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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



Éva Herczeg Ferenc Kék rókájában, s még
ugyanabban az esztendőben Bókay János
Feleség című színjátékában. Egyéb-ként
Szörényi - csakúgy, mint Bársony Rózsi -
a gyakori fellépések ellenére sem lett a
társulat állandó tagja, habár az itt
ismertetett negyedszázad egyik csúcs-
pontján, amikor a Művész Színház a VIII.
Nemzetiségi Színházi Fesztiválon
(Multicultural Theatre Festival) Molnár A
testőr című darabjával elnyerte a legjobb
előadás díját, Szörényi Évát a legjobb női
alakítás díjával jutalmazták.

De ezzel kissé előreszaladtunk az ese-
mények krónikájában. Kertész könyvéből
ugyanis kiderül, hogy az első évtized a
kanadai magyar társulat számára valóban
a Déryné-korabeli nehézségeket tar-
togatta: se pénz, se próbahelyiség, se jel-
mez, se díszlet. A társulat tagjainak nap-
közben „kenyérkereső" munkát kellett vé-
gezniök ahhoz, hogy este felléphessenek
(maga a direktor hosszú ideig egy kenyér-
gyár sofőrje volt), hisz a Művész Színház
épp a legnehezebb, kezdeti években ön-
fenntartó kellett legyen. Csak később, a
hetvenes évek elejétől - Pierre Trudeau
miniszterelnöksége idején - következik be
lényeges fordulat a hivatalos kanadai
kultúrpolitikában. Kertész Sándor hang-ja
még közel egy évtized múlva is ünne-
pélyes tónust ölt, amikor erről beszámol.
Érdemes hosszabban is idéznünk:

„Ezzel egy olyan csodálatos folyamat
indult el, amely egyedülálló az egész vi-
lágon. Sok-sok barátunkkal leveleztünk,
beszélgettünk Európából, tengerentúlról.
Még a szomszédos Amerikából is.
»Nektek könnyű! Hiszen ha nálunk így
lenne!« Ilyen és ehhez hasonló kijelenté-
sekkel találkoztunk. Mert az derült ki,
hogy Kanada nemcsak kétnyelvű ország,
Kanada hatvannyelvű ország. Hatvan kü-
lönböző nemzetiség építi az angolokkal
és a franciákkal együtt hatalmassá Kana-
dát. Es ennek a sokféle és sokszínű nem-
zetiségnek a kultúráját, hagyományait,
őseik örökségét Kanada kormánya er-
kölcsiekben és anyagiakban is támogatja.

A kanadai kultúra vezetői azt mondják:
»Nem lehet jó kanadai az, aki megtagadja
régi hazája kulturális hagyományait.«

A kanadai kormányban megalakult a Mul-
tikulturális Minisztérium, amely megalaku-
lásától kezdve bőkezűen támogatta a
nemzetiségiek kulturális törekvéseit, a
csoportok kulturális szervezeteinek
megalakulását.

Közben nagyokat néztünk! Ez olyan
ország, ahol nem nyomják el a nemzeti-
ségieket? Itt a más nemzetiségű nem ki-
sebbség? Mi kanadaiak csinálhatunk ma-
gyar iskolát, színházat, tánc- és énekcso-
portokat, újságokat, tankönyveket, törté-
nelmi és irodalmi előadásokat és még
annyi sok minden mást - magyar nyelven?

De mennyire csinálhatunk! Sőt még
anyagi támogatást is adnak!"

A magyar társulat helyzete stabilizáló-
dott. S a direktor nem volt rest, mindjárt -
Áchim András dramaturggal együtt -
javaslattal fordult az új Multikulturális
Minisztériumhoz: tartsanak minden év-
ben Nemzetiségi Színházi Fesztivált To-
rontóban. Es: „Jó az ötlet - mondták.
Csináljátok meg! Ezek után a már meg-
alakult Multicultural Theatre Association
vette kezébe az ügy szervezését.
Megkaptuk a város egyik legelőkelőbb
színházát, II. Elizabeth királynő képvise-
letében, Ontario kormányzójának fővéd-
nökségével 14 napon keresztül 14 külön-
böző nemzetiség - mindennap más és más
- a saját anyanyelvén mutatott be egy-egy
színdarabot." A fakszimilében közölt
fesztiválprogram szerint az első
seregszemlén német, angol, ukrán, jiddis,
csehszlovák, észt, litván, olasz, francia,
lengyel, örmény és magyar társulatok
léptek fel. A színház anyagi helyzeté-nek
változása némiképp a repertoárban is
tükröződött: a klasszikus operettsikerek
mellett immár nemcsak Molnár Ferenc és
Zilahy Lajos darabjai kerültek színre,
hanem - épp a VII. Nemzetiségi Színházi
Fesztivál jelentős eseménye-ként -
Pirandello IV. Henrikje is. Az igazi
elismerést mégis Molnár hozta meg a
Művész Színháznak, ahogy fentebb már
említettem, noha A testőr rendezéséért
1979-ben jutalmazott Kertész Sándor ko-
rábban már (a hatodik fesztiválon) elnyer-
te a legjobb férfi színész díját. S említsük
meg, hogy a színház fennállásának jubi-
leumi éveiben különböző társadalmi szer-
vezetek tüntették ki, majd Kanada állami
díját is megkapta.

