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A csongrádi amatőr színjátszó csoportok működéséről 1860 óta vannak feljegyzett adatok, ugyanis ekkor alakult 
meg a Csongrádi Kaszinó, aminek alapvető feladata a kulturális élet fejlesztése volt. Ekkoriban még jelenteni kellett 
a bemutatni kívánt színdarabokat, melyet a szolgabíró vagy a megyei hatóságok engedélyezhettek. A 19. század 
végétől a különböző egyesületek szabadabban válogathattak a bemutatni kívánt műsorszámaik közül. Rendszeressé 
vált Csongrádon is a vándortársulatok megjelenése, akik akár több héten keresztül is itt maradtak, s repertoárjukból 
bőven válogathattak a vígjátékok, a dráma és más műfajok kedvelői. Az első világháború alatt megritkult előadások 
bevételét többek között a Vöröskeresztnek ajánlották fel. A második világháború után az Országos Szabadművelődé-
si Tanács segítette a közművelődés fejlődését. Csongrádon az ötvenes évek első felében tíznél is több színjátszó cso-
port működött a városban. A legsikeresebb a Művelődési Ház és a bútorgyár színjátszó csoportja volt. Ám a politika 
időnként itt is beleszólt a színdarabok kiválasztásába: 1959-ben a bútorgyár színjátszó csoportját kritizálták, mivel 
túl sok „kispolgári szemléletet árasztó darabot” adott elő. A hetvenes évek elejére az átalakuló politikai és társadalmi 
folyamatok miatt a kultúra ezen ága fokozatosan elsorvadt, majd megszűnt. Nagyjából negyed évszázadot kellett 
várni, míg 1998-ban újjáalakult Csongrádi Színtársulat néven, s azóta is működik évente változó előadásszámmal. 
Legnagyobb sikerrel 2012-ben a Hegedűs a háztetőn című musicalt adták elő (négyszer Csongrádon, egy-egy alka-
lommal Mindszenten és Óbecsén), aminek bemutatására amatőr színtársulatok igen ritkán vállalkoznak.

 A Csongrádi Színtársulat tagjaként néhány éve 
arra hajtott a kíváncsiság, hogy vajon mikor kezdődött, 
s hogyan változott napjainkig szervezett formában 
Csongrádon a színjátszás. A témából néhány éve 
előadást tartottam a Múzeumi kutatások Csongrád 
megyében felolvasóülésen. Ennek olvashatja most 
bővített változatát a kedves érdeklődő. Ám vannak 
még kiaknázatlan lehetőségek, mint például az, 
hogy az adott társadalmi viszonyok milyen hatással 
voltak egy előadás vagy akár egy szervezett formában 
működő színkör életére. Jelen tanulmányom célja a 
rendelkezésre álló forrásanyag összegző bemutatása.

Amatőr színjátszók már régóta működnek Csongrádon 
is. Működésükről 1860 óta tudunk: Dudás Lajos 
helytörténész leírja, hogy ebben az évben alakult 
meg a Csongrádi Kaszinó, más néven Olvasóegylet. 
Alapvető feladata a kulturális élet fejlesztése volt, 
de titokban a politikai ellenzék szervezeteként is 
működött. Az akkori diktatórikus berendezkedésű 
Bach-rendszer hivatalnokai, besúgói ellenőrizték 
az előadások műsorszámait, a szolgabírónak kellett 
engedélyeznie a színielőadásokat is. 1862-ben 
betiltották Balázs és Almási darabját, a Huszárokat, 
a következő évben pedig Szigligeti Ede: II. Rákóczi 
Ferenc fogsága… című művének bemutatását.

A Helytartótanács rendelkezésének szövegét 
megtaláljuk a szolgabírói iratokban is. Jó példa erre az 
1862. április 21-i bejegyzés: „Balázs Frigyes és Almásy 

Tihamér által készített a ’Huszárok’ vagy a ’Honvéd 
huszárok’ cz. Színdarabnak egy színpadon tervezett 
előadása alkalmából szükségesnek tartom értesíteni s 
egyszersmind felhívni, hogy ezen forradalmi időszakot 
dicsőítő és a cs. kir. Hadsereget czélzó egyébiránt 
minden belső műbecs nélküli színdarabnak valamely 
vidéki színpadon netalán szándékolandó előadatását a 
leghatározottabban megtiltani ne terheltessék (Dudás 
1992a: 6; MNL CsML SZL 1862).”

