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Színházi élet Debrecenben a
Tanácsköztársaság idején

Debrecenben a Tanácsköztársaság a román
fehérintervenció támadása következtében olyan
rövid ideig fejthette ki tevékenységét, hogy a
színházi élet forradalmi változása is nagyon rövid
időszakra korlátozódott. Mégis érdemes felidézni,
hogy súlyos politikai küzdelmek, nehéz gazdasági
helyzet közepette mi mindenre volt képes a nagy
tiszántúli város megújhodásra váró színháza.

Az 1918-19-es színházi évadban Debrecen-ben
közös igazgatás (Heltai Jenő volt a direktor) alatt
két épületben folytak rendszeres színházi
előadások: a Csokonai Színházban és az Arany
Bika Szálló épületében, a ma Víg Mozi néven
működő egykori Vígszínházban. A Csokonai
Színház műsorán a nagyobb prózai művek sze-
repeltek, de főként nagyoperettet játszottak, a
kamaraszínházi funkciót betöltő második szín-pad
a pikáns francia polgári bohózatok állandó otthona
volt.

Már az őszirózsás forradalom hatására meg-
jelennek a műsorban a kor haladó kritikai realista
magyar drámái. A klasszikusokat egyelőre két
Jókai-dramatizálás képviseli a műsorban. Ebben
az időszakban már munkáselőadások közvetítik a
város proletariátusának a komoly művészetet.
Érdekes emléke ezeknek az előadásoknak az a
lelkes hangú beszámoló, amelyet a helyi színházi
lap, a „Színházi Figaro" közölt Verő Márta
drámai színésznő, a Tanítónő' cím-szereplőjének
tollából:

„ .. Azt mondják, elromlott a közönség. Fi-
gyelmetlen, lármás és köhög. És én mégis egy
olyan közönségről, egy olyan színházi estéről
mesélhetek, amelyhez fogható felemelőt, szépet,
nívósat sokat kívánok magamnak színészéletem-
ben. Múlt pénteken munkáselőadásként előadtuk
a Tanítónőt. Minden különösebb izgalom és
buzgalom nélkül indítottuk meg az előadást. De
ahogy lehúzhatja, úgy vinni és felemelni is képes
a közönség a színészt. És ez a közönség - csupa
munkás - belevitt minket a legmélyebb
hangulatba. Figyelt, és figyeltette a szomszéd-ját,
sőt a pici gyermekét is, akit nem hagyhatott
otthon. Ez a közönség hálás és nem szégyenlős,
kacagással és könnyel részt vett az előadásban, és
nemcsak mulattatta magát. Ez a közönség ka-
cagott és nevetett, de a Bródy-darabban, amely-
ben derűs és tragikus fordulatok váltakoztak a
színen, egy komoly percnél egy pillanat alatt
halotti megdöbbent csendbe halkult el. Ennek a
közönségnek az érzésein játszottunk, mint egy
zongorán, amely még nem tompult, nem hango-
lódott le . . . Ez a közönség megértett mindent,
kiérezte a tendenciáját a szavaknak, a tetteknek,
és az erkölcsét, becsületét védő kis tanítónő ha-
talmas vádbeszédjét az erkölcstelenség ellen
olyan dörgő tapsviharral viszonozta, amelyre
csak a piros cédulás bohózatoknál volt eddig
példa ..."

Ezek a szép kezdeményezések a Tanácsköz-
társaság alig egy hónapos debreceni fennállása
során még teljesebben bontakozhattak tovább. A
proletariátus igényét a kultúrára, a színház-
művészetre nemcsak a rendszeres munkáselő-
adások bizonyítják, hanem a városi direktórium
intézkedései is. A Debrecent sújtó nyomasztó
szén- és villanyenergia-hiány közepette i$ szinte
az első napon feloldják a Csokonai Színházat a
széntakarékosság következtében elrendelt szó-
rakoztatóhely-zárlat alól.

Érdekes helyi kezdeményezés volt a szórakoz-
tató jellegű színházi előadások tudatos felhasz-
nálása a politikai felvilágosító propagandamun-
kában. Így például Fali Leó nagy sikerrel ját-



szott operettje, a Doktor úr (primadonnaszerepét a
debreceni közönség kedvence, Honthy Hanna
alakította) felvonásközi szüneteiben neves helyi
előadók bel- és külpolitikai helyzet-elemzéseket
tartottak a színházba járó publikum előtt.

