

Balázs Samu igazi mély vízbe került e változatos, népszín-
házinak mondható repertoárban: minden este színpadra 
lépett. A Bárd Oszkár-darabban például ő volt Liszt Ferenc, 
a Tabéry Géza-ősbemutatón Gróf Teleki Ferenc, Atestőrben is 
főszereplő. A kritika azonnal felfigyelt tehetségére. Annie 
Nicols kortárs amerikai szerző Ábrisrózsája című vígjátéká-
ban nyújtott alakítását így méltatja az ErdélyiHétfőiHírlap, 
melynek főszerkesztője Kádár Imre, a színház későbbi igaz-
gatója: „A katolikus lelkész szerepében figyelemre méltó ala-
kítást nyújtott egy fiatal színész, Balázs Samu. Felfigyeltünk 
reá, azt hisszük, olyan név, amely leszámítolja a hozzáfűzött 
reményeket.” Az Ellenzék című napilap szerint (1928. október 
23.) „Balázs Samu bebizonyította, hogy ösztönös tehetségű, 
komoly fiatal színész”.

Már a következő hónapban újabb 
főszerepet kap. Molnár Ferenc Farka-
sában nyújtott alakításáról az Ellen-
zék így ír (1928. november 10.): „A férfi 
főszerepet Balázs Samu elevenítette 
meg. Fiatal színész létére nehéz fel-
adat előtt állott. Legsikerültebben a 
diplomata figuráját oldotta meg. Mos-
tani szereplése is bizonyította, hogy 
játékbeli kiforrottsága csak idő kér-
dése.”

Janovics Jenő már idézett évadbeszá-
molója a továbbiakban felsorolja a 
román kormányzatnak a magyar 
kisebbségi színházakkal szembeni 
igazságtalan intézkedéseit, a városi 
és állami támogatás teljes hiányát, a 

TompaPufiésBalázsSamuakétVénlegényszerepében,TamásiÁron
Énekesmadárcíműnépijátékánakkolozsváribemutatóján,1936
februárjában(SzabóDénesfelvétele)
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cenzurális és gazdasági diszkriminációt, majd leszögezi: 
„Egy bölcs román államférfi tanácsolta a magyarságnak, 
hogy panaszaikkal ne menjenek Genfbe, mert Bukarest sok-
kal közelebb van, és Bukarestben minden sérelmet orvosol-
nak. A magyar színházak megfogadták ezt a tanácsot, soha-
sem panaszkodtak külföldön. Bukarestbe azonban sűrűn 
mentek sebeikkel. Kaptak is ígéretet. De orvoslást soha.”

A román hatalommal folytatott sziszifuszi harc végigkíséri 
Janovics Jenő igazgatásának éveit, meg kell küzdenie a poli-
tikai támadásokkal, „a hivatalnak packázásaival” (Hamlet), 
a gazdasági nehézségekkel. A román állam 20 millió lej évi 
szubvencióval segélyezte a kolozsvári román operát, miköz-
ben a magyar színház semmilyen támogatást nem kapott, 
ráadásul a román színház 10, míg a magyar 26 százalék 
jegyadót kellett fizessen.

Janovics Jenő mindent elkövet, hogy színészei mindebből 
minél kevesebbet vegyenek észre: a filmjeinek jogdíjaiból 
felhalmozott összegeket, teljes magánvagyonát a színház 
működtetésére áldozza. Miközben kultúrateremtő törekvé-
seit, szakmai igényességét sohasem adja fel. Rendezői mód-
szerének egyik alapelve, hogy a színész az ő kezében gon-
dolkodó, teremtő művész. Első monográfusa, Jordáky Lajos 
joggal szögezi le: „Janovics mindent befogadó lelke és művé-
szi szemlélete nemzedékeken át élt tovább az általa nevelt 
színészekben, Dayka Margitban vagy Balázs Samuban, 
Ihász Aladárban, Tóth Elekben, vagy akár az Óceánon túl, a 
rendező Korda Sándorban és Kertész Mihályban” (Janovics
JenőésPoórLili, Kriterion Kiadó, Bukarest, 1971). A kései utó-
kor háromnyelvű – magyar/román/angol – monográfiával 
törlesztett egy keveset a színházépítő igazgató iránti adóssá-
gából (Zakariás Erzsébet szerk.: Janovics,azerdélyiHollywood
megteremtője, Tracus Arte Kiadó, Bukarest, 2014).

