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Erdélyi drámaciklus a Vígszínházban 
 

„Minthogy a színház jelenti a legközvetlenebb kapcsolatot a művészi alkotás és a 
közönség között, és úgy az egyetemes, mint a magyar művelődés szempontjából 
nélkülözhetetlen tényező, hangsúlyozzuk azt, hogy a színjátszás ügye szervesen 
össze van forrva az erdélyi magyarság elsőrendű létérdekével” – deklarálta a maros- 
vécsi első helikoni találkozó V. számú határozata 1926 júliusában.1 Tíz évvel ké-
sőbb, az Erdélyi Helikon írói közösségének 1936 nyarán megtartott találkozóján az 
Erdélyi Szépmíves Céh bejelentette, hogy kiemelten fontos célként határozza meg, 
és „munkakörébe veszi” a romániai színpadi szerzők irodalmi értékű és előadásra 
alkalmas drámai művének szerzői és kiadói értékesítését.2 A nemes cél megvalósítása 
érdekében a könyvkiadó mellett színházi ügynökséget hívtak életre, mely Románia 
területén helyezte el a megszerzett színpadi műveket. A külföldre közvetítés és érté-
kesítés jogát – Magyarország természetesen külföldnek számított – a Révai Irodalmi 
Intézet Részvénytársaságra kívánták átruházni, mely egyúttal a Szépmíves Céh kiad-
ványainak magyarországi főbizományosa, gyakran a másodközlések jogbirtokosa 
volt. A tárgyalások 1936 őszén folytak. Lantos Kálmán, a Révai igazgatója Kolozs-
várra látogatott, ahol szóbeli megállapodást kötött a Céhhel, ennek írásba foglalása 
azonban a folyamatos sürgetések dacára egyre késett.  

Eközben a kolozsvári Magyar Színház 1936. november 6-án bemutatta Tamási 
Áron Tündöklő Jeromos című színjátékát, melynek premierjét Jób Dániel, a Vígszínház 
művészeti igazgatója is megtekintette. Jób kolozsvári látogatása arra is alkalmat 
adott, hogy a Vígszínház és az Erdélyi Szépmíves Céh között formálódó megálla-
podást aláírják: a színház 1937-ben erdélyi drámákból álló ciklust rendez. A ma-
gyarországi napilapok már 1936. november 10-én tudósítottak az eseményről. Vala- 
mennyi üdvözölte az újszerű kezdeményezést, méltatta az erdélyi magyar irodalom 
nagyszerű eredményeit, és felvázolta a bemutatók sorrendjét: először Kós Károly 
Budai Nagy Antal című színjátékát játsszák, majd Tamási Áron Tündöklő Jeromosa 
kerül színre. Ezt követi a magyar közönség számára ismeretlen Kakassy Endre3 A 
vörös kör című drámája, melyet némely újság A vörös kő címen hirdetett. Negyedik-
ként „Bánffy Miklós gróf új színdarabját” mutatják be. Ám ez a ciklus csak a kezdet, 
„az előadássorozatot folytatják, több kiváló erdélyi író fog a második sorozatban 

1 Erdélyi Szépmíves Céh. Emlékkönyv, 1924–1944, 1990–1995, összeállította TAR Károly, Kolozsvár, Erdélyi 
Híradó Lap- és Könyvkiadó, 1997 = http://mek.oszk.hu/01900/01926/01926.pdf [2015. 08. 24.] 
2 Az Erdélyi Szépmíves Céh levele a Révai Irodalmi Intézet Rt. igazgatóságának, Kolozsvár, 1936. 
november 28., Dunamelléki Református Egyház Ráday Levéltára, C/6. 
3 Kakassy Endre (1903–1963) irodalomtörténész, író, műfordító. 
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szerepelni, így Nyirő József is.”4 Sem A vörös kör, sem Bánffy drámája, az Alvilág 
nem jelent meg nyomtatásban. Kakassy drámája biztosan elkészült, hiszen dicséretben 
részesült az Erdélyi Helikon drámapályázatán, ahol a bírálóbizottság nemzetközi 
politikai kalandordrámaként jellemezte. Az Alvilágról maga Bánffy sem szívesen 
nyilatkozott, az erdélyi ciklust hirdető vígszínházi műsorfüzet pedig csak annyit árul 
el, hogy az író a darab témáját Erdélyi történet című nagy regényciklusából vette. Egy 
másik fennmaradt dokumentum a darab szerzői jogáról intézkedik: az 1936. de 
cember 6-án kelt nyilatkozat szerint Bánffy gróf a darab „teljes, korlátlan és kimerítő 
szerzői jogát minden nyelven és országban leendő színpadi és minden más előadásra 
is, például televízió stb-re vonatkozólag” az Erdélyi Szépmíves Céhre ruházza.5 A 
szárnyát bontogató színházi ügynökség Bánffy összes színművére igényt formálha-
tott, hiszen a szerződés 16. pontjában a szerző azonos feltételek mellett a már elké-
szült és a később megírandó darabok előadási jogát is a Céhnek engedte át. Bár a 
szerződés előlegre vonatkozó pontja kitöltetlen maradt – erre nyilván Bánffy nem 
tartott igényt –, mindenképpen érvényesnek kell tekintenünk, hiszen szerepel rajta 
Bánffy, valamint Kós Károly mint a Céh igazgatójának cégszerű aláírása. 

