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ÉVFORDULÓ -TANULSÁGOKKAL
125 éve nyitotta meg kapuit Debrecen
város közönsége előtt a Csokonai Színház
épülete. Lehet-e újra élővé tenni, saját
élményünkké varázsolni ezt a 125 eszten-
dőt? Aligha.

Amikor a debreceni színjátszás (tehát
nem a színházépület) századik
évfordulóján, 1898-ban az akkor itt élő
Ady Endre megnézte a Kereskedelmi
Akadémia Csokonai-szobájában rendezett
Színészeti Ki-állítást, ezt írta: „Mennyi
dicsőségnek maradt emléke egy
ezüstkoszorú, s hány álomból maradt
meg csupán a fájdalom s egy száradt
virág."

Borongós ez a hang, bár felhangzik
benne a fájdalom mellett a dicsőség lehe-
tősége is. Mindkettő mögött századok
színházi hétköznapjai húzódnak meg.
Ezekről s ezek tanulságairól szeretnék írni.

Színházteremtő akarat

Elsőnek arról a szinte
megmagyarázhatatlan szenvedélyről,
amelyet úgy neveznék: színházteremtő
akarat. Debrecenben már 1798-ban
gyökeret vert a magyar nyelvű
színjátszás, hat évtizeden át viszont nem
volt állandó kőépülete. Hogy a városnak
feltétlenül szüksége van kőszínházra, azt
már 1843-ban megfogalmazták. Pénzt is
kezdtek rá gyűjteni. Az első lendületet
azonban, amelyet a nemzeti és politikai
szabadságért indított mozgalmak adtak, a
szabadságharc bukása megtörte. De alig
pár évvel később, 1852 és 54 között -

Jelenet a Bajazzókból (1953)

dacol, csak azért is? - a város újra meg
újra követelte az abszolutista hatalomtól,
hogy engedélyezze „egy a Város tekinté-
lyének s a kor igényének megfelelő ál-
landó nemzeti színházat építtetni..."

Ilyesfajta álmokat gyakran fogalmazunk
meg azóta is.

A színházteremtő akarat valódiságát
azonban a tettek igazolják. Például: a
szükséges pénz előteremtése. És akkor ez
a város megtette, amit kellett: 1861-ben
százötvenezer pengőforintot szavazott
meg a maga erejéből, s amikor ez az
építkezés során kevésnek bizonyult, el-
adta telkeit, s így megduplázta az eredeti
összeget. Konokul ragaszkodott hozzá,
hogy színháza legyen. S attól fogva, hogy
a színház megépült és 1865. október 7-én
megnyílt, a magáénak tekintette azt.

Hogy mi erre a bizonyság? Egy év
múlva kiderült, hogy az egyébként jó hírű
és tisztességes igazgató, Reszler István a
saját erejéből nem tudja üzemeltetni a
hatalmas létesítményt - állóhelyekkel
együtt akkor ezerháromszázan fértek el a
nézőtéren. A város elhatározta, hogy in-
tendatúrát szervez, amely művészi és gaz-
dasági felelősséggel viszi az ügyeket. Az
első évtizedben ez az intendatúra tartotta
kezében a színház irányítását. Színháztör-
ténészeink ezt a korszakot azóta is kiemel-
kedőnek tartják. Az intendatúrát létrehozó
Színügyegylet az alábbi szellemi progra-
mot fogalmazta meg:

„Legcélszerűbbnek látszott... olyan
egyletet alakítani, melynek tagjai felada-
tokul tűzik ki felvilágosítás, rábeszélés és
jó példaadás által odahatni, hogy színházi

Balogh Éva és Oszvald Gyula a Fidélióban
(1960)

közönségünk gyarapodjék, kitartásban
erősbödjék s ilymódon a Színügy állandó-
síttassék. A Színügy pártolásának elő-
mozdításán kívül célja még az egyletnek,
amennyiben pénzereje engedi, időnként
kitűzendő díjak által a nemzeti színiroda-
lom fejlesztésére is közreműködni. Külö-
nösen köteles arra törekedni, hogy oly
igazgatóság legyen a Színügy vezetésé-
nek élére állítva, mely rend, pontosság és
műértelem tekintetében a közönség műíz-
lését kielégíteni képes legyen."

Értékes program, s ha nem sikerült is
mindvégig következetesen megvalósíta-
ni, eszményei mindvégig munkáltak.