Balázs Samu következő kolozsvári szezonjának első bemu-
tatója Herczeg Ferenc Budapesten már sikert aratott Ocskay
brigadéros című történelmi drámája volt, Janovics Jenő ren-
dezésében. A KeletiÚjság méltatása (1929. szeptember 3.): „A 
magas színvonalú előadásban a legnehezebb dolga az 
Ocskayt játszó Balázs Samunak volt. A magunkban őrzött 
történelmi romanticizmust viszont szeretnénk látni a szín-
padról is. Herczeg Ferenc az Ocskay brigadéros lelki világát 

szerencsésen tárja fel és Balázs Samu 
az író elgondolását meg is valósítot-
ta.”

Említésre érdemes, hogy ebben az 
előadásban mutatkozott be a színház 
új tagja, Török Erzsébet, aki később a 
magyar népdaléneklés Kossuth-díjas 
nagyasszonya lett.

A kolozsvári társulat rangját jelzi, 
hogy az 1930/1931-es évad során, ven-
dégként, Horváth Árpád, a budapesti 
Nemzeti Színház rendezője, öt dara-
bot vitt színre, modern szellemben, 
stilizált játékstílusban. Így például 
Ibsen Vadkacsáját, Balázs Samu fősze-
replésével.

Sikeres vendég-főrendezői munkájá-
ról, 1930 karácsonyán, egyebek mel-
lett ezt írja Klebelsberg Kunó minisz-
ternek: „Erdély s Kolozsvár közönsé-
ge olyan termőtalaj, amelyen egy 
kelet-európai magyar színházi 
kultúrcentrum épülhet ki. Amely túl-
zás nélkül hasonlíthatna színvonal 
dolgában bármely nagy német szín-
házi városhoz.” (HorváthÁrpádbeszá-
molójakolozsváritevékenységéről, 
gépelt levél, Országos Színháztörté-
neti Múzeum és Intézet 53.4019) Egy-
behangzó források szerint, ha Hor-
váth Árpádot a nyilasok 1944 végén 
nem gyilkolják meg, akkor 1945-ben 
nem Major Tamás, hanem ő lett 
volna a Nemzeti Színház igazgatója.

Janovics Jenő a már jelzett anyagi 
nehézségek miatt nem vállalhatta 
tovább az üzemeltetést, ezért 1930 
őszén – névlegesen megtartva a 
művészeti igazgatói pozíciót – áten-
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gedte a vezetést a gróf Bánffy Miklós drámaíró, volt külügy-
miniszter elnökletével működő Országos Színpártoló Egye-
sületnek, illetve a báró Kemény János vezette Thália 
Magyar Színház Rt.-nek.

A két színházpártoló arisztokrata mecénás – különösen 
báró Kemény János – tekintélyes magánvagyonának tete-
mes részét az erdélyi anyanyelvű színjátszás fenntartására 
fordította. Érdemeiket nem csökkenti az Erdély visszacsato-

lása utáni, 1940-ben kelt, de csak 
2009-ben publikált, alábbi dokumen-
tum (Kötő József: Színjátszószemélyek
Erdélyben, Polis Kiadó, Kolozsvár): 
„Az Országos Színpártoló Egyesület a 
magyar királyi Miniszterelnökség 
megbízásából intézte – közvetítő 
fórumként – a kolozsvári színház 
ügyeit, a román uralom alatt. Min-
den fontos kérdésben kikérte a 
Miniszterelnökség utasításait, intéz-
te a segélyek eljuttatását a színház-
hoz s ellenőrizte a művészi és gazda-
sági ügyvitelt.”

Balázs Samu 1932 nyarán előbb a Far-
kas utcai református templom előtti 
szabadtéri színpadon aratott sikert 
Hofmannsthal Akárki című misztéri-
umjátékában, majd a korszak legne-
vesebb színésznőjének, a budapesti 
Nemzeti Színház sztárjának, Bajor 
Gizinek lehetett a partnere.