A színház együttese lelkesen kapcsolódott be a
városi új közönségnek szóló ismeretterjesztő,
népművelő programba. Az Arany Bika Szállóban
rendezett munkáshangversenyeken a Csokonai
Színház népszerű színészei a zenekari darabok
között Ady Endre forradalmi verseit tolmácsolták
a debreceni munkásságnak. Nagy sikert aratott
ugyanitt a fővárosból vendégszerep-lésre érkezett
Nagy Endre szatirikus előadó-estje, amelyet
másnap megtoldott egy munkás-gyermekek
számára ingyenesen rendezett mese-délelőttel is.

Április i-én jelent meg a Népakarat c. napi-
lapban a vidéki színházak szocializálásáról szóló
híradás: „... Kunfi és Lukács György nép-
biztosok eddig csak a fővárosi színházak sorsáról
intézkedtek. A vidéki színházak nagy részé-ben
még ma is a régi rezsim uralkodik . . ." A cikk a
továbbiakban Balázs Béla, „a kiváló író, a
színházszocializáló bizottság tagja" nyilatkozatát
közli, amelyben nagyszerű tervet ismertetett:
szinte megálmodta benne a mai Déryné Színház
egész kulturális misszióját és szervezeti
felépítését.

A debreceni Csokonai Színház méltó akart
lenni a proletárdiktatúra adta nemes feladatok-ra.
A Népakaratban így nyilatkozott a színház
igazgatója: „... A színházi műsor összeállításánál
a szociális irányzatú és a népnevelésre alkalmas
színdarabok kerültek elsősorban figyelembe. A
színháznál máris a legnagyobb arányú
műsorterveket dolgozták ki, amelyben Ibsen,
Gerhart Hauptmann, Gorkij, Strindberg, Moliére
művei, az énekes darabok közül pedig a
Cigánybáró, a Hoffmann meséi és a Corneville-i
harangok című operettek foglalnak helyet. A
debreceni színháznak az a célja, hogy a vidéki
színházak között elsősorban álljon hivatása
magaslatán a nép szolgálatában, és lelkesedéssel
támogassa propaganda irányzatú darabokkal a
forradalmi kormányt! ..."

És a szép terveket igen gyorsan követte is a
megvalósítás: bemutatják a komoly társadalmi
mondanivalójú magyar drámát, Földes Imre
Hivatalnok urak c. színművét. Forradalmi témájú,
irodalmi igényű komédiával kedveskednek a
könnyebb szórakozást igénylőknek is: a kritika
szerint kitűnő előadásban színrehozott
Szókimondó asszonysággal. Nyárra a nagyerdei

szabadtéri színpadon Aiszkhülosz vagy Szophok-
lész valamelyik tragédiáját készültek színre vinni.
Erre azonban már nem került sor, ugyanúgy, mint
a máig előadatlan, roppant érdekes, bibliai
témában akkor égetően aktuális, földreformot
sürgető Absolon-tragédia bemutatására sem. Ez a
történelmi dráma debreceni szerző, Jánosi Zoltán
műve, aki a helyi forradalmi mozgalomban
jelentős szerepet töltött be. A darab színre
alkalmazásában neves helyi költő- és író-társa,
Oláh Gábor végzett jelentős dramaturgiai munkát.
A próbák már elkezdődtek, amikor a fehér
előretörés véget vetett e szép vállalkozás-nak is.

Az új közönség születését nemcsak a színészek
érezték meg, hanem olyan jelenségek is bi-
zonyítják, mint a helyi Népakaratban publikált
olvasólevél: „Egy színházszerető proletár" alá-
írással tiltakozik a régi, „előkelő" későnjövés
szokása ellen a levél írója, s követeli a színház
igazgatóságától, hogy zárják le az előadás meg-
kezdése után a nézőtéri ajtókat, hogy a színda-
rabok élvezetében elmerült nézőket meg ne za-
varják. Hiszen a zsúfolt nézőtéren ülők számára
nincs ennél bosszantóbb. Ide kívánkozik össze-
hasonlításul az a gúnyos glossza, amely rövid
néhány hét múlva, a Tanácsköztársaság leve-rése
után jelent meg a debreceni „Színházi Figaro"
hasábjain, és a helyárak csillagászati ma-
gasságokba való emelkedését és az üres néző-
teret pécézte ki!
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rendezői tagozata két ankétot tartott január-
ban. Kaposváron Barlay Gusztáv és Gábor
István vezetésével Raffai Sarolta: Egyszál
magam, Miskolcon pedig Darvas József: A
térképen nem található c. művének elő-adását
vitatták meg. A miskolci vitát Hermann István
és Ruttkai Ottó vezette.