Néhány évvel a kiegyezés előtt színtársulat alakult 
a városban, a bevétel egy részét szegény csongrádi 
családoknak adományozták. Jánosi János színész 
tanította be ekkor a szerepeket. Tudjuk, hogy első 
előadásuk Kisfaludytól volt a Pártütők című alkotás 
1864-ben.

A helyi társulatok ezekben az időkben a szegényeknek 
is rendeztek gyűjtést a maguk módján. Az Idők 
Tanúja a következőképpen számolt be 1864. április 
5-én a csongrádi műkedvelők előadásáról: „E hó 6-án 
adatott műkedvelők által a helybeli ínségesek javára a 
’Nagyapó’ színmű, melynek mint halljuk mintegy 80 
ft jövedelme van. Még több színielőadást is terveznek, 
melyeknek tiszta jövedelmét akként osztják meg, 
hogy fele az ínségesek javára, fele pedig színpadi 
készletekre fordíttatik, mert most a kunszentmártoni 
t. műkedvelők színpadi készleteit vették igénybe, kik 
azt minden díj nélkül adták (Idők Tanúja 1864a).”
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Jól jelzi Szigligeti népszerűségét, hogy az eddig 
említetteken kívül más műveit is színpadra vitték 
a csongrádiak. Az Idők Tanúja 1864. április 11-
én a következő tudósítást írta: „Húsvéthétfőn 
műkedvelőink által a ’Vén bakancsos és fia a huszár’ 
adatott meglehetős sikerrel és szép publikummal 
a helybeli ínségesek javára. Április 3-án 4-én pedig 
ismételni fognak pár darabot az eddig előadottakból. 
Nem hagyhatom érintetlenül, hogy itt a betanításra 
megbecsülhetetlen érdemei vannak Jánossy színész 
úrnak (Idők Tanúja 1864b)!”

Az is előfordult, hogy a különböző hatalmi szervek 
egymásnak is ellent mondtak bizonyos színdarabok 
engedélyezésekor. 1864. augusztus 15-én Szigligeti 
Dalos Pista című művét szerették volna előadni, 
amit a szolgabíró letiltott, ám Szegváron a megyei 
szervek engedélyezték bemutatását. A Szegedi Híradó 
tudósítói is felfigyeltek az eseményre, s 24-én írtak 
is róla: „E hó 15-én Félegyházáról Csongrádra 
rándultunk át, hogy ott a búcsú ünnepélyek s a 
műkedvelő társulat színi előadásának tanúi legyünk, 
s a baráti kört érezzük, és élvezzük. A játék jól ment, 
de mint az egész közönség, úgy mi is fölakadtunk 
azon, hogy a tagok közül néhányan oly gyöngén 
beszéltek, pedig félénkséget éppen nem látszottak 
elárulni. Én pápaszememen nézve mindent tisztán és 
bölcsen beláttam, de azt a tarka újdonságot, melyet 
a csongrád megyei alszolgabíró úr akart elkövetni, 
sem nem helyeselhetem, sem nem értem. Ugyanis 
alaptalan okból pár nappal az előadás előtt rendeletet 
bocsátott ki, melynek értelmében figyelmezteti a 
társulatot, hogy a ’Dalos Pistát’ elő nem adhatja, de 
a műkedvelő társulat a Szegvárt székelő felsőbbségtől 
mégis teljes engedelmet nyert az előadásra (Szegedi 
Híradó 1864).”