Az erdélyi drámaciklust beharangozó tudósítások kiemelték, „a Vígszínház elha-
tározása nem hirtelen ötlet eredménye. Hunyady Sándor már régebben felhívta Jób 
Dániel és Roboz Imre figyelmét a megújhodott szellemű erdélyi irodalmi életre. Az 
Erdélyi Helikon és a kolozsvári Magyar Színház drámapályázatának nagy sikere 
aztán megadta a végső indítást az együttműködés megvalósítására.”6 Emellett erő-
teljesen hangsúlyozták, „hogy ez a megállapodás nemcsak a Vígszínház szerzőgárdá-
jának egészséges felfrissülését fogja jelenteni, hanem rendkívüli módon előbbre 
fogja vinni a magyar drámaírás ügyét is.”7 Tény, hogy a Vígszínház már jó ideje gon- 
dolkodhatott repertoárja megújításán. Kós Károly Jób Dánielnek küldött, fennma-
radt válaszleveléből arra következtethetünk, hogy a Vígszínház művészeti vezetője 
már 1936. májusban, a színházi évad végén kérte a Budai Nagy Antal szövegkönyvét. 
Kós június 3-án kelt válaszában készségesen megígérte a dráma postázását, előre 
köszönve a színházi szakember észrevételeit.  

Engem nem is annyira a drámaírás, mint inkább a színház érdekel – fejtette ki. –Abból a 
szempontból, hogy szeretném, ha itt Erdélyben nekünk komolyabb, hasznosabb, kulturál-
tabb, magyarabb, és a maga lábán járni tudó és akaró színházunk volna a mai, tipikusan vi-
déki színházunk helyett. S ahogy szépirodalmunkat sikerült a semmiből kiépítenünk egy kis 
munkával, hittel és következetes szervező erővel, úgy lehet és kell drámaírásunkat, színhá-
zunkat és színészeinket is kitermelnünk a magunkéból, és felnevelnünk önállóvá és függet-
lenné – még Pesttől is. Ebbe az erdélyi színházi újjáélesztésbe szeretnék belekontárkodni 
egy cseppet, de a mesterségi részéből el kellene ehhez lesnem egyet-mást.8 

4 Erdélyi ciklus a Vígszínházban, Budapesti Hírlap, 1936. november 10. 
5 BÁNFFY Miklós és az Erdélyi Szépmíves Céh szerződése az Alvilág című darab szerzői jogainak átru- 
házásáról, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, C/6 I/3 
6 Gróf Bánffy Miklós főrendezősége alatt erdélyi ciklust rendez a Vígszínház, Az Est, 1936. november 10. 
7 A Vígszínház bemutatja az erdélyi drámairodalom legkiválóbb alkotásait, Esti Kurír, 1936. november 10. 
8 KÓS Károly levele Jób Dánielnek, Sztána, 1936. június 3., Országos Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet Kézirattár, 2002.5.1  
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A levélváltás ezzel nem szakadt meg drámaíró és igazgató között.9 Kós Károly végül 
csak 1936. október 10-én küldte a kinyomtatott drámaszöveget,10 és közölte, hogy 
Jóbon kívül más színházi szakembernek nem mutatta meg, előadásáról még nem 
tárgyalt senkivel. A november 30-i levélben már a szöveg dramaturgiai munkálatairól 
is szó esett, illetve nyugtázta Jób megbízását a díszlettervek elkészítésére. Kós – mivel 
nem volt színházi gyakorlata – átengedte vázlatait Bánffy Miklósnak, aki vállalta 
azok színpadtechnikához való igazítását. Ugyanígy jártak el a jelmezek tervezésében is.  

Bár már a szcenírozásig jutottak az előkészületek, a darabot hivatalosan még 
nem kötötte le a Vígszínház, sőt időközben a Nemzeti Színház is érdeklődött iránta.11 
Ennek meglebegtetése a könyvkiadás terén már kellő tapasztalatot szerző Kósnak 
utolsó ütőkártyája lehetett annak érdekében, hogy a szerződést minél előbb írásba 
foglalják. Mivel a magyar színházi hagyományok szerint a történelmi drámának a 
Nemzeti Színház színpadán a helye, valószínű, hogy Németh Antal igazgató tett is 
lépéseket megszerzésére. A Nemzeti Színház új vezetése ellen szerveződő konzer-
vatív oppozíció élére álló Bánffy Miklósnak határozott törekvése volt viszont, hogy 
Némethnek a Vígszínház támogatásával teremtsen ellensúlyt. Nem véletlen tehát, 
hogy nem a Nemzeti Színházat, hanem a főváros legjelentősebb magánszínházát 
szemelte ki az erdélyi drámák bemutatkozására. A Vígszínház, mely ezzel a műsor-
politikáját ért támadásokat is semlegesíteni tudta, szívesen fogadta Bánffy kezdemé-
nyezését. 

