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Nyolcan voltak testvérek a balmaz-
újvárosi zsellércsaládban. Nyomorúság
évszázados nehezékével a hátukon meg
sem születhetett ezekben az emberekben a
felemelkedés vágya. Es ebből a kör-
nyezetből egyszerre felbukkant egy szí-
nésztehetség, ritka tüneményként, minden
családi előzmény, bármiféle tradíció
nélkül. Mintha az ősi, végtelen nyo-
morúság egyszer az összes szépet, erőset
egy emberben adta volna össze. Azután
szárnyára eresztette.

- Kondás volt - mesélte Horváth Teri -,
kint a pusztán egy újságlapot fújt a szél.
Imre lehajolt és felvette, hogy elolvassa.
Ebben akadt rá a felhívásra: „Fiúk,
lányok, gyertek a Színművészeti
Főiskolára!" Olyan ez, mint egy népmese.
Egy véletlen, egy darab papír elindította
útján a parasztfiút.

Néhány elemi iskolai végzettséggel
iratkozott be a főiskolára. A főiskola évei
alatt rengeteg elméleti és gyakorlati
ismeretet kellett befogadnia. Nem volt
szorgalmas, de azonnal felfogta a dolgok
lényegét, gyorsan és ezer felé tudott
reagálni. A befogadásra váró isme-retek
hatalmas mennyisége rendkívüli tempót
diktált. A nem éppen szilárd alapra épülő
tudás nem adhatott biztos fogódzót
későbbi színészi munkájához. Mégis, a
korábbi környezetétől, hozott emlékeitől,
osztályától és a kortól annyira távol álló
alakokat is tökéletesen

meg tudta jeleníteni. Rátalált a hangra, a
mozgásra, a lélekre, lett légyen az Brand
gyárosfiú Mikszáth korából, Józsa
Mihály, a szabadságharc egyszerű
parasztfigurája vagy Shakespeare-hős:
Benedek a Sok hűhó semmiértből és Ró-
meó.

Minden kellék nélkül képes volt arra,
hogy még a tárgyakat is láttassa. A fő-
iskolán egyszer helyzetgyakorlatként egy
öreg baktert kellett alakítania. Ott állt a
kis terem csupasz pódiumán, alig ma-
gasabban társainál, közönségénél, utcai
ruhában, és egy pillanat múlva már di-
dergősen összehúzta magán pizsamáját,
öreg volt, álmos és fázott. Hatalmas vo-
nat rohant cl mellette, félrekapta a fejét,
és hunyorgott a füsttől. Az éjszakában
szinte látszottak a jelzőlámpák, nyikor-
gott a sorompó. Felemelte a karját, és
szabadot jelzett. Szánni kellett az öreg,
hajlott hátú baktert, és a nézők meg-
könnyebbültek, amikor a vonat elment,
az öreg felsóhajtott, visszacammogott a
házba, és magára húzta a meleg takarót.

Soós Imre különös intellektusával, ösz-

tönös stílusérzékével képes volt arra,
hogy a figurák, a szerepek már szinte
kész formájukban pattanjanak ki belőle.
Vámos László rendezte legnagyobb ala-
kításában, a Rómeóban. Az első próbára
kész volt benne a szerep, elsősorban
páratlan stílusérzéke miatt. Alig kellett
valamit változtatni az általa hozott anya-
gon: éppen csak beilleszteni az együttes
képbe, az előadásba.

Sohasem másolt. Nem voltak sem min-
tái, sem mintaképei. Egy-egy mozdulat
egész mozdulatsort indított el benne. Vá-
mos László egy róla szóló cikkében így
emlékezik egyik főiskolai jelenetére:
„Rátkai egyik délután a Karnyónét pró-
bálta, amiben Soós Lipitlottyot, a rokokó
ficsúrt játszotta. Marci bácsi egy pálcá-
val kezében megmutatta a figura moz-
gását: az ő fölényes mozgáskultúrájával
a pálcát - sok évtizedes táncoskomikusi
kellékét - forgatva ujjai között. Soós
átvette a pálcát, és úgy ment végig a
színpadon Marci bácsi és az osztály leg-
nagyobb ámulatára, mint aki egész életé-
ben márványpadlón járt."