Vándorszínészek is a városba látogattak, ám a 
Szegedi Híradó tudósítója 1865. június 15-én leírta, 
hogy miért is nem tudták a helyiek támogatni 
műkedvelő tevékenységüket: „Ezen szomorú időkben 
szerencsélteté provinciális városunkat a Nestor 
színész Hetényi társulatával. S hétfőn a ’Két huszár 
és egy baka’ c. darabbal lépett föl. Bírálatot nem írunk 
előadott darabjai fölött, mert kit érdekelne az, s csak 
igazságnak hódolva mondjuk ki, hogy némely kisebb 
figyelmetlenséget levonva, igyekszik minden tag a 
darabokban helyét betölteni; ámbár mi nem igen 
igyekezünk Őket segélyezve előadásaikra. Node ismét 
azt mondom, hogy szegények és pénztelenek vagyunk, 
s így nem annyira enbűnünk, hogy tömegesebben 
nem pártoljuk vidéki színészetünket (Szegedi Híradó 
1865).”

Az 1867-es kiegyezés után egyre több egyesület 
alakult, melyek évente legalább egyszer műsoros estet 
tartottak. Számuk a századfordulóra több tucatra 
nőtt. A század vége felé is jótékonykodtak Csongrád 
színjátszói: 1892. május elsején például a városi iparos 
ifjúságból alakult műkedvelői társulat felerészben az 
árvamegyei éhezők, felerészben a helybeli dalegylet 
javára az A falu rossza című népszínművet adta elő, 
melyet Zsiga János rendezett. A Csongrádi Lap 
szerint: „[…] általánosságban a műkedvelő-előadás 

határozott sikert aratott, a mit legjobban igazol a 
szépszámú közönség kitartó jókedve és folytonos 
érdeklődése, melylyel a hosszúra nyúlt darab minden 
mozzanatát kísérte és szereplőit jutalmazta. A 
darab rendezése és színrehozatala körül kifejtett 
fáradhatatlan buzgalmáért méltó dicséret illeti meg 
Zsiga János urat (Csongrádi Lap 1892a).”

Meglepő talán, de ekkoriban létezett gyermek 
színtársulat is. 1892. július 3-án például: „[…] 
a legifjabb műkedvelők a népkerti színkörben 
műkedvelői előadást tartanak mely alkalommal 
színre kerül ’A báli ruha’ és ’Mátyás király hadnagya’ 
(Csongrádi Lap 1892b).”

Vidékről is rendületlenül érkeztek vándortársulatok. 
A Csongrádi Közlöny írta, hogy 1894. július 7-én 
a városba érkezett Pesti Ihász Lajos kecskeméti 
vándortársulata, s kitűnő erőkkel rendelkező 
társulatnak írja le, akik nem elsőre jönnek Csongrádra 
művészetüket bemutatni. Első előadásukként a Caterás 
c. operettet mutatták be. Az akkori korszak erkölcse 
is kiütközött a lap tudósításában. A Csillaghullás című 
énekes népszínművel kapcsolatban olvashatjuk, hogy: 
„[…] a darab nem érdemelte meg a nagy érdeklődést, 
szellemtelen, ízléstelen részletei megnevetették a 
karzatot, de annál többször kényszerítették pirulásra 
a körszékek gyengédebb kedélyű bérlőit. Ki ír ilyen 
darabokat rontani az ízlést és az erkölcsöt (Csongrádi 
Közlöny 1894a)?”

A csongrádi közönség kedvencet is választott magának 
eme társulatból. A július 22-i számból a következőket 
tudhatjuk meg ezzel kapcsolatban: „Győző Lajos 
úrnak a Pesti Ihász Lajos-féle színtársulat jeles 
tagjának jutalomjátékául holnap ’Lengyel zsidó’ című 
érdekes színmű adatik. Reméljük, hogy színpártoló 
közönségünk ezen kedvence iránt táplált rokonszenvét 
tömeges jelenléte által fogja ez alkalommal kitüntetni 
(Csongrádi Közlöny 1894b).”

Az imént említett lap – mely Hegyi Antal irányítása 
alatt állt – konzervativizmusa is kitűnik némely 
tudósításából. Ágh Aladár társulatának előadásairól 
például a következőket írja: „A műsort úgy látszik az 
énekes vígjátékok és bohózatok uralják. Múlt héten 
is hat előadásból egy színmű, egy népszínmű, egy 
operette és három énekes vígjáték került a színpadra. 
Nem tudom minek tulajdonítsam, a színház 
látogató közönség századvégi korcs ízlésének, vagy 
a színműírók inventio hiányának-e, de tény, hogy az 
újabb vígjátékokról, valamennyiről el lehet mondani, 
miszerint azok nem egyebek, mint tartalom nélküli 
üres pikantériák. A népszínművek is igen silányak, s 
ugy szólván egy kaptafára vannak húzva. (Csongrádi 
Közlöny 1896).”