A Kós-bemutató szereposztása 1937. január elejére véglegessé vált, bár az író 
még egy erőtlen kísérletet tett, hogy a női főszerepet a befutott Dayka Margit he-
lyett az erdélyi Ignácz Rózsa kapja.12 (A címszerepet Greguss Zoltán, a főbb szere-
peket Somlay Artúr, Vértess Lajos, Toronyi Imre és Gárday Lajos alakította.) A 
próbákat Hegedűs Tibor vezette, de Bánffy Miklós, a sorozat főrendezője teljes 
beleszólási és vétójoggal rendelkezett. A színház vezetése bizakodó: „Csupa szor-
galmas fiatalember játszik, nagyon jó volna összehozni a dolgot. Nemcsak igen 
súlyos anyagi kérdés, de erkölcsi is.”13 

A teljes állami protokoll megjelenésével kitüntetett bemutató 1937. január 21-én 
fényes külsőségek között zajlott. A Révai Irodalmi Intézet messzemenően eleget 
tett a szerződésben vállaltaknak: a sorozat sikere érdekében hatásos propagandát 
szervezett. A napilapok rokonszenvet keltő beharangozókat közöltek. Az erdélyi 
drámaciklusban szereplő színműveket, szerzőket, a szervező Erdélyi Szépmíves Céh 
tevékenységét reprezentatív kiadvány, a magyar színházi életben szokatlan, gazda-

9 Csupán KÓS Károly leveleiről van tudomásunk, ezeket az Országos Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet Kézirattára őrzi. (2002.5.1–7) 
10 KÓS Károly, Budai Nagy Antal. Színjáték, [Kolozsvár], Erdélyi Szépmíves Céh, 1936 
11 KÓS Károly levele Lantos Kálmánnak, a Révai Irodalmi Intézet Rt. igazgatójának, Sztána, 1936. 
november 16., Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, C/6 
12 KÓS Károly levele Jób Dánielnek, Sztána, 1937. január 1., Országos Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet Kézirattár, 2002.5.6 
13 ROBOZ Imre levele Jób Dánielnek, 1936. december 28. Országos Széchényi Könyvtár Színháztörté-
neti Tár Vígszínház Irattár; idézi: …or not to be: Molnár Ferenc levelei Darvas Lilihez, szerk. VARGA Katalin, 
Budapest, Argumentum–PIM, 2004, 90. 
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gon illusztrált, többoldalas, nagyméretű műsorfüzet ismertette, melynek szövegét 
alább közöljük.  

A premier másnapján lelkes bírálatok sora jelent meg. A kritikusok a darabon kí-
vül a pályája egyik legsikeresebb alakítását nyújtó Greguss Zoltán, valamint Dayka 
Margit, Somlay Artúr, Toronyi Imre játékát dicsérték.  

A Nemzeti Újság azonban egészen más hangot ütött meg:  
Milyen lelkiség, a tapintatnak mely kóros hiánya, a szektarius elfogultságnak milyen dühe 
az, amely éppen ezt az alkalmat használja fel arra, hogy […] a Királyhágón inneni magyar 
lakosságnak a többségét sértse végig? […] A katolikus egyházról és annak papságáról a leg-
gyűlölködőbb elfogultság vak szenvedélyével szól, és fest hamis, elképesztően hamis törté-
nelmi képet […] (benne) minden katolikus pap alávaló, jobbágyégető, vérszopó 
szörnyeteg.14  

Kállay Miklós Országromboló című írásában egyenesen a kommunistákkal való 
szimpatizálással vádolta meg a szerzőt, aki kénytelen volt nyilvánosan védekezni.15  

Meg kell jegyeznünk, hogy Kállay Miklós nemcsak a Nemzeti Újság című keresz-
tény, politikai napilap szerkesztője és kíméletlen színikritikusa, hanem a Nemzeti 
Színház tekintélyes szerzője is; Németh Antal 1936. április 24-én nagy sikerrel mu-
tatta be A roniniok kincse című darabját.  

A Vígszínház vezetése – mivel az előadás a várt anyagi sikert sem hozta meg – 
hamar feladta az erdélyi drámaciklus megrendezésének gondolatát, Kós Károly 
pedig mélyen megsebezve, csalódottan tért vissza Erdélybe.  

Az a tíz nap, amit Pesten kellett töltsek, csak kínos robot volt, és annál is rosszabb: bosszú-
ságok, haragok, csalódások, keserűségek nagy-nagy dombja. Testben-lélekben összetörve 
érkeztem haza, sőt – menekültem haza. Szégyenlem leírni, de így volt: örvendettem és 
megnyugodtam, amikor a határon átléptem.16 

Tamási Áron Tündöklő Jeromos című színművének magyarországi bemutatóját végül 
Németh Antal rendezte a Nemzeti Színházban 1939. április 22-én. Kakassy Endre 
drámája sohasem került színre, míg Bánffy Mikós műve valószínűleg nem is készült el.  
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Történelemhamisítás, Nemzeti Újság, 1937. január 22; idézi MAGYAR Bálint, A Vígszínház története, Bp., 
Szépirodalmi, 1979, 393. 
15 DARVAY NAGY Adrienne, Meghiúsult erdélyi ciklus a Vígszínházban. A Budai Nagy Antal ősbemutatója, 
Zsöllye, 2001/8, 26. 
16 KÓS Károly levele Áprily Lajosnak, [Sztána, 1937. február], közli: KÓS Károly levelezése, szerk. SAS 
Péter, Bp., Mundus, 2003, 345. 
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ERDÉLYI DRÁMACIKLUS A VÍGSZÍNHÁZBAN 
 
A drámaciklus főrendezője: Bánffy Miklós gróf 
 
Színre kerülnek: 
Bánffy Miklós gróf: Alvilág (színmű) 
Kakassy Endre: A vörös kör (színjáték) 
Kós Károly: Budai Nagy Antal (színjáték) 
Tamási Áron: Tündöklő Jeromos (színjáték) 
 
A drámaciklus első bemutató előadása 1937. január 21-én lesz, amikor Kós Károly 
Budai Nagy Antal című színjátéka kerül előadásra.  