Bajor Gizi 1932 júliusában – a kolozs-
vári társulattal, vendégként – elját-
szotta egyik legkedvesebb szerepét, 
Szép Ernő Azra című mesedrámájá-
ban, egy kirobbanó sikerű erdélyi 
körúton, melynek állomásai Kolozs-
vár, Nagyvárad, Temesvár és Arad 
voltak.

Részlet az Ellenzék beszámolójából: 
„Hála Bajor Gizinek, lassanként meg-
érezte a közönség, hogy a jó előadás a 
színészi lelkesedéstől függ. Mert jó 
színészeink vannak itt Kolozsváron 
is, akik a Bajor Gizi estéken akartak 
és tudtak produkálni. Balázs Samu, 
aki az Azrában a szerelmes rabszol-
gát játszotta, friss művészi elánnal, 
lelkes erővel, olyan őszinte és művé-
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szi hangokat ütött meg, amelyek egyformán méltónak bizo-
nyultak nagy partnernőjéhez és Szép Ernő drága ékszeré-
hez, az Azrához.” A KeletiÚjság így értékelt: „A nagy művész-
nő delejes árama magával ragadta a szereplőket. Partnere 
Balázs Samu, a szerelmes rabszolga érzelemvilágát nagy 
lírai hévvel közelítette meg, sikere letagadhatatlan.”

A NagyváradiFrissÚjság méltatása szerint: „Balázs Samu 
Muhamedje komoly, szép színészi alakítás, egy fiatal színé-
szi karrier örvendetes, biztató állomása. Meg tudta őrizni 
azt a színvonalat, hogy Bajor Gizi partnere lehetett és ez a 
legnagyobb dicséret, ami illetheti.”

Maga Bajor így nyilatkozik a Nagyvárad című lapnak (1932. 
július 7.): „Kolozsvár elbűvölt. Milyen nagyszerű színészek! 
Balázs Samu, aki az Azrában játszott velem, kitűnő erő.”

1933 őszén Kádár Imre veszi át a főrendezői tisztséget 
Janovics Jenőtől, aki így búcsúzik a Színpártoló Egyesület-
től: „Nehéz 28 év volt: a régi, csaknem száz éves színház 
bezárása, két új színház építése és megnyitása, a világhábo-
rú, a forradalom, új államkeretek között való elhelyezkedés, 
anyagi összeroppanás. A magyar színház e kísérteties idők 
földrengéseit anélkül élte át, hogy kapuit be kellett volna 
zárnia. Nem az én érdemem ez, hanem a kolozsvári közön-
ség rendíthetetlen hitének, magyar intézményekhez való 
áldozatos ragaszkodásának érdeme.” (Janovics Jenő kézira-
tai, 102., Erdélyi Múzeum Egyesület Kézirattára.)

Az új vezető, Kádár Imre az Erdélyi Szépmíves Céh egyik 
alapítója, aki költőként, drámaíróként és rendezőként is 
nyitott volt az avantgárd-expresszionista stílus felé. Arende-
zőhivatása című tanulmányában így fogalmaz: „A rendező 
feladata elsősorban, hogy a tisztán szellemit, a költői művet 
testi alakokban realizálja, viszont a tisztán reálisat, a fizikai 
matériát átszellemesítse és új magasságokba emelje.” Általá-
nos vélekedés szerint, igazgatása alatt a Thália Rt. „nemzet-
közösségi színház” még színesebb és erősebb lett.

Az évadnyitó társulati ülésen leszögezte: „Kisebbségben a 
színház nemcsak tükre, hanem teremtője is a népi géniusz 
kibontakozásának; a színház legyen magyar, erdélyi és 
egyetemes.”

A harmincas években a város száz-
ezernyi lakosának csaknem 70 szá-
zaléka még magyar. Öt magyar nyel-
vű napilap jelenik meg: Ellenzék (szer-
keszti: Szentimrei Jenő), Jóestét,Keleti
Újság (az Országos Magyar Párt 
lapja), KolozsváriFrissÚjság,ÚjKelet 
(a Zsidó Párt lapja).