A helyi társulatoknál említésre érdemes, hogy 
1900-ban Sághy Mihály tanár (a szakközépiskola 
névadója) vezetésével műkedvelő társaság alakult, s 
a kor ismertebb műveit is előadták, mint pl. Csiky 
Gergelytől a Nagymamát.

1903-ban Sövényházy Antal, polgári leányiskolai 

Fodor Péter \ Veritatis Imgao, Első szám (2017)
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igazgató vezetésével megalakult a Csongrádi 
Műkedvelő és Daloskör. Terveik szerint télen havonta 
megtanulnak egy-egy darabot, azt kétszer előadják, s 
így öt hónap alatt tíz előadást tartanak. 1904. január 
6-án Szentesen is bemutatták Gárdonyi Karácsonyi 
álom című művét, melyre magát a szerzőt is meg 
akarták hívni, ő viszont azzal hárította el a szíves 
invitálást, hogy nem szereti, ha ünneplik. 1906-ban 
létrejött a Csongrádi Iparosifjúsági Közművelődési 
Egyesület Robacsinszky József vezetésével. A műsoros 
esteken kívül közművelődési előadásokat is tartottak. 
1910. április 3-án például Guthy Soma Házasodjunk 
című énekes bohózatát adták elő, melynek szereplőiről 
készült kép a Tari László Múzeum állandó 
kiállításában is megtekinthető (Dudás 1992a: 6).

Az 1907. július 14-i Csongrádi Lap címoldalán 
olvasható a deszkabódénak gúnyolt népkerti színpadról 
szóló cikk Színházügyünk címmel (Csongrádi Lap 
1907a). Ekkoriban szóba került egy állandó, stabil 
színházként szolgáló kőépület létrehozása is. Egy 1907. 
szeptemberi képviselőtestületi ülésen is foglalkoztak 
a kérdéssel, mivel a kultuszminisztériumban ebben a 
hónapban véglegesítették a színművészet pártolására 
szükséges összegeket. Csongrád küldöttsége még 
Molnár Viktor államtitkárnál is járt ez ügyben, s a 
testületnek Kada Elek kecskeméti polgármester, orvos 
és régész is írt (Csongrádi Lap 1907b).

1912. április 8-án az iparos ifjak az Erzsébet Szálló 
nagytermében Deréki Dezső A dalárdisták című 
három felvonásos énekes bohózatát adták elő. A 
Csongrádi Lap áradozik az előadásról: „az egész 
szereplőgárdának nyert ügye volt, hiszen a közönség 
végigmulatta az egész előadást (Csongrádi Lap 
1912).”

Az első világháborúban sem szüneteltek a színi 
előadások, bár számuk igencsak megritkult. 1914. 
december 26-án és 27-én a műkedvelő iparos ifjúság 
A Szeleburdi című színdarabot adta elő, melynek 
bevételét a Vöröskereszt Egylet számára ajánlották fel 
(Csongrádi Lap 1914).

Az első világháború után, 1924-ben alakult meg a 
Közművelődési Egyesület. Vezetőjük néhány évig 
maga László Imre, az országosan ismert nótaénekes 
volt, aki egyben színészi tehetségét is megmutathatta. 
Előadták többek között Mikszáth Kálmán Vén 
gazember és Zilahi Lajos Süt a nap című darabját is. 
A harmincas évekből említést érdemelnek az Iparos 
Cserkészek, a Katolikus Legényegylet, a Leventék, a 
Téli Gazdasági Iskola előadásai, melyeken nyaranta 
több ezren vettek részt (Dudás 1992a: 6).