Az Erdélyi Helikon Magyarországi Barátai számára az erdélyi drámaciklus kere-
tében bemutatásra kerülő darabokhoz bérleti megállapodásunk alapján jegykedvez-
ményt biztosítunk a Vígszínházban. A jegykedvezmény igénybevételéhez szükséges 
utalványt az Erdélyi Helikon magyarországi barátai, a drámaciklusra szóló külön 
meghívóhoz csatoltan megkapják. Érdeklődni lehet az Erdélyi Helikon Magyaror-
szági Barátai irodájában, V., Vadász utca 16.17 
 
 
 
Erdélyi drámaciklus a Vígszínházban 
 
»Amikor a sorompó lezárult« ezelőtt tizennyolc esztendővel, Erdély és Magyaror-
szág között az Unió óta elmosódott erdélyi határ ismét valósággá vált. Az erdélyi 
magyarságnak számvetést kellett csinálnia, hogyan tudja szellemi és anyagi javait 
megtartani és gyarapítani. Az irodalom síkján is megkezdődtek a szárnypróbálgatások. 
Az első magvetők között ott áll Kós Károly, aki sztánai magányában, a magyar jövő 
feletti vívódása közben megírja Attila királról szóló énekét, kézisajtón családja segítsé-
gével sokszorosítja és terjeszti.18 Ott állott Reményik Sándor, kinek kézírásos máso-
latú verseit kézről-kézre adják tovább.19 Hosszú és rögös volt az út, amíg az első 
lépéstől – a marosvásárhelyi Zord Idők20 folyóirattól – rövidebb és hosszabb léleg-
zetű próbálgatások után sikerült megteremteni az Erdélyi Szépmíves Céhet, az erdélyi 
magyar írók művei kiadására alkalmas, jól szervezett és az olvasókkal bensőséges 

17 A Révai Irodalmi Intézet Részvénytársaság címe; ez a cég volt az Erdélyi Szépmíves Céh kiadványa-
inak magyarországi „főbizományosa”. 
18 [KÓS Károly], Atila királról ének, [Bp.], 1909. A Magyar Iparművészet című folyóirat XII. évfolyam 8. 
számának mellékleteként jelent meg, majd 1923-ban Sztánán szerzői kiadásban is napvilágot látott. 
19 Reményik Sándor Erdélyben kéziratos formában terjesztett versei, melyeket Magyarországon Végvári 
álnéven publikált, óriási népszerűségnek örvendtek Magyarországon is. (Segítsetek! Hangok a végekről, 
Bp., Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája, 1919; Mindhalálig, Bp., Kertész Nyomda, 1921.) 
20 Helyesen: Zord Idő. A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság folyóirata a romániai magyar 
írók első fóruma volt. Kéthetente jelent meg 1919 augusztusától 1920 júniusáig.  
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kapcsolatot létesítő altruista vállalkozást. Az 1924–1925. esztendő telén jelent meg 
az erdélyi újságokban hat magyar író felhívása a közönséghez, amely bejelenti, hogy 
Erdélyi Szépmíves Céh címmel könyvkiadó vállalatot alapítanak az erdélyi magyar 
írók új műveinek kiadása és terjesztése céljából.21 A Céh tagjai az írók, pártoló tagjai 
az olvasók, akik kötelezettséget vállalnak a Céh kiadásában megjelenő könyveknek 
havonkénti átvételére. A megmozdulás emelkedett és tisztán irodalmi rúgóit bizo-
nyítja, hogy a felhívás után jelentkezett első tíz pártoló tag között ott szerepelt az 
erdélyi román irodalmi élet egyik jelentős alakja, az erdélyi magyar írók műveinek 
lelkes román fordítója.22 A Céh ma is a Helikon íróinak és irodalombarátoknak 
tulajdona. Munkásságát száznál több magyar könyv tanúsítja, amelyek között ott 
vannak az erdélyi magyar irodalmi szellem maradandó értékű alkotásai. A céh szer-
vezete formailag betéti társaság, melynek anyagi alapját kis részjegyekből összetevődő 
tőke, forgótőkéje pedig pártoló tagjainak és előfizetőinek bibliofil kiadásokért vagy 
az egyszerű fűzött könyvekért fizetett vételár szolgáltatja. Ezzel a mozgalommal 
párhuzamosan indul az a másik akció, amely az Erdélyi Helikon, az erdélyi magyar 
írók független és szabad munkaközösségének megteremtéséhez vezetett. Az erdélyi 
Helikon gondolatát Kemény János báró valósította meg, amikor 1926 nyarán elő-
ször látta vendégül marosvécsi kastélyában az erdélyi magyar irodalmi élet számos 
tagját.23 Azóta tizenegyszer ültek össze az erdélyi Helikon írói. Az összejövetelek 
célját és szellemét a kezdeményező Kemény János báró az első találkozón így fog-
lalta össze: »Mi a lelkiismereti szabadságnak, erre a legerdélyibb tradícióra támasz-
kodó magyar irodalomvédelemnek alapján állunk. Célunk az erdélyi magyar 
irodalomnak és ezen keresztül a világirodalomnak szolgálata.« 