Nem elég csupán alapítani...

Működésének vége felé az intendatúra is
anyagi gondokkal küzdött, az utána követ-
kező magánigazgatók pedig rövidebb-
hosszabb évadok múltán megbuktak.
Volt, aki egyszerűen rossz színházat csi-
nált, de voltak kiváló képességű, igényes
vezetők is - hogy csak Krecsányi Ignácot,
Aradi Gerőt, Komjáthy Jánost, Zilahy
Gyulát említsem -, akik ugyanerre a
sorsra jutottak. Ebből végül is azt a tanul-
ságot kell levonnunk - egyébként sok
más városunkban történt így -, hogy
egyetlen művészi intézményt, tehát a
színházat sem elég csupán megalapítani-
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fenntartani, üzemeltetni kell. Ehhez pedig
két dolog szükséges: az anyagi feltételek
folyamatos biztosítása és megfelelő kö-
zönségbázis.

Az első feltételnek Debrecen városa lé-
nyegében mindvégig eleget tett: ingyen
adta a fűtést, a világítást, mentesítette
színházát a vigalmi adó alól; meglehetős
rendszerességgel nyújtott alkalmi segítsé-
get: plakátok kinyomtatását vállalta, bajba
jutott társulatokat istápolt. Az első
világháborúig terjedő időben öt alkalommal
is elfogadta, hogy igazgató nélküli,
úgynevezett színészkonzorciumok mű-
ködtessék a színházat; többször is átépít-
tette, modernizáltatta az épületet, kamara-
és stúdiószínházakat működtetett,
operaegyüttest teremtett, 1916-ban pedig
hírneves fiáról, Csokonai Vitéz Mihályról
nevezte el színházát.

A közönségbázissal azonban rosszul
számoltak. Ennek több oka is lehetett. Az
egyik okra a megnyitás évének híres ren-
dezője, Molnár György utalt emlékezései-
ben, megállapítva, hogy az európai min-
tára készült nézőtér beosztása nem felel
meg a város társadalmi rétegződésének.
Az a széles, fizetőképes középréteg ugyan-
is, amelynek lett volna pénze színházláto-
gatásra, a földszintre nem mert beülni,
mert félt, hogy kinézik onnan az urak, a
karzatra pedig nem ment fel saját inasai,
szolgái, cselédei, a faluról betódult kiván-
csiak közé. Ez a szociológiai tény nagyon
is leszűkítette a lehetséges rendszeres
nézők körét, akik ily módon nagyon keve-
sen maradtak ahhoz, hogy folyamatosan
eltarthassák a társulatokat. Annyian meg
pláne nem voltak, hogy egy-egy produkciót
több napon át műsoron tudjanak tartani.

Ennek a közönségbázis-beszűkülésnek
viszont nagyon komoly művészi következ-
ményei lettek. Szinte naponta kellett mű-
sort váltani. Így például az első négy
évtizedben, tehát a századfordulóíg, éva-
donként átlagban százharminc (!) külön-
böző művet kellett műsorra tűzni, hogy a
közönség érdeklődését ébren lehessen
tartani. A város lakosságának növekedése,
belső átrétegződése, társas szokásai-nak
változása tette azután lehetővé, hogy a
századfordulótól 1925-ig ez az átlag
nyolcvan darabra csökkenjen, majd ettől
kezdve a második világháború végéig el-
érje az ötvenes átlagot.

A harmadik kérdés: mit játszottak az
együttesek, milyen műsorrétegekre milyen
mértékben támaszkodhattak? Egy-szerű
volna azt felelni: mindent játszottak.

Bárány Frigyes, Tóth Judit és Sinkó László
Arbuzov Egy szerelem története című
előadásban (1963)

De igazából a különböző műfajok műsor-
aránya, az arányok változása tanulságos.
(A színházak államosításától kezdve
ugyanis merőben más műsoralakítási
szempontok érvényesültek.)

Mit játszottak és hányszor?

