
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-



ságát vizsgálja, aztán részletesen ismertetik
Juhász Géza előadását, amelyet a színház
jelentőségéről és funkciójáról tartott az
Ady Társaság Színházi Szabadegyetemén.

Az 1937. évi 2. számban ismételten ki-
fakad a Debreceni Színház vezércikk-írója:
„Mert lehetetlen az, hogy amikor a többi
vidéki város méltányolja a Csokonai
Színház erőfeszítéseit a magyar vidéki
színpad színvonalának felemelésére, éppen
Debrecenben ne becsülné meg a közönség
ezt a szép törekvést, aminek a kezdet után
folytatása is lesz!" Lett is: a színház egymás
után teljesítette ígéreteit, csak a jó cívisek
maradtak továbbra is közömbösek.

Az 1937/9. számban Heltai Jenő és
Felkai Ferenc szólanak darabjaik debreceni
bemutatója (A néma levente 25. előadása
és a Baj van Napóleonnal ős-bemutatója)
alkalmából. Ok elégedettek, csak a
közönség kerüli a színházat. A Debreceni
Színház tavaszi számai megpróbálták a
figyelmet felszítani, s Melyik darab tetszett
Önnek legjobban? címmel pályázatot
hirdettek. A május 16-i szám hozza a
végleges jelentést: „A Csodahajó és A
néma levente tetszett legjobban a
közönségnek."

Több cikk, tanulmány jelent meg a nagy
színházi eseményről: Az ember
tragédiájának bemutatójáról. A 16-os
számban - még a premier előtt -
Szentmihályi János elemzi Kardos István
kísérőzenéjét, a 17. számban Juhász Géza
„Az Élet Könyve" a színpadon címmel
méltatja a monumentálisnak ígérkező
vállalkozást. Erről nyilatkozik a 19.
számban Horváth Árpád. Rendkívül
meggyőzően mondja el látomását a Tra-
gédiáról, lényegében azt, amelyet 1934-ben
a Nyugatban ismertetett, miután a
Nemzetibeli előadáson nem valósíthatta
meg teljességgel elképzeléseit. A Debreceni
Színház 2o. száma a Tragédia színpadi
történetét ismerteti. Figyelmet érdemlő
cikk még ugyanitt Szentmihályi Jánosé, aki
Basilides Mária portréját rajzolta meg
abból az alkalomból, hogy a
Székelyfonóban vendégként a Házi-
asszony szerepét énekelte.

A továbbiakban esetlegessé válik a lap
megjelenése. Ennek oka elsősorban a
gazdasági bizonytalanság. Az egyhónapos
nyári szünetre Horváth nem tudta kifizetni
színészeinek a járandóságot. Bár a
Debreceni Színház a színház rangos
művészi törekvéseit szolgálta, igényesen,
mégis közérthetően nevelte a közönséget,
ez nem járt pénzügyi gyarapodással.
Inkább ráfizetéssel. Ezzel magyarázható,
hogy amíg 1936. október i. és december
31. között 13 szám jelent meg, 1937

hasonló időszakában már csak 9.
A számbeli csökkenést nem követte

tartalmi súlytalanodás. A színház a Bánk
bán bemutatójára készült, s a Debreceni
Színház is Katona szellemét idézte. Kö-
zölte Vörösmarty első bírálatát a Bánk
bánról, és ismertette a tragédia színpadi
történetét. Ugyanitt hosszabb megemlé-
kezést olvashatunk a 14o éves debreceni
színészetről, s egy beszélgetést Fülöp
Zoltán operaházi díszlettervezővel.

A következő nagy eseménynek a Lear
király ígérkezett. A Debreceni Színház
történeti és elméleti írásokkal is szolgálta a
Shakespeare-bemutató ügyét. A 23. szám
Színészi alak és színészi hang címmel
Kőmíves Sándor egyéniségét elemzi,
pontosabban azt, hogy a színész fizikuma,
hangbeli adottságai, lelki hangoltsága
miként módosíthatja az „ideális színpadi
hősről" vallott elképzeléseket. A további
számokban írás jelent meg Shakespeare
drámáinak magyarországi sorsáról (24. sz.),
egy másik cikk ugyanitt Vörösmarty Lear-
fordítását méltatja, majd sort kerít
Kőmíves Sándor Lear-alakításának
elemzésére is (25. sz.).