Az erdélyi magyar írók szellemi frontja, amely a helikoni összejöveteleken jelent-
kezik, a nyilvánosság előtt az Erdélyi Szépmíves Céh kiadványaiban és az Erdélyi 
Helikon című havonként megjelenő folyóirat hasábjain áll előttünk. Ezeknek az 
egymással szorosan egybekapcsolódó mozgalmaknak, alkotásoknak törekvését, 
célját legtisztábban talán néhai Kuncz Aladár, az erdélyi magyar irodalom egyik 
vezére foglalta össze a következőkben: »Rendeltetésünk az, hogy csak a legtisztább 
irodalmi célokat szolgáljuk, s azt a szellemet tükrözzük, amely a műveltségi érintke-
zésben egymáshoz simult népek védelme alatt a művészi értékek világrendjét akarja 

21 A Körlevél az Erdélyi Szépmíves Céh megalakulásáról a Keleti Újság 1924. március 20-i számában, az 
Irodalom és Művészet rovatban jelent meg; az alapítók: Kádár Imre, Kós Károly, Ligeti Ernő, Nyirő 
József, Paál Árpád és Zágoni István.  
22 Az 1930-ban megjelent Emlékkönyv taglistájában csupán két román hangzású nevet találunk: Elie 
Dãianu és Gheorghe Gociman. 
23 Az 1926. július 16–18. között megtartott első találkozón megtárgyalták az erdélyi irodalmi élet hely-
zetét, és egy írói munkaközösség megteremtését határozták el. Alapító tagok: Áprily Lajos, Bánffy Miklós, 
Bárd Oszkár, Bartalis János, Berde Mária, Endre Károly, Gulácsy Irén, Gyallay Domokos, Hunyady 
Sándor, Kacsó Sándor, Kádár Imre, Kemény János, Kós Károly, Kovács Dezső, Kuncz Aladár, Ligeti 
Ernő, Makkai Sándor, Molter Károly, Nagy Dániel, Nyirő József, Olosz Lajos, Reményik Sándor, 
Sipos Domokos, Szabó Mária, Szentimrei Jenő, Szombati-Szabó István, Tabéry Géza, Tamási Áron, 
Tompa László. 
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megalkotni. Erdélyből kell kiindulnunk, s egy szökkenéssel mindjárt olyan magasra 
kell emelkednünk, amelyről nézve az erdélyi sors világprobléma lesz.« 

Az erdélyi magyar írók elsősorban az erdélyi magyar olvasó meghódítását tűzték 
ki céljukul. Kifejezési formájuk kezdetben a vers és az elbeszélés volt. A siker ösz-
tönző ereje nyomán és Kemény János regénypályázatának serkentő hatása alatt, 
rövidesen megjelent a nyilvánosság előtt az erdélyi regény. Az otthoni siker felkel-
tette a magyarországi olvasók érdeklődését is. A Helikon írói már 1928 őszén együt-
tesen megjelentek a magyarországi olvasóközönség előtt is a Zeneakadémia dobo- 
góján.24 Az itt és az azóta elért sikerek bizonyítják, hogy Erdély írói tudtak versben 
és prózában az egész magyar nyelvterületnek újat és irodalmat hozni, mert »az erdé-
lyi sors«, az élettel és történelemmel szemben tanúsított magatartásnak kiegyenlítő 
emelkedettsége, az úgynevezett transzszilván szellem minden jelentős erdélyi írót 
áthatott. Az erdélyi regény ma már »márkás áru« az egész magyar nyelvterületen. Ez 
a siker nem bágyasztotta el az erdélyi magyar írókat, és az 1936-os marosvécsi Heli-
kon-találkozón25 elhatározták, hogy az erdélyi magyar írók nem elégedhettek meg, 
és nem is tekinthetik missziójukat befejezettnek a regény terén elért eredményekkel. 
A legközelebbi feladat tehát a színpad meghódítása a szellem és a magasabb rendű 
irodalom tiszta eszközeinek segítségével. Így került a marosvécsi megbeszélés hom-
lokterébe az erdélyi dráma és színműírás ügye Bánffy Miklós és Tamási Áron előter-
jesztése alapján.  

Megállapították, hogy az írói közösség tagjai a regényirodalom terén az utóbbi 
években megközelítették a kitűzött eszményt. Most már szükséges, hogy az írói 
közösség a színműírás fejlődése érdekében szintén adjon eszközeihez mérten indí-
tást. Elhatározták, hogy az Erdélyi Szépmíves Céh a kolozsvári Magyar Színházzal 
karöltve állandó drámapályázatot hirdet. Az elhatározást nyomon követte a harminc- 
ötezer lejes pályázat első meghirdetése, amelyre nyolcvanhárom pályamű érkezett.26 
A bizottság,27 amely a bírálat munkáját végezte, ezek közül kilencet talált olyannak, 
amelyekkel érdemben lehetett foglalkozni, és a pályadíjat Tamási Áron Tündöklő 
Jeromos című színjátékának ítélte. 