Az akkoriban Kolozsvárt felcsepere-
dő Ádám Ottó, a Madách Színház 
későbbi igazgató-főrendezője említet-
te nekem egyszer, hogy édesapjának 
patikája volt a főtéren, ahová vala-
mennyi (!) napilapot járatták.

Az ÚjKelet később Izraelben jelent 
meg, főszerkesztői mindvégig erdé-
lyiek voltak. Barzilay (Eliezer) István 
kolozsvári regényírónak, az ÚjKelet 
főszerkesztőjének édesapámhoz 1979-
ben, Jeruzsálemből Budapestre kül-
dött levele így emlékezik az egykori 
hétköznapokra:

„Drága jó Balázs Samu!

Bocsásd meg nekem, hogy váratlanul 
felbukkanok ezzel a levéllel. Ha nem 
csal az emlékezetem, elég jó kapcsolat 
alakult ki közöttünk kincses Kolozs-
váron. Színház. Újságíróklub. Laká-
som a Bartha Miklós utcán. Egy este 
nálam üldögéltünk és Te úgy vélted, 
hogy a hír, amit telefonon közöltem a 
Pesti Naplóval, nem érdemelte meg a 
telefonköltséget. Szabó Imre premier-
je s utána bankett az Újságíró Klub 
kistermében. Aztán Thury Zsuzsa (az 
Ellenzéktől) premierje, bankett ugyan-
ott, Spectator (Krenner) Miklós szó-
noklata. Délutáni szieszta az Újságíró 
Klub foteljeiben. S ragyogó fiatalság.
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Öregedünk, 73 körül vagyunk. Azért még világosan emlék-
szem arra a Shakespeare előadásra, amelyben Te a függöny 
előtt monológot mondtál s a proszcéniumpáholyban ülő 
budapesti megfigyelő másnap leszerződtette Balázs Samut a 
Nemzeti Színházhoz. Rémesen meg voltunk tisztelve, mi, 
kolozsvári notórius színházba járók…”

(A levélíró tudatja még, hogy a szintén kolozsvári emigráns 
Rappaport Ottó rendezőnek adta át az ÚjKelet szerkesztését, 
majd azt kéri Balázs Samutól, hogy hivatkozhasson rá egy 
vízumkérő űrlapon: „Kérést adok be itt magyarországi 
vízumra a svéd követséghez, amely diplomáciai kapcsolatok 
hiányában a magyar érdekeket képviseli.”)

A levélben említett Thury Zsuzsa író, az Ellenzék munkatár-
sa így emlékezik: „Kolozsváron az újságírók nagy része pre-
feránszozott, a főszerkesztőnk, meg Teleki Ádám is – nem a 
zeneszerző, hanem a marosújvári szőlőbirtokos –, s a színé-
szek közül Balázs Samu. Egy este tőle nyertem négyszáz lejt, 
s ezzel a váratlan pénzzel csináltattam a fodrásznál életem 
első dauerjét: hallottam, hogy van valami művelet, ami tar-

tósan hullámosítja a hajat, de a kere-
setemből nem futotta efféle luxuski-
adásra. Gondolom, Balázs Samu sem 
dúskált a pénzben, s nem volt szív-
ügye az én hajam hullámosítása, de 
rezzenéstelenül, a maga előkelő mód-
ján leszámolta elém a veszteséget.” 
(Thury Zsuzsa: Barátokésellenfelek, 
Szépirodalmi Kiadó, 1979.)

Bächer Iván Családtörténetek című 
könyvében (Göncöl Kiadó, 2005) 
hasonló emlékképek bukkannak elő: 
„Az esti program színházlátogatással 
vette kezdetét, lehetett válogatni 
magyar és román opera, magyar és 
román színházak között, de volt jid-
dis nyelvű társulat is, persze az ese-
tek kilencven százalékában Janovics 
Jenő legendás Magyar Színházában 
kellett megnézni az isteni Poór Lilit, 

AszinténváradiHubayMiklósÁlomfejtéscíműdrámájában
(MadáchSzínház,1971)BalázsSamuFerencJózsefcsászárt
alakította.MelletteTolnayKláriésGarasDezső
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az ellenállhatatlan Tompa Pufit vagy az elsőrangú szín- és 
preferánszjátékos Balázs Samut. A rendes hétköznap este 
folytatódott a New York kávéházban székelő Újságíró Klub-
ban, majd haladt tovább a program különféle bárokban, 
lakásokban és kártyaszobákban hajnalig. A kincses város 
talán utolsó aranykorát élte ekkor.”

