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PH: A boldogság átmeneti állapot; ma
eltölt, holnapra elszáll. Mint életem ál-
landó és alapvető elemében nem hiszek
benne; ilyen értelemben szerintem senki
sem boldog. Viszont elég gyakran érzem
magam elégedettnek.

MB: Mikor elégedett? Ha valamilyen
munkája nagyon jól sikerül?

PH: Akkor is, meg akkor is, ha eltöltök
itt egy kellemes napot. Az is nagyon elé-
gedetté tesz, ha olyasmit látok, amit iga-
zán csodálni tudok. Nincs számomra üdí-
tőbb élmény, mint ha olyasmit látok vagy
hallok, ami megerősíti hitemet: igenis
tovább kell űznünk a mi kis játékainkat.
Bizonyos értelemben az egész színházi
világ egy nagy gyerekszoba, ahol gyerek-
kori fantáziajátékainkat valósítjuk meg
azok számára, akik igénylik. E művelet
jelentősége attól függ, mennyire becsü-
letesen és tisztességesen hajtjuk végre.
Ezért önt el úgy a harag, ha olyasmit
látok, ami becstelen, manipulatív vagy
giccses vagy dilettáns. Ilyenkor nagyon-
nagyon dühös tudok lenni, és az ilyen
előadásokról ki is szoktam lopakodni,
bár nem csinálok lármát, nem csapom le
zajosan a székemet. Csak épp nem óhaj-
tok végignézni olyasmit, amit nem tudok
tisztelni. Ilyenkor úgy érzem, mindan-
nak, amiért dolgozunk, semmi értelme.

MB: Persze más az olyan munka, amit
az ember tisztességgel vállal, csak nem
tudja megvalósítani, és az olyan, amit
eleve nem lett volna szabad vállalni.

PH: Tökéletesen egyetértek. Az előb-
bit tisztelem, csak az utóbbi nem érde-
kel, akár sikere van, akár megbukik.

Nehéz elemezni ezeket a dolgokat. De
azt hiszem, az emberek, akiket szere-
tünk, a család, a gyerekek, a munka, amit
módunk van végezni és a kreativitás - ez
a boldogság. Én egész életemben megle-
hetősen jó körülmények között végez-
hettem azt, amit szenvedélyesen szere-
tek. Nem kellett csak a pénzért dolgoz-
nom és nem kellett olyasmivel foglalkoz-
nom, ami untat. Tudom, hogy ez nem sok
embernek adatott meg. Nagyon szeren-
csés vagyok, s ez is arra kötelez, hogy
mélységesen tiszteljem a szakmámat.

MB: Hát akkor, az előbbiek értelmé-
ben, kívánok még számos további évet a
gyerekszobában!

(A Plays and Players című folyóirat
1988. júniusi számából fordította: Szántó
Judit)

A video
és a színházművészet

Ez év tavaszán a Magyar Színházi
Intézetben szakmai tanácskozást ren-
deztek A video és a színházművé-
szet címmel. Az alábbiakban Kerényi
Ferenc megnyitóját és a három legfon-
tosabb hozzászólás megszerkesztett, a
felszólalók által jóváhagyott szövegét
közöljük.

Kerényi Ferenc, az MSZI igazgatója:

A Színházművészeti Szövetség és a Ma-
gyar Színházi Intézet nevében szeretet-
tel és tisztelettel köszöntöm önöket az
első olyan magyarországi tanácskozáson,
amely kimondottan a video és a színház-
művészet kérdéseit tárgyalja.

Két éve működik a Magyar Színházi
Intézet Krisztina körúti épületében az a
videotéka, amely állománya jelenleg
kettőszáznyolcvanegy előadást tartalmaz.
Ezeknek nagyjából kilencven százaléka
hungarika, tehát magyar vagy magyar
vonatkozású előadás.

Hogy a videotéka mennyire lett bejá-
ratott itthon, és legalább ennyire, ha nem
jobban, külföldön, arra egy-két statiszti-
kai adatot szeretnék mondani. Az önök
által kézhez kapott videokatalógus a ta-
valyi adatokat tartalmazza. Az idén az
első negyedévben százharminc látogató
fordult meg az intézet videotékájában, és
a vetítési idő körülbelül kilencven óra
volt. Jöttek vendégek Törökországból,
Olaszországból, Franciaországból, Svéd-
országból, az ÚSA-ból, Csehszlovákiá-
ból, az NSZK-ból és Kanadából. A nagy
érdeklődés okai érthetőek. Közép-Kelet-
Európában videotékát színházi célra
használni ma még nem közkeletű. A szo-
cialista országok közül ilyen működik
Kelet-Berlinben, a Brecht Archívumban,
természetesen szűkebb gyűjtőkörrel; va-
lamint Prágában, azonban az ottani Szín-
házi Itézet elsősorban ideológiai-kritikai
feladatokat lát el, tehát anyagát aszerint
válogatja.

A mi videotékánk anyaga több forrás-
ból tevődik össze. Indításához, berende-
zéséhez körülbelül félmillió forint köz-
ponti támogatás állt rendelkezésre, és a
létesítmény jelenleg is központi támoga-

tásból működik. Ez az első évben másfél
millió forint volt, azóta - így az idén is -
évi egymillió forint. Tavaly és idén ehhez
járult kétszázezer forint, a színházi szak-
szervezet anyagi támogatásaként. Ebből
a forrásból kell tehát a videotékát fenn-
tartani, működtetni, óhatatlanul beren-
dezéseket cserélni, továbbá felvételeket
készíteni. Természetes, hogy ebből az
összegből egyelőre nem építettünk ki sa-
ját felvevő apparátust (erre egyéb okaink
is vannak), hanem külsős, megbízott
munkatársakat foglalkoztatunk. A video-
téka állománya részben a Magyar Televí-
ziótól átjátszott, részben színházak által
készített felvételekből, továbbá saját fel-
vételekből, valamint ajándékozás, illetve
külföldi csere útján érkezett kazettákból
áll. Valamennyi szocialista ország ha-
sonló intézményével olyan együttműkö-
dési szerződést kötöttünk, amely évi öt
kazetta devizamentes cseréjére nyújt le-
hetőséget, s így elvben az illető nemzet
reprezentatív előadásait megkaphatjuk.
Ám eddig csupán egy-két cserekazettá-
hoz jutottunk ilyen módon; közülük
megemlítem a Székely Gábor rendezte
prágai Macskajátékot s Alexander Lang
egy berlini Brecht-rendezését. Jelentő-
sebb ajándékban részesültünk az NSZK
budapesti nagykövetségétől, részben a
főiskolai képzést elősegítendő, részben
pedig a videotéka anyagát gyarapítandó.

Magyarországon a videózást, mint tud-
juk, törvény, jogszabály nem rögzíti, és
ebből különböző problémák származtak
rögtön az indításkor. Mindenekelőtt az,
hogy szerzői jogdíj vonatkozásában a vi-
deózás teljesen tisztázatlan, és erről a
sajtótörvény sem tartalmaz sem záradé-
kot, sem adaptálható passzust. Ezért ala-
kult ki a Színházművészeti Szövetséggel
az a megállapodás, amelyet mindkét fél
nagyon korrekten betart: tudniillik, hogy a
nálunk elhelyezett kazetták utána köz-
reműködőknek, a kazettán szereplőknek
jogdíj nem jár, viszont a videotéka pén-
zes szolgáltatást semmilyen vonatkozás-
ban nem nyújt, tehát nem kölcsönöz, és
vetítést is csupán szakmai és oktatási
célokra rendez. Ez azonban csak átme-
neti megoldás lehet a kérdés végleges
jogi rendezésének útján.