A második világháború után az Országos 
Szabadművelődési Tanács segítette a közművelődés 
fejlődését. A szabadságharc századik évfordulóján 
hónapokig tartó műsorsorozat indult (Dudás 1992b: 
4).

Az ötvenes évek első felében több mint tíz színjátszó 
csoport működött Csongrádon, s ez az MDP helyi 
küldöttértekezletén is szóba került 1951. szeptember 

18-án: „[…] szép eredményeket ért el a bútorgyár 
kultúrcsoportja, ami azt tükrözi, hogy a dolgozók 
olyan területen is derekasan megállják a helyüket, 
amilyen terület évszázadokon át el volt zárva előlük 
(Sebestyén 1980: 90).”

Az említett bútorgyári színjátszó csoport 1949-ben 
alakult meg, s több mint, húsz éven keresztül működött. 
Eleinte – mivel kevesen voltak – csak rövid jeleneteket 
tanultak be, s csasztuskákat énekeltek. 1952-ben már 
egyfelvonásos darabokat is bemutattak, ahogy nőtt a 
létszámuk. Többek között Kisfaludy Győz a szerelem, 
Bartsai Sokat próbált vőlegény című darabjai kerültek 
színpadra. 1953-ban Szigligeti Cigányát, majd a 
Liliomfit játszották. Az előadások az Erzsébet Szálló 
egyik nagytermében kerültek bemutatásra, majd 
1955-től a Művelődési Központ színháztermében 
is helyet kaptak. 1956. június végén Csiky Gergely 
Nagymama c. műve következett, melynek díszleteit 
Stéhlik Lajosné tervezte. A rendező, ahogy a legtöbb 
esetben, Vincze György volt. A legtöbb darabban 
szerepeltek például: Mészáros János, Németh István, 
Herédi Margit. Figyelemreméltó, hogy a Művelődési 
Ház színjátszóival kölcsönösen segítették egymást, 
olyannyira, hogy egymás darabjaiban is játszottak. A 
60-as évek legsikeresebb darabjaiból: Ságodi – Hínár, 
Kellér – Szabin nők elrablása, Fényes – Csacsifogat, 
Boros – Két szerelem. A hatvanas évek vége felé egyre 
kevesebbet léptek fel, bár a 20. évfordulón nagy sikere 
volt újra a Liliomfinak, s 1971-ben sikert is arattak 
Sátoraljaújhelyen Dunai Nadrág című darabjával, de 
ez már a végkifejlet volt, s rövid időn belül megszűnt 
a társulat (CsKK TLM TA Csongrádi Színtársulat 
2014).

1959 októberében még a városi pártértekezleten 
is szóba került a színjátszás helyzete, s éles kritikát 
fogalmaztak meg a bútorgyári társulattal kapcsolatban: 
„Elszomorító, hogy legnagyobb üzemünk színjátszó 
csoportja – amelynek elsődlegesen kellene helyt 
adni a szocialista kultúrának – évek óta nem tud 
megszabadulni a kispolgári szemléletet árasztó 
daraboktól. Ugyanakkor elismerésre méltó, hogy 
a Művelődési Ház ezen a helyzeten már túl van. 
Olyan darabok bemutatására fordítja erejét, amelyek 
a mi társadalmi rendszerünk valóságát tükrözik. A 
Művelődési Ház amatőr együttese több körutazást tett 
a szentesi járásban. Az előadott darabokkal kivették 
részüket a parasztság irányába kifejtett felvilágosító 
tevékenységből (Sebestyén 1980: 90).”