Balázs Samu pályatársa, Kovács György – egy-egy évadra a 
Vígszínház is szerződtette – így idézi fel az együtt töltött 
kolozsvári hétköznapokat: „Hajdan a Thaliánál napi húsz lej 
előlegért, hetente sokszor két bemutatóval, saját ruhában, 
saját cipőben és saját színpadi festékben ágáltunk a nagyér-
demű közönség előtt. Mennyire futotta ebből az előlegből? 
Az író- és színészpártoló Nagy Jóska vendéglőjében tizenkét 
lej volt egy kétfogásos ebéd. A többletet beosztottuk öltözkö-
désre, borra, cigarettára és nőre.” (Kovács György: Az elfelej-
tett színház, AHét, Bukarest, 1977. január 14.)

Az említett napilapok mellett – hosszabb-rövidebb ideig – 
olyan színházi hetilapok is megjelentek, amelyek az olvasók 
bulvár-igényeit igyekeztek kielégíteni. Néhány példa: Intim
titkokaszínpadvilágából: „Balázs Samu a pajtásházasság 
híve. Minden csinos nővel hajlandó pajtásházasságot kötni 
egy hétre. Azt mondják, itt egészen tehetséges. De hát erről 
a nők jobban tudnának beszélni. Aki meg akarja próbálni, 
jelentkezzék nála. Azt mondják, nagyszerű, külön bejáratú 
díványa van.” (SzínházésFilm, 1930. február 16.) Mitkívánnak
aszínészekmaguknakhúsvétra? – Balázs Samu: „10 centimé-
tert, lefelé”, – Tompa Pufi: „Hizlaló kúrát”, – Kádár Imre: 
„Sok olyan kasszasikert, mint Az ember tragédiája.” (Színpad
ésMozi, 1934. április 1.)

A Kádár Imre igazgató által említett „kasszasiker”-ben, azaz 
a Tragédiában,Balázs Samu volt az új Ádám: 1934. február 
27-én tartották a díszelőadást. A harminctagú zenekar mel-
lett a városi egyesített énekkarok és ötven statiszta tette 
monumentálissá Kádár rendezését. A bemutatón az akkor 
1000 fős nézőtéren 1400-an szorongtak, csupán abban az 
évadban 29 előadást tartottak Kolozsváron, Nagyváradon és 
Brassóban, mintegy 30 000 néző előtt.

Az Ellenzék hasábjain (1934. március 1.) Thury Zsuzsa így 
méltatja Balázs Samu alakítását: „Meglepetést keltett Balázs 

Samu, aki legszebb sikerének köny-
velheti el tegnapi szereplését. Mind-
eddig nem tudtuk, hogy ilyen intelli-
gens színész. Nagyon emberi volt 
hősiességében, kételyeiben, megisme-
réseiben és csalódásaiban. Különö-
sen szépen csinálta végig a Kepler 
jelenetet, itt megrázóan igaz volt.” 
Hogy az író-kritikus Thury Zsuzsa 
ezt az értékelését a Balázs Samut 
„megkopasztó” kártyaparti előttvagy 
után írta-e, arról nem szól a fáma.

Balázs Samu egy évvel korábban 
már beugrott Ádám szerepébe 
(Nagyvárad, 1933. március 9.). Az a 
szerepátvétel színháztörténeti kurió-
zum volt, ugyanis az akkori Ádám, 
Földényi László előadásközben kért 
fizetésemelést. Mivel nem kapta 
meg, nem volt hajlandó színpadra 
lépni, ezért a párizsi színtől kezdve 
Balázs Samu vette át a főszerepet – 
ugyanabban az előadásban, ugyan-
azon az estén!