Mégsem e kérdéskör megvitatására szó-
lít bennünket ma ide a meghívó; elsősor-
ban művészeti kérdések miatt gyűltünk
össze. Rengeteg olyan kérdés és tapasz-
talat vetődött fel a felvételek során mind
az érintett alkotóművészek részéről, mind
pedig a használók oldaláról - hiszen a
főiskolai és egyetemi képzésben azért a



video ma már szerepel -, amelyekről úgy
éreztük, most már ideje lenne beszélnünk
és velük kapcsolatban eszmét cserélnünk.
Annál is inkább, mert az ITI 1989
januárjában Varsóban nemzetközi
színházi videós konferenciát rendez, ame-
lyen a magyar álláspontot megkülönböz-
tetett figyelem kíséri majd, éppen a rendel-
kezésünkre álló relatív időelőny miatt.

Természetesen a gyakorlatban felve-
tődő kérdéseket a leggondosabb tervezés
során sem lehet íróasztal mellett, előre
kitalálni. Mindenekelőtt igyekeztünk
megoldani azt a kérdést, hogy ki döntsön
a felveendő előadásokról. Hiszen
Magyarországon a szabadtéri szín-
házakat is számítva háromszáz-három-
százötven premiert tartanak évente, s
nyilvánvaló, hogy valamennyiük rögzíté-
sére nincs sem anyagi, sem technikai
lehetőség. Ezért létrejött egy olyan Vi-
zuális Bizottság, amelyben részben a tá-
mogatók, részben a Színházművészeti
Szövetség valamennyi tagozata képvisel-
tetik magukat, továbbá Török Ilona sze-
mélyében a Magyar Televízió is. Ez a
Vizuális Bizottság - mint a neve mutat-ja
- nemcsak videokérdésekkel foglalkozik,
hanem a színházi fotózással, a dísz-
lettervezés archiválásával, a prágai Quad-
riennálé előkészítésével, tehát általában a
színházművészet látványvonatkozásának
kérdéseivel. Ez a testület hivatott arra,
hogy a kollektív bölcsesség alapján
nagyjából meghatározza a felvételre ke-
rülő előadások körét, amely természete-
sen bővülhet, hiszen a két év során jó né-
hány megyei tanáccsal, színházzal olyan-
fajta együttműködés alakult ki, amely
szintén az állomány gyarapításához ve-
zetett.

Melyek tehát azok a kérdések, amelye-
ket e tanácskozás számára mintegy mun-
kahipotézisként, vitakérdésekként tudnék
ajánlani? Ilyen kérdés mindenek-előtt az,
hogy hány kamerával történjék a felvétel.
Tehát egy néző szempontjából rögzítsük-e
az előadásokat, vagy pedig több kamerás,
vágott, összeállított produkció jöjjön-e
létre? Mindkét lehetőség további
kérdéseket vet fel. Mire használ-ható az
egykamerás felvétel, melynek vizuális
értéke nyilvánvalóan gyengébb? Milyen
propagandaértéke van a külföldi vendég
számára, egy esetleges vendégjáték vagy
vendégszereplés előkészítése-kor? Ha
viszont többkamerás felvétel készül,
akkor az mennyiben lesz a rendező
előadása? Hogyan történjenek a vágások?
Továbbá: a felvétel során milyen vi-
lágítástechnikai, hangtechnikai és egyéb

kérdések merülnek fel, amelyek a felvétel
használhatóságát, a produkció értékeinek
megőrzését is befolyásolják? Ter-
mészetesen - és ez az utolsó technikai
adat - VHS-rendszerű videotékával dol-
gozunk, hiszen Európának ebben a ré-
szében ez a nemzetközileg elfogadott
etalon; a tulajdonképpeni archívkazetta
azonban U-MATIC-ra készül, amely je-
lenlegi ismereteink szerint hosszabb ide-
ig eltartható.

A kérdések listáját még hosszan lehet-
ne folytatni. Mindazonáltal azt szeret-
nénk, és a rövid előadásra vállalkozó kol-
légákat is erre kértük, hogy azokat a spe-
ciális színházművészeti kérdéseket he-
lyezzük előtérbe, amelyek elsősorban
azért érdekelnek bennünket, hogy ez az új
technikai média ne ellensége vagy
vetélytársa legyen a színháznak - mint azt
oly sok alkalommal olvastuk vagy
hallottuk -, hanem eszköze, segítője és
egyben megörökítője is.

Szikora János,
a Vígszínház rendezője:

A színházi produktum videós rögzítése
során a legfontosabb valószínűleg annak
a kérdésnek a tisztázása, mégpedig a fel-
vételt megelőzően, hogy mi is az a külö-
nös érték, amely miatt egy előadást rög-
zíteni akarunk. Egyáltalán van-e az adott
előadásnak ilyen különös értéke? Az a
tapasztalatom, hogy erre még a Vizuális
Munkabizottság megbeszélései is általá-
ban homályos választ adnak. Mikor egy
előadásra sommásan azt mondjuk, hogy ez
az előadás jó, vegyük fel, akkor ezt úgy
értjük, hogy színészi, rendezői, díszlet-és
jelmeztervezői megoldásait tekintve
valamilyenfajta értékeket hordoz. Úgy
gondolom azonban, hogy ezeket az érté-
keket egy analitikus felvételi módszer
különválaszthatná. Mit értek ezen? A je-
lenlegi felvételi eljárás, amely többnyire
háromkamerás televíziós felvételi mód-
szert jelent, arra vállalkozik, hogy a szín-
házi élményt a néző szempontjából re-
produkálja, és éppen ezért a felvételeken
nem maga az előadás jelenik meg, hanem a
nézői élmény. Én azonban a nézői élmény
reprodukálása helyett olyan felvételi
módszert képzelek el, illetve javasolok,
amely megkísérli egy előadáson belül
különválasztani azokat a mozzanatokat,
amelyekben a speciális rendezői érték, a
speciális színészi érték vagy a speciális
tárgyi kultúra értékei megnyilvánulnak.

Ami egy előadásban specifikusan ren-
dezői érték, az a térszerkezet, illetve a

térszerkezeten belül egy adott előadás
lebonyolítása. A térszerkezet videós fel-
dolgozását azért tartom rendkívül fon-
tosnak, mert éppen ez az élmény a szín-
háznak az a fajta specifikuma, amelyet
jelenleg egyetlen vizuális, technikai esz-
köz sem tud reprodukálni. A kamera,
mint ezt a laikusok is jól tudják, csak
bizonyos mélységhatárok között éles,
vagyis a térbeli dimenzióban a kamera
lényegében akarva-akaratlanul is szelek-
tál; rá tudom élezni egy bizonyos távol-
ságban mozgó cselekvésre, ám ezzel auto-
matikusan ki is zárom az élvezhető kép-
ből mindazt, ami az illető mélységhatárok
előtt, illetve mögött történik. Ez pedig
gyökeresen ellentmond a színház tér-beli
eszméjének, hiszen a rendezői szándék a
legtöbb esetben a térben szimultán ható
jelentéseket komponál. A tér-komponálás
érzékeltetésére tehát külön-leges
kamerahelyzeteket kell keresni. De ettől
függetlenül lényegében két olyan
nézőpont van, amelyet a színházi elő-
adások rögzítése során általában figyel-
men kívül szoktunk hagyni. Az egyik az
oldalsó kameraállás, ahonnan a néző
előadást sohasem lát. Igy érzékelhetővé
válna annak a vertikális mozgásrend-
szernek is az iránya, nagysága és jelen-
tése, amellyel a szokványos felvétel adós
marad. A hagyományos felvételi mód-
szereknél ugyanis az a csalóka látszat
keletkezik, hogy mindaz, ami fontos, csak
horizontális irányban érzékelhető, és ami
a térben vertikálisan történik, az
elhanyagolható. Mintha a színpadi tér-ben
csak jobb és bal oldal léteznék, és nem
volna jelentése a mélység dimenziójának.