Az erdélyi írók úgy határoztak, hogy darabjaikat előbb a kolozsvári Magyar Szín-
házban mutatják be, és ezután vagy ezzel egy időben lépnek a magyarországi közön-
ség elé. Az erdélyi magyar írók színpadi alkotásai iránt Jób Dániel, a Vígszínház 
igazgatója már régebben érdeklődött, több erdélyi írótól kért darabot, és amikor 
értesült a Helikon íróinak elhatározásáról, szíves készséggel vállalta az erdélyi magyar 
írók színpadi alkotásainak kollektív és rendszeres bemutatását a budapesti közönség 

24 A felolvasásra a Zeneakadémia nagytermében 1928. október 24-én került sor. 
25 Az összejövetelt 1936. július 2–4. között rendezték meg. A találkozón részt vett: Bánffy Miklós, Dsida 
Jenő, Járosi Andor, Kacsó Sándor, Karácsony Benő, Kádár Imre, Kemény János, Kiss Jenő, Kós 
Károly, Kovács László, Lakatos Imre, Maksay Albert, Molter Károly, Reményik Sándor, Szántó 
György, Szemlér Ferenc, Szenczei László, Tamási Áron, Tavaszy Sándor és Wass Albert. 
26 A pályázatot a Pásztortűz 1936/13–14. számában tették közzé, az elbírálás szempontja a következő 
volt: „Szolgálja-e a mű életsorsunkat, a transzilván szemléletet, szellemet, nemes emberséget”. 
27 Kós Károly, Járosi Andor és Kádár Imre. 
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előtt. Ennek a megértésnek és az erdélyi magyar irodalom iránti rokonszenvének 
bizonysága, hogy megnézte az első erdélyi színdarabnak, Tamási Áron Tündöklő 
Jeromosának kolozsvári bemutatóját,28 és hogy a Vígszínház négy műből álló erdélyi 
drámaciklust rendez, amelynek főrendezői tisztét Bánffy Miklós gróf látja el, az 
erdélyi írógárda jeles tagja és a színpad régi alapos ismerője. Az erdélyi magyar írók 
számára pedig megnyugvás, hogy színpadi alkotásaiknak ilyen reprezentatív bemuta-
tását Magyarország első magánszínháza vállalta, amely mostanában ünnepelte fenn-
állásának 40 éves fordulóját, és ez alatt a négy évtized alatt sok kiváló magyar író 
munkáját vitte diadalra. 

Az erdélyi drámaciklus első bemutatója 1937. január 21-én lesz. Ekkor kerül 
színre Kós Károly Budai Nagy Antal című drámája. Kós Károlynak ez a munkája 
már kész volt, amikor az Erdélyi Szépmíves Céh és a kolozsvári Magyar Színház 
drámapályázatát meghirdette.29 A szerző a helikoni megbeszélésen bejelentette, 
hogy darabjával nem vesz részt a pályázaton. Kós Károly 1883-ban született Te-
mesváron. A Kolozs megyei Sztánán lakik. Építész és író. Igazgatója a Szépmíves 
Céhnek és szerkesztője az Erdélyi Helikonnak. Huszonnyolc éve, hogy a nyilvános-
ság elé lépett. Művészi alkotásai közül a budapesti közönség láthatja az óbudai re-
formátus parókiát, a városmajori fővárosi iskolát és az Állatkert számos pavilonját. 
Erdélyben építőművészetét dicséri többek között a sepsiszentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum, számos középület és templom. Ebben a munkakörben, mint egyik 
bírálója írja: »néhány társával kialakította azt a magyar építészeti stílust, amely a népi 
teremtő géniusz szellemében fogant, akár Bartók és Kodály csodálatos muzsikája«. 
Az író Kós Károly maradandó nevet szerzett a Varjúnemzetség30 és az Országépítő31 
című regényeivel, a Gaálok32 című novelláskötetével és Erdélyről33 meg a Régi Kalota-
szegről34 írott műveivel. Nincs olyan magyar megmozdulás Erdélyben, amelyben 
Kós Károly, a »szikladerekú sztánai lovas« részt ne venne, aki »mint viharok ügynö-
ke, örökös lázadások nyugtalan Heroldja jár az emberek között«. 

Most bemutatásra kerülő darabja, a Budai Nagy Antal megjelölése szerint színjá-
ték. Egy előjátékból és négy felvonásból áll. Egy kalotaszegi faluban és Kolozsváron 
játszódik 1435–1437-ben. Hőse Budai Nagy Antal, az erdélyi kelyhesek vezére, akit 
idegenből hazahoz a szíve, de nem menekülhet el a Biblia és az új hit terjesztése 

28 A bemutatót 1936. november 6-án tartották, az előadást Kádár Imre rendezte, a főbb szerepeket 
Forgách Sándor, Kovács György, Fényes Alice, Tompa Sándor alakította. – Jób Dániel a premieren 
nézte meg az előadást. (Színházi Élet, 1936/47, 29.) 
29 „Darabommal március közepére lettem készen. Másfél éves keserves munka után, mert életemben 
nem próbáltam eddig darabot írni, nem is olvastam sokat, tehát a technikáját is meg kellett tanulnom” 
– számolt be a színmű születéséről Kós Károly Jób Dánielnek szóló levelében, Sztána, 1936. június 3., 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Kézirattár, 2002.5.1. 
30 Varju nemzetség, Krónika, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1925. 
31 Az országépítő. Történeti regény, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1934. 
32 A Gálok. Kisregény és három elbeszélés, Kolozsvár, Minerva, 1930. 
33 Erdély kövei, Sztána, [Szerző], 1922 [!1923]. 
34 A Magyar Építőművészet 1911/5. száma közölte; ebben az évben különnyomatként a budapesti Athe- 
naeum is kiadta. 
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elől, mert ez a könyv »Jézus Krisztus parancsolata, akitől nem fúlhat el és nem 
bújhatik sehova«. Tragikuma abból a konfliktusból robban ki, ami Bese Anna iránti 
szerelme és az új vallás terjesztése körül vállalt népvezéri tisztsége miatt támad. 