Az élményeket nem kereste, hanem
magával hozta. Szirtes Ádám így beszél
erről:

- Együtt dolgoztunk, de más utakon
jártunk. Hatalmas fantáziája volt. En él-
mények nélkül nem alakítottam. Ha pél-
dául egy villanyszerelőt kellett játsza-
nom, elbeszélgettem egy villanyszerelő-
vel. Egyszer egy szovjet őrnagy szerepét

kaptam, és a szoba falát teleaggattam
fényképekkel tisztekről, katonákról. Imre
csak kinevetett. Ő a fantáziájával al-
kotott.

Nem ilyen élmények segítették életre
kelteni, megformálni szerepeit. Az alak
hozta fel az emlékeket. A Lúdas Matyi
forgatása közben a következő gyermek-
kori emléke teremtett számára alkotó at-
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moszférát: nagy szegénységükben édes-
anyja kénytelen volt szalmát lopni, hogy
tüzet rakhasson. Az uraság elkapta, és
kegyetlenül megbüntette: a kisfiú szeme
láttára meggyújtotta a lopott szalmakö-
teget. Soós Imre tehetetlenül nézte, hogy
menekülő anyja hátán egyre nagyobb
lánggal ég a rákötözött szalma. Ez az
elfojtott, tehetetlen harag alkotó hangulati
alappá vált Lúdas Matyi megformálása
közben. Az emlékek a jelenbe
transzponálódtak, a felidézett indulat
bosszulta meg Döbrögin az édesanyját ért
sérelmet, fájdalmat.

Nem tanulmányozta az embereket, nem
készült élmények befogadására. De
kapcsolatai az érzelemnek az általánosnál
mindig magasabb hőfokán kötődtek.
Mérhetetlen szenvedélyek laktak benne.
Kétszer annyit élt, mint más. Így alkotott,
így is élt. Mindenben a legnagyobbat, a
legszebbet, a legforróbbat szerette. Az
elragadtatás, a szenvedély állapotát óriási
lendülettel tudta ábrázolni, hiszen
lelkéből legőszintébben ez fakadt.

Hatalmas kíváncsisággal mindent tud-ni
akart. Érdekelte a képzőművészet, azon
belül is elsősorban a tiszta humánum, az
ókor. Bartókért rajongott. Nyugtalanító
muzsikájában, zenei disszonanciáiban az
érzelmek végletessége vonzotta.

Szertelen elragadtatással vetette ma-gát
az életbe. Állandó hevüléssel élt. Ahogy a
szerelembe belevetette magát, teljes
odaadással, úgy volt színész is. A
szenvedélyes emberek érzékenységével
reagált a világra.

Túlreklámozták, aztán sorsára hagyták.
1952-ben a Debreceni Csokonai Szín-
házhoz került. Miközben ingázott a deb-
receni színház és a filmgyár között, egyik
filmet játszotta a másik után, a kritikák
harsogtak a nagy „népi" tehetségről. És
csak egy fordulat kellett, hogy ugyan-
azok a szájak éppen azt vessék a szemé-
re, amit eddig dicsértek benne. A másik
végletbe estek. Már azt sem kapta meg,
amit megérdemelt. Egyre kevésbé hitt
önmagában.

Rohanások, szerepek, próbák ... 1955-
től Pesten játszik a Madáchban. Akkor
már komolyabb a baj: ital kellett és
nyugtatók. Le kellett győzni az óriási
megterheléseket.

A szenvedélyes kíváncsiságból szen-
vedély lett. 1956 telén A hazug próbája
előtt Horváth Teri észrevette, hogy ma-
rokszámra szedi a gyógyszert. Nem sokkal
ezután olyan mennyiséget vett be, hogy
orvost kellett hívni.

- Szürke volt az arca, még a haja is.



Alig tudott járni, ketten cipelték fel a
színpadra. Nem mert, szégyellt az any-
jához menni. kórházról hallani sem akart.
Elvittem magunkhoz. Injekciókat kapott.
Reggel megint meg akarta kísérelni a
menekülést az élettől. Ekkor telefonáltam
a mentőkért, és a János kór-házba vitték.
Éreztem, hogy meg fog halni! Ott ismerte
meg későbbi feleségét - meséli Horváth
Teri.