A másik kameraállás, amellyel a szín-
házi előadások rögzítése során élni kell,
az a felülről történő fotografálás. Ez
azonban több is lehetne, mint szokatlan
kamerahelyzet; úgy gondolom, ki lehet-
ne belőle bontani egy teljesen más funk-
ciót szolgáló fényképezési módszert is,
ami nem volna más, mint a XX. század
élő rendezőpéldánya. Mindannyian, akik
szakmai szempontból visszanyúlunk va-
lamelyik régi előadás rendezőpéldányá-
hoz, hogy csak a legismertebbekre, Szta-
nyiszlavszkij nagy előadásainak magyar
nyelven is fellelhető rendezőpéldányai-ra
utaljak, tudjuk, milyen hasznos ezek
elemzése. Úgy képzelem tehát, hogy egy
ilyen élő rendezőpéldány jó alapot te-
remtene az oktatásban ahhoz, hogy bizo-
nyos előadásokat összehasonlító mód-
szerrel elemezzünk. Hiszen valamennyi
rendező nagyon jól tudja: kitalálhatunk



mindenféle szép koncepciót egy-egy elő-
adáshoz, de ezek a koncepciók végső
soron a legprimitívebb színpadi helyzetek
sorozatán keresztül valósulnak meg, tehát
azon múlnak, hogy a szereplők hol jönnek
ki, hol mennek be, egymáshoz képest a
színpadon hogyan helyezkednek el,
vagyis a dráma mely pillanataiban
indítanak el és milyen mozgásokat. Ezek
azok a legalapvetőbb, legprimitívebb ré-
szei a rendezői mesterségnek, amelyek
igenis reprodukálhatók, analitikusan ele-
mezhetők és egy összehasonlító módszer
révén tanulhatók.

A színészi játék reprodukálásához két-
fajta drasztikusan filmes módszert tarta-
nék hasznosnak. Az egyik a szuperköze-
lik alkalmazása, részben az arcjátékok-
nál, részben a dramaturgiailag fontos
gesztusoknál. A másikban a kamera egy
színész helyzetében követné végig az
egész előadást vagy annak egyes jelene-
teit. Ezt úgy képzelem el, hogy a kamera,
szorosan a színész mögött haladva, a
nézőt olyan helyzetbe hozná, mintha ő
ülne vagy mozogna, járna-kelne az adott
színész bőrében. Azt hiszem, igazából
csak az ilyen kamerával közvetített hely-
zetek sorozata adhatna hű fogalmat arról,
hogy a színész számára egy előadás során
mit is jelent a színpad tárgyi és emberi
környezete. Sőt, egy ilyen felvételről
kaphatnánk igazi benyomást arról is,
hogy a színész számára a díszlet csak
egyik része a színpadi környezetnek, és
milyen fontos számára például a nézőtér
fekete űrje, amely éppúgy a tér szerves
része, mint a díszlet, amelyben játszik.

Mindazon előadások esetében, melyek-
ben a tárgyi környezetnek különleges sze-
repe van (mondjuk, azért, mert külön-
leges a kivitelezettsége, vagy olyan ext-
rém a felfogása az adott darabhoz képest),
javasolnám: a díszletét vagy akár
bizonyos jelmezterveit, ruháit is külön, az
előadástól függetlenül, azt megelőzően,
valamilyen narratív ábrázoló mód-szerrel
röviden, pár snitt erejéig mutassuk be.

Az a benyomásom, hogy e különleges
felvételi technikák anyagaiból a vágás
végül is olyan különleges, filmszerű, de a
filmtől mégis gyökeresen különböző
vizuális produktumot hozna létre, ami
specifikusan és különlegesen csak a szín-
házi jelenséget reprodukáló videóra len-
ne jellemző. Talán egy új média születé-
sénél bábáskodhatunk.

Mielőtt azonban nekivágnánk, hogy
színházi előadásainkat ilyen szellemben
dokumentáljuk, ne felejtsünk el vála-

szolni néhány kellemetlen kérdésre: miért
is akarjuk dokumentálni ezeket az elő-
adásokat? Mi a célunk vele? Kinek a szá-
mára dokumentáljuk őket?

Azok a módszerek, amelyeket eddig
javasoltam, analitikus módszerek, és el-
sősorban az oktatás hasznosíthatná őket.
Az ilyesfajta módszerrel reprodukált elő-
adás konzumszempontból nem nagyon
versenyezhetne más felvételekkel; egy-
szerűen nem lenne rá alkalmas. Ha mond-
juk nem kifejezetten szakmai szempontok
által vezérelt érdeklődők évek múl-tán
arra lennének kíváncsiak, hogy milyen is
volt igazából egy adott előadás, nem
biztos, hogy az efféle módszerrel
valamilyen általános benyomást nyer-
hetnének róla. Nem. Ezeknek a felvételi
módszereknek éppen az volna a céljuk,
hogy ne általános benyomásokat fogal-
mazzanak meg egy előadásról, hanem
kifejezetten - elnézést kérek a szó esetle-
ges nagyképűségéért - színháztudományi
dokumentumot nyújtsanak. De ahhoz,
hogy színháztudományi szempontból ana-
litikus módszerrel közeledjünk egy elő-
adáshoz, elsősorban egységes oktatási
szemléletre volna szükség. Egységes ok-
tatási szemléletre a színészképzésben és a
rendezőképzésben egyaránt. Tehát a
szakmán belül valamilyen konszenzus-
nak kellene érvényesülnie arra nézve,
hogy mire tanítjuk a színészeket, mire
tanítjuk a rendezőket, és hogy ezek miben
hisznek majd a pályájuk során, mit
fogadnak el értéknek, mikre kíváncsiak,
és mi az, ami nem érdekli őket. Itt tehát
egy, a színházi oktatással szervesen
összefüggő kérdésről van szó, és amíg
ezekre az oktatási kérdésekre nincs tiszta
és egységes válasz, addig lényegében az
ilyenfajta felvételi módszerrel doku-
mentált előadás is csak formai hókusz-
pókusz marad, mert alig hiszem, hogy aki
megnézi, az tudja, hogy mit nézzen rajta,
és minek nézze.