Az erdélyi drámaciklus második darabja Tamási Áron Tündöklő Jeromos című 
színpadi játéka. A darab az Erdélyi Szépmíves Céh és a kolozsvári Magyar Színház 
első drámapályázatának nyertese. A bírálóbizottság szerint »naturalisztikus történet, 
amely mögött csakhamar hatalmas misztikus háttér alakító erejét érezzük. Az alakok 
hús-vér figurák ugyan, de mégis többek, mint konkrét személyek. Kristálytiszta, friss 
és illatos, mint a hegyi forrásvíz, csordultig tele játékos humorral, nagy emberi jó-
sággal és mélységes komolysággal«. 

Tamási Áront, az írót nem kell az olvasóközönségnek bemutatni. A székelyföldi 
Farkaslakán született 1897-ben. Megjárta Amerikát, most falujában és Kolozsváron 
lakik. Művei közül a Szűz Máriás királyfi35 című regénye, az Ábel-trilógia36 és a Jégtörő 
Mátyás37 című legújabb regénye a legkapósabb magyar könyvek közé tartoznak. Első 
színpadi kísérletét, az Énekes madár című mesejátékát tavaly mutatták be Budapes-
ten.38 Itt és Kolozsváron39 is őszinte nagy sikert aratott. Tamási Áron magáról és 
életéről a következőket írja: »Egy régi és nagy fának a tetején madár énekel. Ott nőtt 
messze Keleten ez a fa, szegény és tündéri földön, amelyre nem tudtak eléggé vi-
gyázni fő magyar pásztorok. Különös madarak sokszor raktak fészket erre a nagy és 
régi fára. Egyszer egy komor apamadár és egy vidám anyamadár olyan fészket ra-
kott, amelyben tizenegy fióka született. A harmadik volt a legmadarabb közülük. 
Piros szárnya volt annak, fekete fuvallattal; a szeme pedig szomorú és viharban 
csillogó. Nyugtalan madár volt, messze tájakra elrepült, de mindig arról a keleti 
szegény és tündéri földről énekelt. S mint ennek a madárnak, nekem is éppen olyan 
a történetem.« 

Tündöklő Jeromos, a darab hőse különös úrféle ember, aki egy ködös téli hajna-
lon váratlanul betoppan a székely falu kocsmájába, hogy meghódítsa a népet, és 
hatalomhoz jutva, önző célokat érjen el. Nem lehet tudni, ember-e vagy »úr«. Olyan 
sátáni mértékig nőtt mesebeli kortes, nagy népszállító, akinek ellenfele egy másik, a 
jóság és erő kifejezője, Bajna Gábor, aki a székely falu megtartó erejét szolgálja és 
hirdeti. Ez a két világ ütközik össze a darabban. Tamási azt mondja hőséről, Jero-
mosról, hogy ez az ember semmiféle fajtához, valláshoz, társadalmi osztályhoz és 
politikai párthoz nem tartozik, illetve bármelyikhez tartozhatik. Szóval, amellett, 
hogy színpadi szereplésével húsból-vérből való emberként hat, szimbolikus figura is.  

35 Szűzmáriás királyfi, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1928. 
36 Ábel a rengetegben. Regény, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1932; Ábel az országban. Regény, Kolozsvár, 
Erdélyi Szépmíves Céh, 1933; Ábel Amerikában. Regény, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1934. 
37 Jégtörő Mátyás. Regény, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1935. 
38 Új Thália, 1935. november 17., rendezte Pünkösti Andor; Kicsi Magdó: Tolnay Klári, Kömény 
Móka: Egri István. 
39 A bemutatót 1936. február 7-én tartották Fényes Alice és Kovács György főszereplésével. Az elő-
adást Kádár Imre rendezte. 
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A drámaciklus harmadik darabja Kakassy Endre A vörös kör című három felvo-
násból és hat képből álló színjátéka. A darab a Szépmíves Céh pályázatán dicséretet 
nyert. Kakassy Endrének, aki 1903-ban született, ez az első irodalmi műve, amellyel 
a nyilvánosság előtt jelentkezik. Erdélyben az olvasóközönség eddig csak mint kitűnő 
tollú újságírót és publicistát ismerte.40 

A vörös kör című darabjáról a bírálóbizottság azt mondja, hogy nemzetközi poli-
tikai kalandordráma, fokozódóan izgalmas, feszült levegőjű, pergő és nem lankadó, 
el nem laposodó cselekménnyel. Egészséges, arányos felépítés, biztos szerkezettel. 
Szellemes, párbeszédei élénkek, nyelve egyszerű, tiszta, kifejező színpadi társalgási 
nyelv. A darab hőse, Antal székely fiatalember, újságíró, aki sikertelen küzdelmek 
után külföldre megy, hogy új életet kezdjen. A nemzetközi gyors egyik fülkéjében 
megismerkedik Ernával, aki egy politikai titkos társaság munkájába vonja. Közben 
rájön, hogy a nő, akit keres, és akire vágyik, nem Erna, hanem Jeanette. Kiszakítja 
magát új környezetéből, és Jeanette-tel együtt visszatér hazájába, hogy az ősi rögön, 
oldalán idegenből hozott hitvesével szolgálja népét és eszményeit.  