A Csokonai Színház megnyitását követő
első években a bemutatott művek húsz
százalékát az operák tették ki: Meyerbeert,
Verdit, Donizettit, Bellinit, Erkelt játszot-
tak. A műsor további húsz százalékát drá-
mai művek alkották. A maradék hatvan
százalékot a népszínmű, az operett, a víg-
játék, a bohózat, tehát az úgynevezett
könnyű műfajok tették ki. 1865-től, tehát a
nyitástól kezdve azonban az operajátszás
fokozatosan lehanyatlott: míg kezdetben
évadonként húsz opera volt műsoron (ez
jórészt az intendatúra felelős művészeti
vezetőjének, Szabó Józsefnek az érdeme),
addig ez a szám egy évtized alatt a felére,
1880-ra a negyedére csökkent, 1881-től
kezdve pedig az opera megszűnt a reper-
toár része lenni. Fél évszázadon keresztül
legfeljebb egy-két opera kerülhetett mű-
sorra; még 1920 és 1936 között is csak évi
öt-hat. Minőségi ugrás következett be Hor-
váth Árpád kivételesen igényes műso-

rában (de mennyiségi ekkor sem). Mi
történhetett az operával? A népszínművel
együtt - amelyet főként Szigligeti, Szigeti,
Csepreghy képviselt - felfalta az operett.
Először a zeneileg szintén igényes klasszi-
kus nagyoperett - Offenbach, Johann
Strauss, Zeller, Millöcker, Suppé, Hervé,
Planquette művei -, később a bécsi ope-
rett második, úgynevezett magyar hullá-
mának darabjai (Lehár, Kálmán Imre, Ja-
cobi, Buttykay), majd az angol táncos
operett, aztán a francia zenés vígjáték és
bohózat, még később a lendületes
dzsesszoperett, s végül a harmincas évek
végétől a magyarkodó, egyre silányabb,
bár igen népszerű művecskék.
A műsor másik nagy blokkja drámai

darabokból' állt össze. Megállapítható,
hogy minden olyan jelentősebb művet,
amely a magyarországi repertoárba
egyáltalában bekerült, a Csokonai Szín-
házban is látni lehetett. És persze a silá-
nyabb, sokszor bulvárszínvonal alatti mű-
veket is. Lehetetlen vállalkozás volna
most feltárni ezt az egész műsorszöve-
vényt. Arra azonban mégiscsak vállal-
kozni kell, hogy a legsikeresebb szerzőkről
és műveikről megemlékezzünk (a sikert
ezúttal úgy mérve, hogy melyik drámai
műnek hány évadon keresztül sikerült,
felújítások, új betanulások hosszú során
át, az érdeklődést újra meg újra magára
vonni).
A magyar drámairodalomból standard

mű a harmincnyolc évadban játszott Bánk
bán, illetve a huszonöt évadban színre vitt
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Az ember tragédiája. A világirodalomból
Shakespeare életművéből tizenhetet lát-
hatott a debreceni közönség: harminchat
évadban a Hamletet, harmincnégyben a
Romeót, huszonkettőben az Othellót és A
makrancos hölgyet, huszonegyben a
Lear királyt, tizenkettőben A velencei kal-
márt, tizenegyben a Coriolanust, nyolc-
ban a Macbethet, hogy csak a listavezető-
ket említsem.

Jellemző az egyes drámakorszakok, író-
nemzedékek előfordulási gyakorisága is.
A tizenkilencedik század közepének ma-
gyar történelmi drámaterméséből Szigli-
geti /l. Rákóczi Ferenc fogsága című da-
rabja tizenhat évadot gazdagított, tizen-
négy szezonban lehetett látni Dobsa Lajos
méltatlanul feledésbe merült /V. László-
ját, és tizenegy évadban Jókai politikailag
sokat vitatott Dózsa Györgyét. A magyar
polgári dráma kialakulásának korszakából
Csikynek ezen a színpadon játszott hu-
szonegy műve közül háromnak volt
visszatérő sikere: a Cifra nyomorúságot
tizenhétszer újították fel, a Proletárokat
tíz-szer, a később megzenésített
Nagymamát tizenhatszor. Bizonyos
mértékben Csikytől vette át a stafétabotot
Herczeg Ferenc, akinek 1893-tól 1942-ig
huszonegy da-rabja szerepelt műsoron:
legnagyobb sikere a huszonegy évadon át
repertoáron lévő A dolovai nábob lánya
című darabjának volt, A Gyurkovics-
lányokat tizenhárom, az Ocskay
brigadérost tizenkét évadban újították fel.
Érdekes, hogy Molnár Ferencnek itt nem
volt átütő sikere: tizen-hat bemutatott
darabja közül legtöbbször - hétszer - Az
őrdögöt, míg A testőrt ötször, a Doktor
urat pedig négyszer tűzték műsorra.
Többé-kevésbé ezekhez mérhető
Lengyel Menyhért Tájfunja (nyolc évadi,
Bródy Sándor Tanítónője és Bíró Lajos
Sárga lilioma Ihat-hat évad. A húszas
évek második felétől a világháborúig
Zilahy Lajos aratja a nagyobbnak
nevezhető sikereket, amit a Süt a nap
ötszöri, illetve a Hazajáró lélek négyszeri
műsorra tűzése bizonyít.