Lábjegyzetként hadd tegyem hozzá:
1981 óta foglalkozom aktívan színházi
előadások videós rögzítésével. Eleinte a
Balázs Béla Stúdióban kísérleteztem; úgy
képzeltem, ott majd az évek során létre
lehet hozni egy színházi dokumentációs
tárat. Ez a tevékenység megszűnt, illetve
szükségtelenné vált, miután a Magyar
Színházi Intézet elindította a maga
színházi videoprogramját, amely szűkös
lehetőségei ellenére is szabadabb, mint a
Balázs Béla Stúdióé volt. E nagyon korai
tapasztalatok során alakultak ki bennem
azok a gondolatok, melyeket
előadásomban is próbáltam érzékeltetni.

Úgy érzem, hogy nekünk, a szakmával
elmélyülten foglalkozni kívánó emberek
számára elsősorban nem a nézői élményt
kellene reprodukálnunk, és nem az
előadásokról általános benyomást nyújtó
videós produkciókat kellene lét-
rehoznunk, hanem analitikus felfogású és
ilyen céllal megvalósított dokumentu-
mokra kellene törekednünk.

Gali László,
az egri Gárdonyi Géza Színház
igazgató-főrendezője:

Megkíséreltem átgondolni, hogy a videó-
zás, a videofelvétel a színházon, egyálta-
lán a szakmán belül voltaképp kiknek a
számára fontos, s naivan arra a következ-
tetésre jutottam: az ügy mindenkinek
fontos lehet.

Nyilvánvaló, hogy a folyamatot a tele-
vízió indította el a maga tévéfelvételeivel,
közvetítéseivel, és tulajdonképpen már itt
kínálkozik az első gondolatkör. Ha
valakinek, akkor a Magyar Színházi
Intézetnek és az egész szakmának meg
kellene szereznünk és archiválnunk kel-
lene mindazokat a felvételeket, amelyek a
televízióban a régebbi előadásokról még
fellelhetők, hiszen ezek hovatovább
muzeális értékek, melyek nem pótolha-
tók, és semmi mással nem helyettesíthe-
tők. Függetlenül attól, hogy a szóban forgó
felvételek milyen minőségűek, válogatás
nélkül meg kellene őrizni és kincsként
kellene kezelni őket, mert hiszen rendkí-
vüli értékek, elsősorban a színészi jelen-
lét szempontjából, de az előadás minden
összetevője fontos lehet. Amellett, úgy
gondolom, a tévé számára is fontos, hogy
bizonyos ősbemutatók, illetve bizonyos
művek magyarországi bemutatóihoz az
ország színháznéző vagy potenciális szín-
háznéző közönsége hozzáférhessen. A
színművészeti főiskolai oktatás pedig nem
nélkülözheti ezeket az anyagokat. De
hasznát veheti más - társadalomtudo-
mányi - képzés is.

Persze vannak negatív példák is, egy-
némelyről személyes élményeim is van-
nak. Régebben például előfordult, hogy
egy előadásról a tévé munkatársai azt
mondták: remek előadás, nagyszerű elő-
adás, de a témája politikai szempontból
kényes. Egy vidéki színházban néhány
ezren megnézhetik, abból nem lehet baj,
de mi inkább nem vesszük meg, nem
fogjuk közvetíteni. Biztos vagyok benne,
hogy ma már ez nem lenne probléma,
viszont a felvétel igencsak hiányzik, hi-
szen olyan szerzőkről, művekről is szó
van, akikre, illetve amelyekre ma szak-



mailag kíváncsiak lennénk. Gondolom, a
televízió számára forgalmazási szem-
pontból is hasznosak a színházi előadá-
sok. Szemérmesen keveset beszélünk
erről, de az az igazság, hogy ez igen olcsó
műfaj a tévé számára, mert hiszen ha ma
egy gondosan előkészített tévéfelvétel
250 000 forintos költségvetésből megszü-
lethet, akkor ez a tévé egyéb költségeihez
viszonyítva igen elenyésző összeg, ha a
sugárzási idő volumenét tekintjük. Azt
gondolom, valamilyen egyezségre kellene
jutni abban, hogy a színházak számára
ilyen videofelvételek egyre nagyobb
számban készülhessenek el. Ehhez persze
anyagi alap kell, ilyen azonban ma a
színházak költségvetésében nem létezik.
A színházak, persze, megpróbálják
belopni a maguk költségvetésébe, de
mivel hovatovább 100 000 forint nagy-
ságrendű összegről van szó, ezt nem lehet
belekalkulálni az előadás költségeibe.
Ezért talán a szakmának valamilyen
komoly, felelősségteljes, tisztességes
megegyezésre lehetne jutnia a televí-
zióval, olyan értelemben, hogy - kereken
kimondva - a közvetítések árát meg-
emeljék. Nem hiszem, hogy nagyon nép-
szerű lennék a Szabadság téren, ha ezzel a
gondolattal beállítanék, de az az igazság,
hogy a televízió számára - mint az imént
számokkal is jeleztem - igen nagy
nyereséget jelent egy színházi előadás
felvétele.

Annyi bizonyos: a színházaknak sokkal
több segítség kellene ez ügyben, mert
saját megyei vagy városi költségve-
tésükből erre aligha futja. Azt hiszem,
nagyon nehéz lenne meggyőzni fenntar-
tóikat ilyen nagyságrendű összegek szük-
ségességéről, hiszen ha egy éves műsor-
tervből mondjuk három-négy előadást fel
akarnak venni, ez már félmillió forintos
összegre rúgna. Úgy gondolom - és ezt
nem kell bizonygatni ebben a körben -,
hogy a Magyar Színházi Intézet számára
is fontosak lehetnek a felvételek, hiszen
ezt maga az Intézet bizonyítja a maga
vállalkozásával; az Intézetet például első-
rendűen érdekelheti egy-egy színész vagy
rendező portréja, egyes díszlet- és jel-
meztervezők munkája, bizonyos szcenikai
megoldások stb.

Szerénytelenül személyes példát sze-
retnék említeni, egy olyan előadás kap-
csán, amely szinte lehetetlen körülmé-
nyek között jött létre, és nem kapott elég
szakmai nyilvánosságot annak idején a
dolog szcenikai jelentősége. A rekonst-
rukció ideje alatt a debreceni színház a
Művelődési Központban játszott, vagyis

egy megyei művelődési ház adottságaival
rendelkező színházban, és olyan darabot
hoztunk színre (Jordan Radicskov:
Repülési kísérlet), ahol tucatnyi ember
repült, ugrált, lógott köteleken és szágul-
dott a levegőben ott, ahol sem trégerek,
sem zsinórpadlás nincsen. Nagyon kevés
ilyen nehézségi fokú és ilyen különleges
szcenikai megoldású előadást láthattunk a
magyar színpadokon, és a felvétel - mert
szerencsére megvan - legalábbis a
látványelemeket megőrizte... A videózás
mai körülményei között feltétlenül
feldolgoznánk a Varga Mátyás bravúros
szcenikájú díszletét; működés közben,
nemcsak egy nézőpontból (a nézőtér
felől). Itt szeretnék kapcsolódni ahhoz,
amit Szikora János felvetett, hogy tud-
niillik a színház belső műhelymunkája
szempontjából feltétlenül tovább kel-lene
lépni a jelenlegi felvételi körülményeken,
amihez persze kibővített költségvetés is
kell, ahhoz pedig egészen más szemlélet a
szakmát illetően. Mi boldogok vagyunk,
ha a műhelymunka során odáig eljutunk,
hogy a videózást próbafolyamatok
ellenőrzésére, elősegítésére fel tudjuk
használni. A főpróbák - jobb esetben az
összpróbák során egy-egy alkalommal.
Tulajdonképpen ez az, ameddig
eljutottunk: ezeket a felvételeket nézzük
meg színészekkel, kollégákkal. Ez,
persze, kevés.