A házasság nem hozott jót Soós Im-
rének. Mesterséges az életkedv? Morfiumra
lehet gyanakodni ... Leromlott fizikum és
morfium. Sokáig ez sem tart-hat.

Aztán egy nagy reménység, új frisse-
séget adó készülődés ideje következik. Erős
volt magához, kemény a felbukkanó
kísértésekkel szemben: el akart jutni
Moszkvába a VIT-re. Végül mégsem ja-
vasolták. Megint inni kezdett. 1957 jú-
niusában már halott volt.

Öngyilkosság? Lehetett az is. Véletlen?
Leromlott fizikumának egy cseppel több
adag nyugtató? Az is lehetett. De akárhogy
is: az utolsó pillanatokban nem akart
meghalni. Küszködés, szabadulni akarás
nyomait találták a falon: a körmét véresre
kaparta.

Mi volt a végső ok? Fizikai rosszullét,
véletlen vagy tényleg egyetlen pillanat
őrült meghalni akarása? Nem tudni.

A legnagyobb vágya az volt, hogy el-
játssza valamikor a Hamletet. Dayka
Margittól kapott egyszer egy Shakespeare-
kötetet. A könyvjelző a Hamletnél volt
beletűzve. Boldoggá tette, hogy más is hisz
abban, amit ő egyszer meg akar valósítani.

V I T A P Á R I Z S B A N .

Claude Olivier „A córesz dalnoka" című nagy
cikkben támadja Michelet kultuszminiszter
éhségprogramját. Gúnyosan jelenti ki, hogy
míg a miniszterek hason-ló esetekben objektív
okokra, nehézségekre szoktak hivatkozni,
elismerve, hogy a dolgok jobban is
mehetnének, Franciaország végre megtalálta
az eszményi teoretikust, aki elvi alapon prédi-
kálja a szegénységet. Michelet hirhedt
interjújában szó szerint a következőt
mondotta: „Azt hiszem, a legrosszabb, ami a
színházzal történhetne az, ha belefulladna a
pénzbe ... Minél kopárabb, minél szegényebb
lesz a tanúvallomás, annál példaszerűbb lesz
az értéke, annál hatékonyabban bizonyíthatja
be azt, amit be akar bizonyítani." Olivier
ismét felszólítja a színházi embereket: vagy
meg-kötözött kézzel-lábbal kiszolgáltatják
magukat a rájuk kényszerített embertelen
feltételeknek, vagy akcióba fognak.

Les Lettres Francaises, 1969. dec. 17.

A B L O N C Z I L Á S Z L Ó

Egy rövid életű
színházi lap története
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A debreceni Csokonai Színház két vi-
lágháború közötti korszakának egy ki-
csinyke időszakát már példaadó hagyo-
mányként emlegeti színháztörténetünk. Az
1936-39 közötti időszakot, amelyben
Horváth Árpád* a magyar dráma és
színjátszás ügyét megkísérelte az érdek-
lődés homlokterébe állítani. Ennek a tö-
rekvésnek az orgánuma volt a hetenként
megjelenő Debreceni Színház. A szer-
kesztésért és a kiadásért maga a színház
igazgatója, Horváth Árpád felelt, a szer-
kesztői tennivalókat előbb Béber László
végezte, majd 1938-tól a nemrég elhunyt
érdemes művészünk, Szabó Ernő.

A szellemiségében megújuló színház
írásos fóruma volt elsősorban a Debreceni
Színház, de figyelte a város kulturális
életét is. Híradás vagy részletes beszámoló
formájában állandó jelleggel tudósított a
Csokonai Kör, az Ady Társaság
munkájáról, színházelméleti írásokat,
rendezői vallomásokat, rövid tanulmá-
nyokat, kultúrpolitikai reflexiókat közölt,
és természetszerűleg nem hiányzott
alkalmanként a bemutatásra kerülő darabok
részletes elemzése sem.

„Színházi hetilap" - ez állt az újság
fejlécén. De a gyakorlat ellentmondott
ennek, mert az első hetek rendszeres,
hetenkénti megjelenése után egyre rit-
kábban jutott el a közönséghez.