Az erdélyi drámaciklust befejező negyedik darab Bánffy Miklós Alvilág című 
színműve. Bánffy Miklós gróf 1873-ban született Kolozsváron, és jelenleg állandóan 
Kolozs megyében, bonchidai birtokán lakik. Az irodalomban Kisbán Miklós néven 
jelentkezett mesterien komponált elbeszélésekkel.41 A háború után, hazatérve Er-
délybe bekapcsolódott az irodalmi életbe, és élére állt a helikoni írói mozgalomnak. 
Főszerkesztője az Erdélyi Helikonnak. Két éve megjelent Erdélyi történet című re-
gényciklusának első része: Megszámláltattál42 és most van küszöbön a második rész 
És híjával találtattál43 megjelenése. A színháznak és színpadnak régi, kiváló ismerője, 
elsőrangú színpadi rendező és tervező, akinek mint a Nemzeti Színház intendánsá-
nak, annak idején óriási, emlékezetes sikere volt. Színpadi munkái közül a budapesti 
közönség jól ismeri Naplegenda,44 Nagyúr45 és Martinovics46 című drámáit.  

Új darabjáról, az Alvilág című színműről szerzője, amikor megkérdeztük, kitért a 
nyilatkozat elől.47 Csak annyit mond, hogy darabja témáját Erdélyi történet című nagy 
regényciklusából vette. Szívesebben beszél az erdélyi drámaciklusról. Azt mondja, 
hogy az erdélyi írók más hangot ütöttek meg, mint amilyenhez a budapesti színház-
járó közönség szokott. Ez tisztább, irodalmibb és művészibb hang, és Jób Dániel 
igen nagy művészi érzéke magyarázza, hogy a Vígszínház figyelme az erdélyi írók 

40 Kakassy 1926-tól a Keleti Újság bukaresti tudósítója, majd szerkesztője, 1931-ben a bukaresti Ma-
gyar Kurír főszerkesztője, 1934-től a Brassói Lapok munkatársa volt. 1945 után műfordítóként és 
irodalomtörténészként tevékenykedett. 
41 Bánffy Miklós irodalmi pályakezdésére nem csak az epikai, hanem a drámai műfajok is jellemzők. 
Naplegenda című színműve 1906-ban; A Nagyúr című drámája 1913-ban jelent meg nyomtatásban. Elbe- 
széléskötetét A haldokló oroszlán címmel 1914-ben publikálta. 
42 Megszámláltattál… Regény, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1934. 
43 És híjával találtattál… Regény, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1935. 
44 Színmű egy felvonásban, Nemzeti Színház, 1907. március 18. 
45 Dráma öt képben, Magyar Színház, 1912. december 28., rendezte Márkus László. 
46 Színmű három felvonásban, előjátékkal, Nemzeti Színház, 1929. február 8., rendezte Hevesi Sándor. 
47 Bánffy Miklós Alvilág című színműve valószínűleg nem készült el.  
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felé fordult. Az erdélyi írók szívesen létesítettek megállapodást a Vígszínházzal, de 
ősbemutatóikat változatlanul Kolozsváron tartják meg, mert amint mondotta: »mi itt 
vagyunk otthon és ezt hangsúlyozni akarjuk.« 

 
Kazinczy Ferenc ezelőtt százhuszonhat esztendővel Erdélyben utazván, ezeket 
jegyezte fel útinaplójában: »Magyarország nem ismeri Erdélyt. Megszokván nyugat 
felé venni utunkat, valamikor honunkból kiindulunk, feledjük, hogy keletre rokon 
nép lakik, amelyet nem illik nem ismernünk.« 

Az erdélyi magyar írók művei visszatükrözik az erdélyi földet és az erdélyi lelket. 
Aki végignézi az erdélyi drámaciklust, közelebb jut az erdélyi lélekhez és Erdély 
megismeréséhez. 
 
A Révai Nyomdában készült nyolcoldalas kiadvány fedőlapját az Erdélyi Szépmíves Céh nagy-
méretű emblémája díszíti. A belíveket gazdagon illusztrálták – fényképet közöltek a Vígszínház 
épületéről, az Erdélyi Szépmíves Céh könyvnapi sátráról, az Erdélyi Helikon tizedik marosvécsi 
összejöveteléről, a marosvécsi Kuncz Aladár-emlékasztalról, a színház igazgatójáról, Jób Dánielről, 
a Helikon kezdeményezőjéről, Kemény Jánosról, valamint a reménybeli szerzőkről – Kós Károlyról, 
Tamási Áronról, Kakassy Endréről és Bánffy Miklósról. A nyomtatvány mérete: 298 x 210 
mm, jelzete: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Kisnyomtatvány-tár, 57.2360.1. 
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