A színházi műhelyek bemutatása, azt
hiszem, hosszabb távra tervezett folyamat
lehet. Feltétlenül fontos, hogy az egy-egy
színházi műhelyt bemutató monográfiák
mellett a látványelemek is rögzíthetők
legyenek az előadások felvétele révén.
Másfelől a színházak számára rendkívül
fontos, hogy a Színházi Intézet bizonyos
külföldi előadásokat forgalmazzon, és
ezekhez színészeink hozzá-jussanak. A
Comédie Franwaise júniusi
vendégjátékán láthattuk Roger Planchon
rendezését. Láthatta az a színész, aki nem
játszott aznap este. A jelentős elő-adások
ne csak legendákban éljenek a többség
számára!

Egy mai főiskolai hallgató számára nem
sokat jelent tanárainak bármilyen szug-
gesztív beszámolója arról, hogy a Nem-
zeti Színházban Gellért Endre hogyan
rendezte annak idején az Úri murit. Ez
csak verbális élmény, bár lehet tehetsé-
gesen és nagy megjelenítő erővel beszélni
róla - de a hallgató mégsem élheti át iga-
zán, legalábbis kellő élményi szinten nem,
így hát a videónak óriási jelentősége van
az oktatás, elsősorban, természetesen a
színházi szakmai oktatás számára.

Ami a színházi műhelyt illeti: a televí-
ziós felvétel vagy egy videorögzítés, mond-
juk a Színházi Intézet számára elsősorban
erkölcsi elismertetést jelent. Olyan fokú
elismertetést, amely művészi törek-
véseket, színházi irányítási és alkotói szán-
dékokat tud segíteni, s hozzá tud járulni
ahhoz, hogy a műhelyek kialakuljanak és
stabilak maradjanak. Másfelől természe-
tesen anyagi előnye is van a dolognak;
nem kell szégyellni, hogy milyen komoly
lendítőerő lehet a színházban egy ilyen
felvétel.

A színház számára a dokumentum ér-
téke a belső értékrend szempontjából igen
nagy, még egy évadon belül is. A
Művészeti Tanács számára például meg
lehet könnyíteni és objektívabbá lehet
tenni az évadértékeléseket, ha módjában
áll visszatekinteni, az előadásokat visz-
szapörgetni. Néha meglepetéssel szolgál
egy ilyen visszanézés: kellemessel vagy
kellemetlennel.

Rendkívül fontos - érintőlegesen már
szóltam róla - a színház számára, hogy a
dokumentumokat ki lehet cserélni, más
műhelyeket meg lehet ismerni, hiszen,
sajnos egy-egy színházi műhely megis-
merése a színészek számára aligha elér-
hető program. A színész az, aki a legke-
vésbé tud mozdulni. Minél jobb színész,
annál többet épít rá a színház, tehát annál
kevesebb külföldi (vagy belföldi) műhelyt
tud megismerni; így legalább ezen az
úton tudnánk pótolni valamelyest a
kimaradó élményeket.

A belső műhelymunka szempontjából -
erről is szóltam már - a videofelvétel ma
már nélkülözhetetlen eszköze a pró-
bafolyamatnak. Nélkülözhetetlen eszköze
abból a szempontból - mert körülbelül
eddig jutottunk el -, hogy hogyan látja a
rendező, illetve a néző a próbafolyamatot.
Ezért rendkívül fontos az, hogy a színész
számára az is kiderüljön: hogyan
működnek a színpadon a partnerek,
hogyan működik az egész színházi gépe-
zet. Ezt a folyamatot az előkészület bizo-
nyos fázisaiban bemutatni nagyon fontos
lenne az előadás minden alkotója
számára, de sajnos nincs rá példa.

Tapasztalatból mondom, hogy nagyon
sokat segítenek - ha vannak - a helyi
tévéstúdió számára készült előzetesek a
próbafolyamatokról. Ezek kifejezetten
szervezési és propagandacélokat szolgál-
nak, tehát hasznosak. A szájpropaganda
ugyanis - amit mi olyan fontosnak tartunk
- legtöbbször nem objektív, és általában
nem is a készülő produkció lényegét
érinti. Nagyon sokat segít tehát, ha



már a próbafolyamatokból objektív be-
nyomásokat szerezhet a néző, vagy a már
elkészült előadást is láthatja a helyi tele-
vízióban. (A Miskolci Városi Televízió
munkatársai - akik a tavalyi Agria Játé-
kokon bemutatott Tamási-művet, az Ene-
kes madár című alkotást sugározták Mis-
kolcon: nagyon jó fogadtatásról számol-
tak be nekem. Miskolcon ennek már ha-
gyománya van, hogy a színház előadásait
a városi tv sugározza.

Rendkívül sok gondot szokott okoz-ni
a szerepátvételek, beugrások vagy épp
felújítások során az, ha mondjuk, egy
vendégrendező vitte színre a darabot, aki
már nem lehet jelen. Természetesen le-
egyszerűsödik a dolog, ha az egészet fel-
vételről meg tudjuk mutatni. Saját ma-
gunk számára is fontos és örömteli do-
log, ha korábbi rendezésünkről van video-
felvétel: a felvétel bizonyos lehetőséget
ad arra, hogy tovább tudjuk gondolni,
hogyan is csináltuk valamikor és miért,
és ma miként gondoljuk - másként. Es
persze döntő jelentőségűek a korábbi
előadások felvételei vendégrendezések
esetén. Most például egy lengyel ren-
dező, Andrzej Rozhin dolgozik színhá-
zunkban. Nincs olyan tolmács, aki mara-
déktalanul át tudja adni a rendező inten-
cióit. Azokat a lefordíthatatlan és sza-
vakkal kifejezhetetlen összefüggéseket,
amelyeket egy videofelvétel a színész
számára és mindannyiunknak megmu-
tathat: a lublini előadás felvétele sokat
segített a próbák során - többek között
abban is, hogy egy másik, szuverén elő-
adás jöhet létre. Nem kópia.

A vidéki színházak számára a video-
felvételeknek van egy további, igen fon-
tos funkciója is. Egy megyében ugyanis,
mondjuk, egy-két olyan hely van, ahol a
színház még meg tud jelenni az előadá-
sok értékének lényeges csorbulása nél-
kül. De mégsem lehet megállni, más-
hová is el kell menni és a színházról
beszélni. Nos, hamarabb jutunk már el
olyan helyekre, ahol videoberendezés
van, mint olyanokra, ahova az előadáso-
kat magukat el tudjuk vinni, és rendkívül
fontos, hogy ilyen módon meg tudjuk
magunkat mutatni, például beavató szín-
házi keretek között vagy rendkívüli iro-
dalomórákon.