A klasszikusok közül Moliére tizenegy
bemutatott művéből a Képzelt beteg öt-
ször, a Tartuffe hatszor, A fösvény tízszer
került színre. Érdemes volna elemezni,
miértmaradt szinte mindvégig kiemelke-
dően sikeres a schilleri dráma. Az Ármány
és szerelmet az évtizedek során tizen-
nyolcszor lehetett meghirdetni, és az or-
szágban egyébként nem sokat játszott
Haramiákat tizenháromszor. Goethe
Faustja hat (!) alkalommal is felbukkant.
Ugyanakkor Georges Ohnet-nak A vas-

Farkas Zsuzsa és Szücs András a Romeo és
Júliában (1972)

gyáros című társadalmi drámáját 1884-től
kezdve (a Romeo gyakoriságával verse-
nyezve) harmincnégy évadon át lehetett
műsorra tűzni.

Minden jelentősebb huszadik századi
európai stílusirányzat elkerült a debreceni
színpadra is: a késő romantikus Echega-
ray éppúgy, mint a naturalizmus felé in-
duló Sudermann, majd Hauptmann, de
alkalmankint Maeterlinck és Gorkij is,
vagy a nagypolgári bulvár mestere, Bern

stein, akinek A tolvaj című művét nyolc,
Baccarat-ját pedig hét évadban játszották.
De játszottak Bernard Shaw-t és Tolsztojt,
Schnitzlert és Csehovot (igaz, csak a Há-
rom nővért az 1923-as évadban),
Niccodemit és Arcübasevet, Strindberget
és Pirandellót, Maughamot és Marcel
Pagnolt meg Hella Vuolijokit is. A
változatosságról és bizonyos
szempontból az európai egyidejűség
elmulasztásáról tehát nemigen lehet
panaszkodni. Azonban a műsor
összképe végeredményben nem a meg-
hirdetett műsordarabok minőségétől
függ, hanem attól, hogy melyik művet
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Jelenet a Nabuccóból (1973)

hány estén át lehet műsoron tartani. S
ekkor az összkép már nem olyan meg-
nyugtató. Persze másutt sem az ország-
ban.

Az a bizonyos negyven
esztendő

Az eltelt 125 esztendő arányaiban is jelen-
tős részének számít az 1945 óta eltelt
csaknem fél évszázad, s ezen belül az a
bizonyos negyven esztendő, amelynek ér-
tékelése, megítélése, nemritkán elítélése
manapság annyi zavart okoz.

1949-től fokozatosan áltagosan tizen-
hatra csökkent a bemutatók száma. Ennek
a változásnak felmérhetetlen a művészi
jelentősége. Az anyagi terhek központi
vállalásával („államosítás"), az első öt

évben valóban nagy tömegű, új nézőréte-
gek mozgósításával, a tájhálózatok meg-
szervezésével éppen a régebbi „pártolási
rendszer" kapott merőben új arculatot;
megnőtt az anyagi-egzisztenciális bizton-
ság, és sokszorosára bővült a közönség-.

bázis.
Visszatekintve a régmúltba: mit érezhetett
az a századvégi színész, aki évadon-ként
nyolcvan-száz szereppel a tarsolyában
azért kapott elmarasztaló bírálatot, mert
produkciója „nem volt kellőleg
összetanulva"! Micsoda elképesztő szín-.

padi fantázia kellett a korabeli rendezők-
nek és díszletfestőknek ahhoz, hogy sze-
gényes színfalkészletükből, a ,,fundusból",
csak megközelítően is hiteles szín--
padképeket varázsoljanak! Micsoda talá-
lékonyságra volt szüksége színésznek és
főképpen színésznőnek ahhoz, hogy bi-
zonytalan fizetéséből változatos ruhatárat
teremtsen elő harminc-negyven-ötven
vezető szerepéhez! 1949-ben ez alól a

teher alól felszabadult a magyar vidéki
színészet, amikor minden produkcióhoz új
díszletet kapott, a színház biztosított a
színészek számára öltözékeket, és - nem
győzöm hangsúlyozni - megnövelte a
felkészülési időt! Ez valóban, minden szé-
pítés nélkül, aZ úgynevezett minőségi vál-
tozás lehetőségét teremtette meg.