A Lear királyt megbuktatta a közöny, s a
színház vitatható értékű operettek
bemutatására kényszerül. A Debreceni
Színház az igényesebb Strausst, Offen-
bachot népszerűsíti, és elemzést ad A
modern táncritmus az operettben címmel
(25. sz.). Á másik titkon remélt siker, a
Vadkacsa is a Lear király sorsára jut; 56
néző volt a bemutatón. „Éppen az a furcsa
és csodálatos, hogy jó és rossz színház
egyaránt azonos sorsra van kárhoztatva
1937-ben" - olvashatjuk a 27. számban. Így
igaz, csakhogy ez nem furcsa, hanem
törvényszerű. A dilemma a korból
következik és feloldhatatlan: a cívisnek
még sznobságból se kellett a komoly
próza, a diákok és a munkások anyagi
okokból nem tudtak rendszeresen
színházba járni. Ha Horváth engedett az
igénytelenségnek, a művészi színvonal
sínylette meg (operettek, kommersz víg-
játékok), ha nem, a pénzügyi bukás volt
katasztrofális.

A karácsonyi 12 oldalas számban Hor-
váth Árpád Karácsony és gyermek című
írásában komoran szól a magyar színészet
helyzetéről: „Közöny és sokszor bur-
kolatlanul nyílt, kaján káröröm mérges-
gázfelhője fojtogatja a magyar színészetet.
Mintha a hitvallók sorsát kívánnák s
igéznék ránk. Miért, ki tud rá felelni?" A
színészek is rezignált hangon vallanak.
Ladányi Ferenctől azt kérdezte a
Debreceni Színház, hogy „mi a különbség
Miskolc és Debrecen között?". Ladányi
válasza: „Semmi. Egyáltalán sem-mi: ott
sem járnak színházba, itt sem. Képtelen
vagyok megmagyarázni, mi ennek az oka ..
." Neményi Lili is hasonlóan vélekedett:
„Hát vannak a szín-háznak barátai? Én
sajnos valami olyan érthetetlen közönyt
tapasztalok a szín-

házzal szemben, amiről jobban szeretek
nem beszélni. Vannak persze barátaink is,
ha kevesen is, és ennek a szűkebb körnek a
valóban megható ragaszkodása, segíteni
törekvése tartja bennünk a lelket,
mindnyájunkban. Nekik köszönhetjük,
hogy még mindig nem keseredtünk el,
hanem dolgozunk a régi lendülettel,
kitartással és becsülettel, és minden
törekvésünk az, hogy a debreceni
közönség számára tartani tudjuk
színházának azt a színvonalát, amit -
dicsekvés nélkül mondhatom - felül
emeltünk a vidéki átlagon."

1938. január I. és június 2. között mind-
össze hétszer jelent meg a Debreceni
Színház. A 6. szám frissebb, érdekesebb az
előzőknél: ezt szerkeszti elsőként Szabó
Ernő. Horváth Árpád meleg szavakkal
köszönti Bajor Gizit, és ismerteti a lap a
Debrecenbe érkező két másik
vendégművésznek, Rajnai Gábornak és
Kiss Ferencnek színészi életútját. Egy vers
és egy novella is megjelenik ugyan-ekkor,
mindkettőt Ladányi Ferenc írta. (A vers
címe: Világosító, a novelláé:
Öngyilkosság.)

A június 2-i szám után hosszú időre
elhallgat a lap. Az új sajtótörvény ér-
telmében ugyanis meghatározatlan időre
bevonták a lapok engedélyét, hogy jel-
legüket, irányzatosságukat felülvizsgálják.
Így a Debreceni Színházét is. Az új
megjelenési engedélyt hosszas közbenjá-
rásra 1939. január 1-én sikerült megszerezni.

Szokatlanul sokat szólal meg Horváth
Árpád az 1939-es évfolyamban: Új erővel (i.
sz.), BUÉK (1. sz.). Rövidebb írásai után
talán az utolsó reménykedést sugárzó
cikkében, a Mérleg és programban (2-3.
összevont szám) gondjainak lényegét
sommázza: ,,... magasrendű szín-házi
kultúrát csak ráfizetéssel lehetett
szolgálnunk. Ráfizetni pedig csak onnan s
addig lehet, ahol és ameddig van. És a
ráfizetés nem úgy értendő, hogy csak
ezekre a komoly értékekre fizettünk rá
(Madách, Katona) ..." Majd így folytatja: „
.. keresni soha nem akartunk, csupán
dolgozó színészeink tisztes és a magunk
kenyerét szerettük volna biztosítani."

Az igazgató segítségért kiáltó szavára
nem érkezett felelet. Magára maradt.
Szorította a fasizálódó államgépezet, sú-
lyosbodtak pénzügyi terhei, teljessé lett a
cívisközöny, becsapta és megalázta a
Színész Kamara. Mennyire ironikus szí-
nezetű az április 8-i utolsó szám. Sláger-
szövegeket közöl, és Harsányi Zsolt fe-
csegését veszi át a fővárosi sajtóból. . .

Itt végződik a Debreceni Színház tör-
ténete. A négy évfolyamnyi, mintegy
félszáz szám azt a harcot mutatja, amelyet
Horváth Árpád vívott az új minőségű
színházkultúra megteremtéséért.