A dokumentumok nemcsak azért do-
kumentumok, hogy valahol meglegyenek,
és majd egyszer, ha úgy adódik, hozzá
tudjunk jutni. Az ember arra van kény-
szerítve, és kényszeríti is magát, hogy
szembenézzen saját eddigi megoldásai-
val, saját eddigi gondolataival egy-egy

darabról vagy egy problémáról. Ez ren-
dező számára, színész számára, és amiről
kevesebbet szoktunk beszélni, a díszlet-
és jelmeztervezők, szcenikusok számára is
fontos lehet. A Filmmúzeumban például
ismerős élmény, hogy valamire úgy em-
lékeztünk, mint remekműre, és szomo-
rúan kellett tapasztalnunk, hogy az illető
filmet akkor remeknek tartottuk, de mára
már valami egészen mást jelent. (Vagy
éppen az értékeket fedeztük fel újra.)
Gondolom, hogy a múlt emlékeivel való
szembesülés színházi területen épp ily
fontos lehet, és ezért a hozzáférhetőséget
meg kell oldani a Filmmúzeum
mintájára, egy Színházi Videomozi
létesítésével. Ki lehetne próbálni, mond-
juk úgy, hogy egyes mozikban a meglévő
felvételekből vetítenénk a színházi elő-
adásokat. Annak idején elterjedt, hogy
nem lehet Az ügynök halálát látni, mert
letörölték; mennyire megörültünk, mi-
kor kiderült, hogy megvan. Kiváló, nagy
színészeink főszereplésével sok olyan
előadás van birtokunkban, amelyet - úgy
gondolom - nemcsak a szakma nézne
meg, és ezekből egy repertoárt lehetne
összeállítani, olyasformán, ahogy a tévé-
ben van rendezői sorozat. Az ilyen vetí-
tések kereskedelmi forgalmából talán
egy kis pénzhez juthatna a Színházi In-
tézet. Aki ezekre beül, az eleve tudná,
hogy színházi előadást lát majd, és biztos
vagyok benne, hogy lenne érdeklődés,
hiszen nem a felvételek minősége érde-
kelné, hanem Tőkés Anna, Ladányi, Pécsi
Sándor, Úray, Páger - vagy Ruttkai Éva
játéka.

Fontos, hogy a felvételek körülményei
javuljanak. Ehhez több áldozatra van szük-
ség, elsősorban nyilván anyagiakra, de
szervezeti, kapacitásbeli áldozatokra is.
Úgy gondolom, hogy a felkészülés a leg-
fontosabb. A kiválasztás után egy inten-
zívebb felkészülési szakasznak kellene
következnie. A szövegkönyvet megfele-
lő állapotba kellene hozni, rendezőnek,
dramaturgnak pedig az előadást kellene
felkészítenie arra, hogy videofelvétel ké-
szülhessen róla. Lehet, hogy amihez a
színházi előadásban nem szívesen nyúl-
nánk hozzá, azt egy tévé- vagy videofel-
vétel érdekében néha hasznos lenne bizo-
nyos mértékig tömöríteni, esetleg ilyen
szempontból át is dolgozni egyes jelene-
teket. Minderre az eddigi gyakorlat sze-
rint általában nincs mód, hiszen örülünk,
ha arra van lehetőség, hogy az előadást
úgy, ahogy van, minél igényesebben, mi-
nél gondosabban felvegyük; átalakítások-
ra ritkán van lehetőség. Az előadások

megtekintésével általában nincs gond,
mert ez professzionálisan van elgondol-
va; szerkesztők, rendezők, operatőrök,
világosítók eljönnek és megnézik. Sok-
szor előfordul azonban, hogy egyik ope-
ratőr vagy kameraman nézte meg az elő-
adást, és másik veszi fel, vagy kamera-
manok egyáltalán nem nézik meg. Ter-
mészetesen ilyenkor a tehetség, a szak-
mai hozzáértés, a rutin, a gyakorlat átse-
gíthet ezeken a gondokon. De vannak
kiemelkedően jó példák is, így legutóbbi
felvételünk, a Figaro házassága eseté-
ben: ezt az előadást a stáb többször
meg-nézte, felkészült, s a felvétel nem
egynapos volt; a világítás teljes
átkomponálására került sor, mert olyan
speciális effektusok voltak az
előadásban, amelyeket a film vagy a
tévé nyelvére kellett adaptálni, s ehhez
természetesen egy fel-vételi nappal
többre volt szükség. Úgy gondolom,
legalább három felvételi nap kellene
ahhoz, hogy egy kamerapróbás,
világítási napot is meg lehessen szer-
vezni. A rádióban, amelyiknél sokkal
kevesebb a technikai nehézség vagy a
hibaforrás, eleve kétszer veszik fel az
előadásokat. Azt hiszem, nekünk is el
kellene jutni odáig, hogy az egyszerű
fel-vételek esetében is - nem az élő
adások-ra gondolok természetesen -
legalább kétszer kellene felvenni az
előadásokat, időt hagyva az
utómunkálatok, montírozás stb. számára.
A legjobb változat valóban az, amikor
koprodukcióra kerül sor, s a beérett
színházi előadást, a helyszínen stúdióvá
átalakítva a színpadot, s mondjuk
egyhetes felvételi programban, vala-
milyen plusz belső igénnyel veszik fel.
Ez egyaránt többletmunkát jelent a szín-
ház számára s a tévé számára is; a célnak
megfelelően át kell alakítani a díszletet,
mintegy több nézetre megszervezni a
színpadi látványt, valósággal „stúdiósí-
tani" a színpadot, ami több költséggel és
több idővel jár, de nyilvánvaló, hogy
összehangolt együttműködése a legjobb
módja annak, hogy egy színházi előadás
a maga teljességében tudjon megjelenni.
Gyakorlatból tudom persze, hogy erre
van a legkevesebb kapacitás, de minden-
kinek, aki ezen a területen dolgozik,
azon kellene gondolkoznia, miképpen
fejlődhetne a színházi videózás ebben az
irányban. (Talán nemcsak a televízióval
koprodukcióban!)

Alapvető kérdés, hogy ilyenkor ki le-
gyen a közvetítés és a felvétel vezetője.
Úgy gondolom, kevés színházi rendező
rendelkezik olyan televíziós rendezői
gyakorlattal, hogy az említett stúdiókö-



rülmények között egyedül meg tudja ezt
oldani. Szükség van televíziós technikai
rendezőre. Természetesen arra lenne
szükség, hogy egy együttes alakuljon ki,
és ebben az együttesben, a két rendező
harmóniájában jöjjön létre az előadás,
mert belenyúlni egy rendezésbe, egy elő-
adás szövegébe kényes feladat, itt pedig
bármilyen jó szándékkal is, de fel kell
vállalni azt, hogy lényegében változás fog
történni, és ezt csak kölcsönös egyet-
értésben lehet lebonyolítani. Meg kell
oldani azt is, hogy ezeknél a koproduk-
ciós felvételeknél az utómunkálatokra
több idő és kapacitás jusson. Valamint
arra is törekedni kell, hogy minél telje-
sebb terjedelemben kerüljön az előadás
képernyőre - elkerülve a zanzásítás ve-
szélyét.

Azt hiszem, hogyha van értelme a
színházi videózásnak, akkor ez két fő
irányban keresendő. Az egyik esetben a
videózás az adott színházban zajló mű-
helymunkát szolgálja, s ha a felvétel
megfelelő színvonalon történik, akkor
válhatnak reálissá a Szikora János által
megfogalmazott szép álmok; azt hiszem,
mindannyiunk legbensőbb vágyairól szólt.