A városnak ekkor még nem volt megfelelő 
színházterme. Ezért a Városi Tanács 1949-ben 
megvásárolta a Magyar Király Szálló épületét 
művelődési háznak, de az átalakításnak csak 1954-
ben fogtak hozzá, majd 1955. január 2-án nyílt meg, 
mint járási kultúrház. Első vezetője Csenki János, az 
Állami Népi Együttes tagja volt. Már 1954 őszén 
megalakult a Művelődési Ház színjátszó csoportja: 
első előadásukat még az épület átadása előtt tartották, 
dr. Sághy Gyula rendezésében Mikszáth A Noszty fiú 
esete Tóth Marival került színre, melyet Csanyteleken 
és Tömörkényen is bemutattak. A díszleteket Deák 
Sándor gondnok készítette, s a gazdasági vezetővel, 
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Tari Istvánnéval együttműködve sikeres előadásokat 
készítettek elő. Nagy siker volt Innocent Vince és 
Csizmarek: Boci-boci tarka című operettje, melyre a 
mezőgazdaság nehéz helyzete miatt nem volt könnyű 
beszerezni a két kisborjút. Előadták Gárdonyi A bor 
című népszínművét és Szirmai A mézeskalács című 
operettjét is. Említést érdemel az együttes néhány 
tagja a teljesség igénye nélkül: Deák Sándor, Dávid 
Lajosné, Szőrfi Mihály.

A minőségi munkával a díjak sem maradtak el. 1958-
ban Makón a Magyar Színjátszó Fesztiválon a „Szép 
beszéd” díjat nyerték el, 1961-ban Nyíregyházán, az 
Országos Színjátszó Fesztiválon – ahová az ország 
tizenkét legjobb színjátszó csoportját hívták meg – 
Gerencsér Kerekeskút című drámájával arattak sikert.

A hatvanas évek második felére elsorvadtak, majd 
megszűntek az üzemek színjátszó csoportjai, mivel a 
városba újonnan települt nagyipari üzemeknél zajló 
politikai, társadalmi folyamatok a közművelődés 
ezen formáját háttérbe szorították, s ez átsugárzott a 
meglévő üzemi színjátszó csoportokra is. A hetvenes 
évek elején meg is szűnt a színjátszás, mivel az 
emberek szabadidejükben az egyre inkább elterjedő 
kiskertekben dolgoztak vagy az újdonság erejével 
ható televízió adásait nézték (Dudás 1992b: 4).

1998-ban Posta Istvánt keresték meg azok a 
színjátszók, akik még a hetvenes években játszottak, s 
ők, volt irodalmi színpadosok, s néhány új jelentkező 
újjáélesztette a csongrádi színjátszást. Posta István 
2002-ben a következőképpen fogalmazta meg a 
társulat küldetését: „Célkitűzésünk, hogy elődeinkhez 
hasonlóan, igényes, tartalmas kikapcsolódást 
nyújtó programokat szervezzünk közönségünknek. 
Ugyanakkor szeretnénk tagjaink elé olyan erőt 
próbáló, izgalmas feladatokat állítani egy-egy darab 
színrevitelével, amelyek megvalósítása önmagában 
is maradandó élményt nyújt (CsKK TLM TA 
Csongrádi Színtársulat 2014).”

Az újjáalakult színtársulat első fellépésére a magyar 
kultúra napján került sor 1999. január 22-én, amikor 
Moliére Duda Gyuri című három felvonásos 
vígjátékát adták elő telt ház előtt (kiállítással a 
csongrádi színjátszás történetéről, valamint a volt 
színjátszók köszöntésével), majd még kétszer sikerült 
megtölteni a Magyar Király színháztermét, sőt, 
Szentesen, Szegváron és az erdélyi Csíkmadarason is 
nagy sikerrel léptek fel.

Az első előadás szereplői: ifj. Posta István, Fodor 
Gyöngyi, László Anita, Sebők László, Kocsis Ferenc, 
Domokos Katalin, Bertus Attila, id. Posta István. 
Rendezte: ifj. Posta István, díszlet: Csák László, 
Tanács Gábor, technikus: Kádár Imre, asszisztens: 
Túriné Szivák Ágnes.

Az 1999-2000-es évadra már két bérletes előadásra 
kaptak felkérést. A programba Móricz Zsigmond 
parasztkomédiái (Lélekvándorlás, A tej, Dinnyék), 
valamint Alfonso Paso Ön is lehet gyilkos! című 
bűnügyi vígjátéka került be. A balassagyarmati XXVII. 

Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napokon a 
parasztkomédiák előadását a szakmai zsűri jónak 
minősítette, a legjobb férfi alakítás díját pedig Sebők 
Lászlónak ítélték oda. Szintén 2000-ben Adácson, 
a IV. Országos Falusi Színjátszó Találkozón bronz 
minősítést szereztek a Lélekvándorlás és a Dinnyék 
című parasztkomédiával.