A napilapok formátumánál valamivel
kisebbre méretezve, rendszerint nyolc-
oldalas terjedelemben, 1936. október 1 - i

keltezéssel indult a lap, majd 47 szám
követte, az utolsó 1939. április 8-án.

1936. október 1-én megújhodott színház
várta a közönséget. A páholyok újrakár-
pitozva, a folyosók frissen festve, minden
ülőhelyen virág. A néző tíz fillérért
megvette a Debreceni Színházat, hogy -
mielőtt felhangzik Kacsóh Pongrác zenéje -
átnézze, miként is sáfárkodik a
lehetőségekkel a Horváth Árpád nevű új
igazgató. Ígéreteket, bizakodó nyilat-
kozatokat olvashatott. Béber László ekképp
írt: „A Csokonai Színház új igazgatója,
Horváth Árpád azzal az egyedül lehetséges
célkitűzéssel kezdett neki munkájának,
hogy vissza akarja szerezni a művészi
színház hitelét." Juhász Géza pedig - az
azóta elhunyt irodalomtör-

* Huszonöt éve, 1944 decemberében végezték ki a

fasiszták Horváth Árpádot.

ténész - a komoly dráma és a közönség
kapcsolatának ürügyén a debreceniek
színházba való visszaszoktatásának lehe-
tőségeit vizsgálta.

Az 1936. október 9-i szám örömmel
állapítja meg: „Divat lett a színházba
járás." De már itt, Horváth Árpád Vidéki
színészei című írásában megfogalmazódik
a majdani kudarc is: „A vidéki színészet
lassanként megszűnt közszükségleti
tényező lenni a szellem számára, a görl és
a színésznő lett közszükségleti cikk.
Pártolják - a színházat elvben, nemritkán
potyajegyes alapon; a színész-nőt az olcsó
beszerzés és mérsékelt rezsiköltség
reményében. Ami természetesen visszahat
magára a színház intézményére is. S ez a
színház, amely gazdasági helyzeténél
fogva csak megszorított teljesítményt tud
nyújtani, sőt a visszahatás láncolatában
már maga is eleve meg-szorított
ambíciókat támaszt önmagával szemben,
sínylődik és kallódik az élet-képtelenség
hamis vádjával s hazug látszatával a feje
fölött."

Egyelőre még semmi baj. Az október
16-i számban megszólalnak a városatyák
is. Kölcsey polgármester, Balogh kultúr-
tanácsnok áldásukat adják a nagy kul-
túrmisszióra. Csak épp az anyagi segít-
ségről feledkeznek el. Jellemző a véletlen
egybeesés: ugyanez a szám adja hírül a
Horváth Árpád költségén épült forgó-
színpad elkészültét, holott ennek finan-
szírozása a város kötelessége lett volna.

A Debreceni Színház továbbra is jó
tükre és segítője a Csokonai Színház mű-
ködésének. Szeizmográfnak is kitűnő. A
4., 5. és 6. számban „A közönségen a sor"

és a „Program és közönség" című írások
jelzik: baj van a színház látogatottságával.
De A néma levente mindent felülmúló
sikere csökkenti az aggodalmakat. A
november 27-i szám ismét vívódó
gondolatokat közöl: „Mit tegyen hát az
igazgató, ha fájdalmasan látja, hogy a
színvonal emelésére és megtartására tett
óvatos kísérletei is sikertelenek? Az
asztalán az Antigoné és a Hamlet
rendezőpéldánya mellett ott van a napi
pénztári jelentés kiábrándító szám-
oszlopa, s a szép álmok eltemetődnek a
rideg valóságban. Szabad ezt megengednie
Debrecen közönségének, amely elmé-
letben büszke arra, hogy színháza fő-
városi színvonalú, gyakorlatban azonban
nem jár bele?" Bár a következő héten
megismétlődnek a kétségek, de a közelgő
klasszikus előadások, ősbemutatók, ope-
rettújdonságok elcsöndesítik az aggodal-
maskodó hangokat. Tanulmányok, cikkek
jelennek meg. Appiáról folytatólagos
életrajzi novellát közöl a lap, Fáy E. Béla
az olasz dráma negyven esztendejéről ad
áttekintést, Kőmíves Sándor
vándorszíntársulati éveire emlékezik. Egy
másik írás az operett maradandó-