Másfelől arra kell törekednünk, és ezt
végeredményben mégis nagyon fontosnak
tartom, hogy a néző számára minél jobban
megközelítsük az előadás nézőtéri aspek-
tusát. Így maradjon meg az előadás teljes-
sége, melyet a néző számára létrehozott
felvételben igen is meg kell kísérelnünk
helyreállítani az összes lehetséges techni-
kai hátrányával együtt. Ma már azért nem
ott tartunk, ahol ezelőtt tizenöt-húsz év-
vel, amikor sok olyan durva baki előfor-
dult, hogy nem találtuk meg kamerával az
akcióban lévő színészt, és közben egy
biztonsági rutinkameraállással beadtuk a
nagytotált. Ezen régen túl vagyunk. Sokkal
több belső igényesség, sokkal több szeretet
és eredmény kíséri ezt a munkát. De ha egy
mondatban össze kívánnám foglalni mind-
azt, amit fontosnak érzek, akkor azt mon-
danám: a jelenlegi gyakorlat által sugallt
színház és televízió közötti koprodukciós
formák jelenthetik még hosszú ideig a
színházi televíziózás vagy a színházi videó-
zás igazi létjogosultságát. (A televíziót ter-
mészetesen más cég is helyettesítheti, ha
megfelelő technikai felszereltsége van.) Az
ilyen felvételek először is megőrzik az
előadást, de az archiváláson túl természe-
tesen elsődleges céljuk legyen, hogy az
előadás „előadásszerű", színházi jellegét
megfogalmazzák. Ezen annyiban léphe-
tünk túl, amennyiben a filmes közelítés ezt
a maga kiemeléseivel elő tudja segíteni,

hozzáadva az előadáshoz mindazt, amit
szemünk a nézőtér hátsó soraiból nem tud
megfogalmazni.

Azt hiszem, valahogyan ki kellene tör-
nünk abból a helyzetből, hogy ma a szín-
házi videózás, valamennyi anyagi és szer-
vezeti alapjával egyetemben, lényegében a
színházak magánügyének számít. Rossz-
kor beszélünk erről, mert most éppen nem
nagyon időszerű azt kutatni, hogy honnan
tudjuk anyagi forrásainkat bővíteni. Ezért
is vetettem fel a meglévő felvételek
esetleges forgalmazását az artkinóhoz
hasonló színházi videomúzeumokban;
egy ilyes-fajta rendszerben pénzhez is
lehetne jutni, hiszen a színházak egyelőre
nem fogják tudni a maguk számára
megteremteni a szükséges fedezetet.

A videózás az intézményekben, az isko-
lákban és hovatovább a magánháztartás-
ban egyaránt gyakorivá válik. Sokat beszé-
lünk a házi videózás erkölcsi és ízlésrom-
boló veszélyeiről. A kínálatot, a választé-
kot ezen a téren is bővíteni kellene: érté-
ket, felbecsülhetetlen értéket adni az em-
berek kezébe, egy-egy régebbi vagy újabb
színházi előadás kazettájával.

Viktor Endre, a kaposvári
Csiky Gergely Színház
stúdióvezetője:

Négy dologról szeretnék beszélni. Az
egyik az előadás felvételének világítási
vonzatai, a másik a hang-, a harmadik a
képrögzítés, és végül a kaposvári stúdió
felépítéséről.

A világítást válasszuk kétfelé: fény-
erősségre és színhőmérsékletre. Az em-
beri szem nagyjából tízezer tónust tud a
fekete és a fehér között megkülönböz-
tetni, a televíziókamera pedig negyvenet.
Tehát valamilyen módon a sötétet a
világoshoz kell közelíteni, praktikus
módon a sötét fényerejének fölemelésé-
vel. A színhűség pedig a színhőmérséklet
függvényében változik. Színházban az a
baj, hogy nagyon sok lámpa dolgozik
„úgymond"-fokon, és ha nem 220 volt
van egy reflektoron, akkor a színhőmér-
séklete változik. Ez a tévéképen úgy
jelentkezik, hogy egy arcszín a kéktől
egészen a mustársárgáig képes elváltozni.
Erre szintén az alapfény felemelése, a
derítés nyújt megoldást, mert a kamera
mindig egy viszonyítási alapot tud
kezelni. A modernebb kamerákon van
úgynevezett automatikus fehéregyensúly-
állítási lehetőség, aminek azonban az a
baja, hogy színes fényeket is kiszabályoz;
ha egy fehér fény után egy piros

fény következik, akkor a felvételen a
fehér fény után egy fehér fény követke-
zik. A legújabb kamerákon van egy úgy-
nevezett fehéregyensúly-követés, amely
minimális korrekciót hajt csak végre.
Tehát azt még ki tudja szabályozni, ha
egy lámpa fokra kerül, de ha piros fény
van, akkor azt már pirosnak rögzíti a
magnetofon.

A hangrögzítés a színházi előadások-
nál szintén bajos dolog, mert vannak
effektek, és vannak a színpadi hangzá-
sok, illetve a színész beszéde. Mi kétféle
módon kísérleteztünk. Vagy úgy, hogy a
kamerák egy vezérhangot vettek, és kü-
lön vettük fel az előadás korrekt módon
bemikrofonozott és elkészített hangfel-
vételét, de ez nem működik, mert nem
elég pontos.

Mások a rögzítés szempontjai akkor,
ha azt csak a szereplők és a rendező
nézik meg; nem kell annyira korrekt
módon bevilágítani és a színegyensú-
lyokra vigyázni, mivel ebben az esetben
hangsúly az előadások, alakítások mű-
vészi elemzésén van. Egész más a hely-
zet akkor, ha archívumban vagy bármi-
lyen forgalmazásban esetleg idegenek is
meg akarják nézni.

Mindenfajta manipuláció a képpel mi-
nőségromlással jár. Tehát, ha szerkesz-
teni akarjuk vagy bármi mást akarunk
vele, akkor a minőség romlani fog.

Hadd beszéljek mosta rögzítés módjá-
ról. A tévé általában úgy rögzít egy elő-
adást, hogy kivonul egy keverőkocsi vagy
stúdiókocsi néhány kamerával, és egyet-
len képet rögzítenek. Tehát van egy kép-
keverő, amin kiválogatják, hogy szerin-
tük mi a hasznos, és azt felveszik. Ennek
az eljárásnak az a hátránya, hogy utólag
itt már nem lehet módosítani. Mi a szín-
házban úgy dolgozunk, hogy minden ka-
mera jelét külön rögzítjük, és utólag rak-
juk össze, hogy mik legyenek a pontos
vágási pontok. Ennek az eljárásnak vi-
szont az a baja, hogy iszonyatosan idő-
igényes, például tíz perc hasznos anyag-
hoz körülbelül két-három óra utómun-
kálatra van szükség.

