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Nagy örömmel vettem tudomásul, hogy a
debreceni Csokonai Színház meghívottjaként
részt vehettem a Debreceni Színházi Napok
rendezvényein. Ez annál is inkább örömömre
szolgált, mert először sikerült közvetlen kapcso-
latba kerülnöm a magyar vidéki színjátszással.
Magyarországi útjaim során úgy ahogy tiszta
képet alkottam a fővárosi színházakról, de vidéki
színházi előadást eddig még nem láttam.

Magam is vidéki színházban tevékenykedem
már több mint egy évtizede, így hát természetes,
hogy rendkívüli várakozással töltött el a Színházi
Napok várható eseménysorozata.

Távol áll tőlem, hogy a fesztivál színvonalas
előadásainak elemzésére vagy értékelésére vállal-
kozzam. Inkább azokról a szubjektív élmények-
ről, gondolatokról szeretnék beszélni, amelyeket
„a külföldi" szemszögéből nézve, úgy érzem, el
kell mondanom.

Nem ez volt az első fesztivál, amelyen részt
vettem, s mindig azt tapasztaltam, hogy az sike-
rült igazán, amelyen a vendéglátó, rendező ország
vagy város előadásai domináltak. Debrecen-ben is
ez történt. Számomra a Csokonai Színház
együttesének MacBird-előadása jelentette a leg-
izgalmasabb színházi élményt. Itt éreztem a leg-
jobban, hogy a vidék és főváros közötti különbség
elmosódik, elmosódott, és ezen az előadáson
éreztem a „legeurópaibb" légkört.

A világviszonylatban is közérdekű tartalom a
XX. század színházához méltó formában bizo-
nyította számomra azt, hogy egy vidéki színház
igenis kialakíthatja a maga kapilláris rendszerét a
legmodernebb európai színházi kultúrával. Ez az
előadás volt a legbeszédesebb tanúságtétel
amellett, hogy egy vidéki színház is akarhat és
tudhat utat törni magának.

Kellemesen lepett meg az a tény, hogy a deb-
recenieknél nemcsak allűr, nagyzási hóbort a
fesztiválrendezés, hanem szervesen gyökerezik a
színház életében, törekvésként az átlagszínvonal-
ból való kiemelkedésre. Ezt bizonyította a Cso-
konai Színház másik előadása is, Illyés Gyula A
kegyencének tiszta, modern, sallangmentes
megformálása Giricz Mátyás rendezésében.

Gyarmathy Ágnes kiváló, túlzás nélkül mond-
hatom, európai színvonalú díszleteket és jelme-
zeket ter vezett. Sárosdy Rezső Maximusa eleven
példája volt a korszerű, „eszköztelen", nagy
színészi alakításnak.

Természetesen, mint minden színházi feszti-
vál, a debreceni sem csak kiváló eredmények,
hanem ellentmondások tapasztalataival is szol-
gált. Olyan problémákkal, amelyekkel minden
ország vidéki színháza küzd: korszerűen és mű-
vészi igénnyel megfogalmazott hazai darabok
hiánya, a tradicionális játékstílus és a modern
formai törekvések közötti ellentét, az általános
vidéki közönségigény, de mondhatnám úgy is,
hogy igénytelenség stb.

Nem akarok ünneprontó lenni, de el kell mon-
danom, hogy a fesztivál pozitív jelenségei mel-
lett ilyen kérdések is felvetődtek vagy megerő-
södtek bennem:

Hogyan lehetne áthidalni a rossz értelemben
vett konvencionális dramaturgia és színházi elő-
adások, valamint a színházak korszerűségre való
törekvései között tátongó szakadékot?

Miért szorul az igazi, korszerű dráma a stúdió
falai közé?

Hogyan lehetne ezeket a darabokat az évi mű-
sorterv gerincévé tenni?

Meg lehet-e a közönség átlagigényét és ízlését
változtatni ?

Hogyan lehetne a színház periférikus ügyéből
közérdekű társadalmi mozgalmat formálni?

Végül: lehet-e egy vidéki színházból európai
színvonalú színházat formálni ?

Persze ezek a kérdések bonyolult, összetett
tényezők függvényei. Tudomásom szerint na-
gyon kevés ilyen színháznak sikerült kiemel-
kednie a vidékiség óceánjából. En a magam ré-
széről a vidéki színház legnemesebb
törekvésének azt tartom, ha megkísérli a
lehetetlent: kitágítani a kereteket, kitárni az
ablakokat a négy világtáj felé, friss levegőt
szívni és esetleg árasztani maga körül.

Számomra ez volt a Debreceni Színházi Na-
pok leglényegesebb tanulsága. Ezt nagyban elő-
segítette a meleg, közvetlen, baráti légkör, amely a
személyes találkozókat jellemezte. Köszönöttel
tartozom a Debreceni Színházi Napok rendezői-
nek, hogy alkalmat nyújtottak egy sor kiváló
pesti és vidéki előadás megtekintésére, termé-
keny meditációra és számtalan baráti találkozóra,
amelyek mind-mind erőt adnak a további
munkához.
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