2001 augusztusában megrendezték a Művelődési 
Házzal közösen az I. Csongrádi Amatőr Színjátszó 
Találkozót, ahol Csongrád megyei csoportok vettek 
részt (Algyő, Ruzsa, Kiskundorozsma). A szakmai 
értékelést Uray Péter, a Szabad Színjátszásért 
Egyesület elnöke vezette. November 23-24-25-én újra 
részt vett a társulat Adácson, s ismét bronz minősítést 
nyertek Moliére Duda Gyuri című darabjával.

2003-ban a II. Amatőr Színjátszó Találkozót 
kezdeményezte a társulat és a neki székhelyt adó 
Művelődési Központ és Városi Galéria felnőtt 
színjátszó csoportoknak, egy-egy színpadi produkció 
bemutatására.

Az újjáalakulás 5. évfordulóján, 2003 őszén bérletes 
előadásban láthatta a közönség a csongrádi színészeket. 
Bánkuti Reiber János A cigány és a csizmadia, Beckett 
G. A. A dicsőség bajjal jár és Heltai Jenő Karácsonyi 
vers című műve került terítékre. Ezúttal már Pozsár 
Ferenc és Komlósi János is rendezett id. Posta István 
mellett.

A 2003-as adácsi, Országos Falusi Színjátszó 
Fesztiválon nyújtott produkcióért ezúttal emléklapot 
kaptak.

2004-ben már Komlósi János saját művét, a 
Nyelvtanár, avagy ki tudja…? című pikáns bohózatot 
adta elő Bartók Lajos, Fodor Gyöngyi, Sebők 
László, Bodor János és Túri Andrea augusztus 21-
én a Borfesztiválon, a Dob utcában. Ám ekkoriban 
bérleten kívül előadásokat is tartottak, annyira 
kedvelte őket a közönség. 2006. március 28-án a 
Művelődési Központban Kérek egy jegyet címmel egy 
vidám jelenetet, Nagy Endre Tóni című bohózatát, 
Radványi Ervin Egy erkölcsi nulla című szatíráját és 
Nóti Károly Süt a hold című bohózatát.

Az újjáalakulás 10. évfordulóján, 2008. március 13-
án újra színpadra került Moliére-től a Duda Gyuri, 
ezúttal Komlósi János rendezésében, Sebők László, 
László Anita, Bartók Lajos, Fodor Gyöngyi, Bodor 
János, Hancsók Petra, Dózsa Péter és Nánási Attila 
előadásában (CsKK TLM TA Csongrádi Színtársulat 
2014).

A társulat önkéntes alapon működik. Van köztük 
nyugdíjas, tanár, mérnök, muzeológus és tanuló is. 
Az állandó tagok száma 10-15, de például a 2012-
es Hegedűs a háztetőn-ben a kórussal együtt 40-
45 embert mozgattak meg. A technikai feltételeket 
a Művelődési Központ biztosítja, amennyire 
erejéből telik. A társulat előadásai a Magyar Király 
Teremben szinte mindig telt ház előtt zajlanak, a 
2012-es Hegedűs a háztetőn-re négyszer is megtelt 
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a kb. háromszáz fős terem nézőkkel. A Csongrádi 
Színtársulat többféle módon próbálkozik, hogy 
felhívja a társulatra a figyelmet régiós és országos 
szinten, elsősorban a környékbeli településeken való 
fellépéssel, de szerepeltek már a testvérvárosokban, 
Óbecsén, valamint az erdélyi Csíkmadarason is.

Adácson a Falusi Színjátszó Találkozón, 2014. 
novemberében Kurt Vonnegutnak Illés Péter által  
A színek szélhámosai című novellájából írt 
színdarabjával ezüst minősítést értek el. Itt 2000 
körül a legjobb színésznek járó díjat is kiosztották, s 
ezt a csongrádiak közül Sebők László és Bartók Lajos 
is megkapta már.
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munkássága kialakulásának történetéhez. In: Bálint, 
Gyula György (szerk.): Mozaikok Csongrád város 
történetéből. Csongrád: Csongrád Megyei Lapkiadó 
Vállalat, 59–94. p.