Az előadások felvételére mi kétszer
szoktunk kicsomagolni. Van egy komp-
lett kamerapróbánk, előadásfényben, min-
denféle változtatás nélkül; ilyenkor derül
ki, hogy miért nem tudjuk felvenni.
Útána ezt megnézi a rendező, a fővilágo-
sító és mások, akik ebben hajlandók dön-
teni, és a felvételre valamennyire fel-
emeljük a világítást, és világítási korrek-
ciók tömkelege következik.



szemle

A színház videostúdiója az átépítés
során nagyon korrekt módon alakult ki.
Ez azt jelenti, hogy van egy helyiség, ahol
egyszerre nyolc monitoron látjuk az
összes kamera jelét, tehát lehetőség van
rá, hogy a rendező, aki ott ül a nyolc
monitor előtt, a képkivágástól kezdve
mindenbe beleszóljon. Teljesen egyér-
telmű, hogy aki az előadást rendezte, az
rendezi az archiválást vagy a tévéfelvételt
is. Ugyanakkor ott ül egy műszaki ember,
aki figyel a színazonosságra, az
íriszkorrekcióra és egyéb technikai szem-
pontokra. Ez nagyjából ugyanígy van a
televíziónál is, csak mi minden kamera-
jelet felveszünk. A nagyszínházban tizen-
kilenc helyre tudunk kamerát csatlakoz-
tatni, ebből csak három van a nézőtéren, a
rivalda mögött, a színpadon pedig ti-
zenegy. Ez nagyon érdekes eredményeket
ad, mert a zsinórpadlás második eme-
letétől a zenekari árokig tudunk kamerá-
kat csatlakoztatni, és így sokkal haszno-
sabb képeket lehet begyűjteni, mint a
nézőtér leghátsó pontjáról és az első so-
rok valamelyikének a széléről. De igazá-
ból ez most még csak mint lehetőség lé-
tezik, mert aki nem kéri, annak hagyo-
mányos módon, a nézőtéren telepített
három kamerával vesszük fel az előadást.
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Déryné voltam Kanadában

Kertész Sándor könyvéről

Ki tudja, mi lett Szörényi Évával vagy
Juhász Józseffel? Mit tudunk, mondjuk,
Bársony Rózsiról? Holott ők legalább
megtalálhatók abban az 1969-es kiadású
magyar színházi lexikonban, amelyben az
újabb magyar színháztörténet adatai után
egyáltalán nyomozhatunk. Juhász József
„1956-ban külföldre távozott" - mondja a
lexikon. Szörényi Évával kapcsolatban
valamivel bőbeszédűbb: „1956-ban az
Egyesült Államokba távozott, ahol
magyarlakta területeken turnézó társula-
toknál lép föl." Bársony Rózsiról meg-
tudjuk: „Jelenleg Bécsben él." (Mármint
1969-ben, azóta ugyanis Bársony Rózsi
is, Juhász is elhunyt.) Kertész Sándorról
viszont nem találok egy sort sem a lexi-
konban, holott ő is 1956-ban hagyta el az
országot, akkor a József Attila Színház
színésze volt, de korábban egy ideig a
Vígszínház főrendezője. Es ahogy most
megtudjuk, az első olyan határainkon túli
magyar színtársulat megteremtője és
igazgatója, amely nem a szomszédos or-
szágokban, hagyományosan magyar etni-
kumú vidéken jött létre, hanem „odaát"
Kanadában, Torontóban (előbb Vidám
Színpad, majd Művész Színház néven).
Egyébként A színház világtörténete, amely
1986-ban bővített második kiadásban látott
napvilágot, úgyszintén nem tud a kanadai
magyar színtársulatról.

Kertész Sándor Déryné voltam Kana-
dában című, 1981-ben Kanadában megje-
lent könyve, amely a Művész Színház
huszonhárom esztendős történetét mond-
ja el, néhány hónapja a hazai könyves-
boltokban is kapható, s minden további
magyarázkodás nélkül leírhatjuk róla,
hogy hézagpótló munka. Boér Lili, aki a
Menora című kanadai magyar lap hasáb-
jain többször méltatta a torontói együttes
munkáját, most a kötet fülszövegén így
fogalmaz: „A Magyar Színészet Tör-
ténetét Bayer Józseftől napjainkig többen
megírták, de hogy mi van a tenge-
rentúlon, mit játszanak, hogyan s kik?
Mik az örömeik, gondjaik? Hogy s mint
oldják meg sajátos problémáikat? Ezt
még senki nem írta meg. Ez a magyar szí-
nészet történetében fehér folt. Ezt igyek-
szik többek közt eltüntetni ez a könyv."
Ez így nyilvánvalóan igaz, még akkor is,
ha az óhazában élő recenzens kissé ingo-
ványos talajon érzi magát, hisz általában
a kanadai színjátszásról sem tud sokat,
nem is nagyon tudhatna, a Művész Szín-

házról pedig eddig épp csak „kósza híre-
ket" szerezhetett be (1965-ben a Nők
Lapja Bilicsi Tivadar, Feleki Kamill és
Petress Zsuzsa kanadai vendégszerep-lése
alkalmából úttörő módon meginterjúvolta
Kertészt is, az elmúlt években a Magyar
Színházi Intézet előfizetéses terjesztésű
Világszínház kiadványa számolt be
egyszer-kétszer a Művész Színház új
premierjeiről), így hát a Kertész Sándor
színházi önéletrajzából kirajzolódó együt-
tes munkáját nehéz lenne itt most bármi-
hez viszonyítanunk vagy minősítenünk.

Azt hiszem, ez most nem is lehet a
feladatunk. Egyébként Kertész Sándor
mindent megtesz, hogy tárgyilagos képet
alkothassunk magunknak, annak ellenére,
hogy memoárja bevallottan szubjektív
emlékezés. A közel nyolcszáz oldalas,
kétnyelvű kötet azonban hatalmas
dokumentumanyagot tartalmaz, elsősor-
ban színlapokat és kritikákat. A magyar
nyelvű cikkeket magyarul, az angol pub-
likációkat angolul közli, és saját emlék-
irataival mintegy e dokumentumokat köti
össze és kommentálja, majd a kötet füg-
gelékeként angol fordításban is olvas-
ható a kanadai magyar színigazgató me-
moárja. Elbeszélésmódja anekdotikus, de
a kis történetek mindig jellemzőek, a
színházcsinálás hétköznapjait, sajátosan
ottani - vagy éppen „örök" és mindenütt
érvényes - gondjait és örömeit világítják
meg. Igy végül is minden anekdota szín-
háztörténeti adat.

Idézem a könyv mottóját:
,,...aztán a konzul megkérdezte:
 Es miből fog megélni?
 Igen sok magyar vándorolt ki, szük-

ség lesz egy magyar színházra - feleltem.
 Ver), good idea! - és ráütött egy pe-

csétet a kérvényemre: Holnap utaznak
Kanadába."

Es alatta a dátum: Bécs, 1956. novem-
ber. Kanadai Követség.

Úgy látszott hát, hogy Kertész Sándor
vakmerő elhatározása szerencsés csillag-
zat alatt indult, s 1958 februárjában már
sor is kerülhetett a Tisztelet a bevétel-nek
című első estre (többek közt Juhász
József, Mácsay Emmi, Strausz Lajos fel-
léptével), 1959 eseménye a Fellegi Teri-
est, amikor is „Amerika legnépszerűbb
magyar sanzonénekesnője" lép színre To-
rontóban, majd 1960-ban már Az ember
tragédiája kamaraváltozata kerül a kö-
zönség elé, ami az időpontot tekintve
még az egyetemes magyar színháztörté-
net vonatkozásában is érdekesség, 1962-
ben már Szörényi Évával a női főszerep-
ben játsszák Dario Nicodémi Hajnalban,
délben, este című vígjátékát, 1964-ben Bár-
sony Rózsi lép színre a Végre egy úriasszony
című zenés vígjátékban, 1966-ban a Mág-
nás Miskában. 1968-ban ismét Szörényi