Kádár Imre pergő ritmusú Tragédia-
rendezését a nagyváradi Estilap 
(1934. márc. 25.) felsőfokon dicséri: „A 
legjobb propaganda, amely a közön-
séget visszahódítja a színházhoz. 
Balázs Samu volt az új Ádám. Teli fia-
talos erővel való alakítás az övé. 
Megértette az új Ádámot, kinek két-
ségei, fájdalmai és vágyai égetően 
aktuálisak, ma még inkább, mint 
valaha. Maradéktalanul oldotta meg 
feladatát ez a fiatal művész, akit 
örömmel élveztünk ilyen nagy kon-
cepciót követelő szerepben, amely-
ben Balázs Samu eddigi pályafutásá-
nak legmélyebb élményű alakítását 
produkálta.”
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A Bánkbán kolozsvári bemutatójának centenáriumán, 1934 
novemberében, Kádár színre viszi Katona József főművét, 
melyet tíz alkalommal adnak elő, majd nagyváradi és bras-
sói előadások következnek. Az Ellenzék kritikája szerint 
(1934. november 11.) „Balázs Samu, mint Bánk bán érzékel-
tetni tudta a szerep tragikus méltóságát. Tóth Elek Petúr 
bánja megrázó erejű”.

Balázs Samu akkori példaképe Tóth Elek volt, a társulat leg-
sokoldalúbb művésze. Többször hívták Budapestre, különbö-
ző színházakba, a Nemzetibe is, de nem ment. Vállalta 
Erdélyt. Tóth Elek mindent játszott: hiteles volt parasztként, 
polgárként, arisztokrataként – klasszikus és modern szere-
pekben egyaránt. Ráadásul kifogástalan jellem, szent elhi-
vatottsággal.

A színház ugyanebben a szezonban 36 színésszel 25 bemuta-
tót tartott, melynek a fele volt prózai előadás, a többi ope-
rett. Balázs Samu mindegyik prózai darabban játszott, több-
nyire főszerepet, ami rendkívüli megterhelést, ugyanakkor 
kiváló szakmai gyakorlatot jelentett. Ezek között számos 
értékes kortárs magyar dráma szerepelt: Sárgaliliom (Bíró 
Lajos), Azaranyifjú (Hunyady Sándor), Azismeretlenlány
(Molnár Ferenc), Magasiskola (Indig Ottó).

Ez utóbbi premieren „Balázs Samu új oldaláról mutatkozott 
be: sok humort adott, nevettetett, életet hozott a színpadra és 
egészen a maga számára hódított meg mindenkit, nem túl 
rokonszenves szerepében is.” (Ellenzék, 1934. október 11.) 
Ebben az előadásban kiugró sikert arat egy pályakezdő ka -
maszlány, Fényes Alice, aki később igazi filmsztár lesz. Ördög-

lovas című legismertebb mozifilmjé-
ben (1943) Balázs Samu is szerepel.

A Magasiskola bemutatója kapcsán a 
budapesti SzínháziÉlet (1934/4.) idézi 
Kádár Imre nyilatkozatát: „Azt akar-
juk elérni, hogy a kitűnő erdélyi írók, 
akik közül nem egy már világhírű 
színműveket is írt, éppen úgy, mint 
az Erdélyi Szépmíves Céh írói, az itte-
ni tribünt tekintsék új műveik első 
természetes állomásának.” Irodal-
munk olyan kiemelkedő tehetségű 
erdélyi alkotóinak bemutatóira kerül 
sor ezekben az években, mint Hu -
nyady Sándor, Bánffy Miklós, Szent-
imrei Jenő, Gyallay Domokos, Nyirő 
József, Szabédi László, Tamási Áron.

Legtöbbjükkel Balázs Samu drama-
turgként is együttműködik. Hunyady 
Sándor klasszikussá vált remekének, 
a mai napig játszott Feketeszárúcseresz-
nyének ő az első olvasója, mivel az író 
mellette ülve, ugyanannál a kávéházi 
asztalnál írta. De gyakorta betér ide, a 
New Yorkba, Kós Károlytól Dsida 
Jenőn át Gaál Gáborig a város sokszí-
nű kulturális életének színe-java.

(Folytatjuk)