Másfelől az iS igaz, hogy ezekkel a
lehetőségekkel nem mindig éltünk. Volt
idő, ami-kor erőszakos és zavaros
elméletek akadályozták kibontakozásukat.
Olyan műveket és előadásokat is
rákényszerítettünk a nézőkre, amelyeket
azok egyre kevesebb lelkesedéssel
fogadtak. A változó történelem lendületét
sem mindig sikerült követni, bár országos
figyelmet keltő „kísérletező" elő-adások is
születtek. Az is kétségtelen, hogy mai
színművészetünk számos nagy egyéni-
sége, iskolateremtő alkotója fémjelezte a
Csokonai Színház elmúlt négy évtizedét.
Jelenünkről szólni azonban nem a színház-
történész dolga.
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Színész és közönség nélkül
nincs színjáték

Illik megemlékezni a debreceni múlt nagy
színészalakjairól. A százak közül kit emel-
jünk ki az emlékezet fényével? Kivel le-
gyünk méltányosak, kivel méltánytalanok?
Csak azok nevét soroljuk fel, akik egy
évszázad távolából is országos hírűek ma-
radtak: Blaha Lujza, Vizvári Gyula, ódry
Árpád, Honti Hajnalka, Neményi Lili,

Sárközy Zoltán és Korcsmáros Jenő a Tóték-
ban (1986)

Szabó Ernő nevét? De hiszen voltak a
vidéki s köztük a debreceni színészetnek
olyan nagy alakjai is, akik sosem kerültek
fővárosi színpadra, és mégis: vállukon
nyugodott hosszú évtizedek terhe, és Deb-
recenben éppúgy rajongtak értük, mint
azokért, akiket országos hírnév övezett.
Szabad-e említés nélkül hagyni Rónay
Gyulát, Halasy Mariskát, László Gyulát,
Timár Ilát, Jurik Icát és Julcsit, Moóry
Lucyt, Hotty Évát? Nem kell-e elhangoznia
a hosszú évekig-évtizedekig Debrecenhez
kötődő kedves és kitűnő, ma már nem élő
művészek nevének, mint amilyen Angyal
Sándor, Bángyörgyi Károly, Hortobágyi

Csokonai Vitéz Mihály

Artúr, Kováts Terus, Selmeczy Mihály,
Thúróczy Gyula volt? És ne beszéljünk az
egy-két évet itt töltött, átsuhanó üstökös-
tehetségekről, mint Soós Imre, Latinovits
Zoltán? Legalább ez az egy-két említésnyi
pillanat legyen most az övék!

Közönség nélkül sincsen színház. A
debreceni teátrum sem érte volna meg ezt
az évfordulót, ha nem állnak mögötte a
város legjobbjai, a színházteremtők, a
színházrajongók, azok, akik a kultúrát éle-
tünk legszebb értékének tartják. Hol az
alapítás konok pátoszát köszönhettük ne-
kik, mint az intendatúra idején, hol a vi-
szonylag zavartalan folyamatosságot, mint
Kardoss Géza másfél évtizedes igaz-
gatása alatt; hol pedig az európai, sőt
világszínházi színvonal igényét és támo-
gatását, mint Horváth Árpádnak csak há-
rom éven át tartó, de azóta is példázatos
színházújítása esetében, amikor nemcsak
színházi lapot tarthattak fenn, hanem so-
rozatos színházi szabadegyetemi előadá-
sokon is találkozhattak egymással a mű-
vészek, a tudósok és a szépséget érteni
vágyó debreceni értelmiségiek. A város
legszélesebb rétegei özönlöttek a néző-
térre 1950 és 1970 között- még a későbbi,
általános és nem csak színházi csalódások
és kiábrándulások előtt -, hogy bele-
édesedhessenek ebbe a gazdag művé-
szetbe, amelyet egyetlen szóval színház-
nak nevezünk, de amelyben ott él a zene
és a képzőművészet, az irodalom, az em-
berábrázoló színész és a befogadásra kész
néző is. E helyütt immár 125 éve.