FOLYÓÍRATOK

Csongrádi Közlöny (1894a): Csongrádi Közlöny, 1894. július 15. 
3. Színház.

Csongrádi Közlöny (1894b): Csongrádi Közlöny, 1894. július 22. 
3. Jutalomjáték.

Csongrádi Közlöny (1896): Csongrádi Közlöny, 1896. június 7. 
4. Színészet.

Csongrádi Lap (1892a): Csongrádi Lap, 1892. május 8. 2–3. 
Műkedvelők a színpadon.

Csongrádi Lap (1892b): Csongrádi Lap, 1892. július 3. 3. 
Gyermekek műkedvelői előadása.

Csongrádi Lap (1907a): Csongrádi Lap, 1907. július 14. 1. 
Színházügyünk.

Csongrádi Lap (1907b): Csongrádi Lap, 1907. szeptember 29. 2. 
Színházépítés

Csongrádi Lap (1912): Csongrádi Lap, 1912. március 31. 2. 
Műkedvelő.

Csongrádi Lap (1914): Csongrádi Lap, 1914. december 20. 2. A 
Csongrádi műkedvelő iparos ifjúság.

Idők Tanúja (1864a): Idők Tanúja, 1864. április 5.

Idők Tanúja (1864b): Idők Tanúja, 1864. április 11.

Szegedi Híradó (1864): Szegedi Híradó, 1864. augusztus 24.

Szegedi Híradó (1865): Szegedi Híradó, 1865. június 15.

FORRÁSOK

CsKK TLM TA Csongrádi Színtársulat (2014): Csemegi Károly 
Könyvtár és Tari László Múzeum Történeti Adattára, 
Csongrádi Színtársulat anyaga, 47-2014.

MNL CsML SZL Szolgabírói iratok (1862): Magyar Nemzeti 
Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltár, 
Szolgabírói iratok 1862. április 21. 368/862.
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1. kép: A Csongrádi Iparosifjúsági Közművelődési Egyesület tagjai, mint Guthy Soma 
Házasodjunk című énekes bohózatának műkedvelői és rendezői 1910. április 3-án. 

Forrás: Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum Történeti Gyűjteménye.

2. kép: A Szőlők Közötti Iskola színjátszói a Nánai bíró leánya c. színdarab előadása 
előtt 1929-ben. Forrás: Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum Történeti 

Gyűjteménye.

3. kép: Meghívó a Csongrádi Katolikus Dolgozó Leányok előadására 1941-ből. Forrás: 
Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum történeti gyűjteménye.
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4. kép: A Művelődési Ház színjátszó csoportja első előadásként A Noszty fiú esete Tóth 
Marival c. darabot adta elő 1954-ben. Forrás: Fodor Péter gyűjteménye.

5. kép: A Mária főhadnagy szereplői 1970-ben a Művelődési Ház színpadán. Forrás: 
Fodor Péter gyűjteménye.

6. kép: A színek szélhámosai c. színdarabbal 2014. novemberében ezüst minősítést nyert 
a Csongrádi Színtársulat a XVIII. Országos Falusi Színjátszó Fesztiválon, Adácson. 

Forrás: Fodor Péter gyűjteménye.
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Datas on the story of Csongrád’s theatricals
Péter Fodor

There are recorded data of the operation of Csongrád’s amateur theatre groups since 1860. That was the year 
when the Csongrádi Casino was founded, whose main task was the development of the local cultural life. 
The appearance of the traveling troupes became regular in Csongrád. During World War I there were less 
performances which incomings were offered to the Red Cross. After World War II, the National Council of 
Culture contributed to the development of culture. In the first half of the fifties more than ten theatre groups 
operated in the town. But unfortunately due to the changing political and social processes this cultural field 
eventually disappeared by the early seventies. The amateur theatre groups finally returned in 1998 when the 
Csongrád Theatre Company was established which is still operating. In 2012, the musical Fiddler on the Roof 
was performed by the greatest success.
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