Kertész Sándor színházi önéletrajza
nyitott könyv. Az utolsó előtti oldalon,
néhány esztendővel az után, hogy kifej-
tette, hogy „a jövőt illetően pesszimista
vagyok. A fiatalság lassan, de biztosan
leszakad, feltartóztathatatlanul olvad bele
a befogadó országba", ünnepélyesen el-
búcsúzik a színigazgatói-rendezői-színé-
szi pályától. Aztán az utolsó fehér lapra
kézírással mégis ráfirkantja: „Vissza az
egész! Nem tudom abbahagyni. Holnap
elkezdjük az új darab próbáit."

Jó lenne tudni, mi lett azóta Kertész
Sándor színházával. Jó lenne egyszer
látni is - úgy értem, nem „odaát", hanem
idehaza, mondjuk, egy vendégjáték al-
kalmával. Habár a mai ínséges időkben
ez még nyilván jó ideig várat magára.
Addig is ajánlom az érdeklődő közönség-
nek Kertész Sándor könyvét: sok minden
adatra, epizódra, anekdotára akad-hatunk
benne, ami önmagáért és nem csupán
önmagáért beszél.

ANTAL GÁBOR

„Latinovits Zoltán
tekintete"

Ablonczy László könyve

E hasábokon említettük már Major Ta-
mással kapcsolatban, hogy minél több -
természetesen nem akármilyen - könyv
készül róla, annál többet tudhatunk meg a
magyar színházi (és nem csupán szín-
házi) élet elmúlt évtizedeiről. Nem fel-
tétlenül azért, mintha ő lett volna abszo-
lút értelemben a legjobb színész, a legki-
válóbb rendező és a legtöbb újat képvi-
selő színházvezető, hanem mert tevé-
kenysége, miként személyisége is, olyan
sokrétű volt, hogy ezek kapcsán szói,
lehet a magyar színházi élet legújabbk(
történetének számos (eddig még nap tágra
nem került) eredményéről és prc;':)-
lémájáról is. Ugyanakkor - kétségtelenül -
voltak olyan igen jeles színészek és szí-
nésznők közvetlenül „Major előtt" (vagy
„Major alatt"), akikkel egy, természete-
sen pontos könyvben vagy akár köny-
vecskében is „végezni" lehet.

Latinovits Zoltán - bár több mint húsz
évvel Major Tamás után született, és tíz
esztendővel előbb halt meg - szintén azok
közé tartozik, akiket egyetlen könyvvel,
még a viszonylag legpontosabbal sem
lehet „elintézni". S nemcsak azért, mert
kiváló színész volt - aki különben
bizonyos rendezői sikereket (és ki nem
élt, ki nem élhetett további rendezői és
színházalkotói ambíciókat is) felmutatott
-, hanem mert mint nagy és bizonyos
értelemben rendezetlen egyéniség
különösen izgalmas „nyomokat" hagyott
maga után. Tulajdonképpen alig egy év-
tizedre tehető csak érdemes színházi
működése - amit filmvásznon nyújtott,
többre, de ezt most ne érintsük -, mégis
Latinovits színházi munkásságában, an-
nak eredményeiben és kérdéseiben sok
olyasmi rejlik, aminek kellő „feloldása"
szorosan és szervesen hozzátartozik a
holnap (vagy, ha úgy tetszik, a ma) kér-
déseinek megválaszolásához. S nemcsak
azért, mert különösen nagyszabású - bár
nem bizonyos, hogy színész kortársai
közül feltétlenül a legnagyobb - egyéni-
ség volt, hanem mert végül is tragédiába
hullt pályája sok olyasmit foglalt magába
- feltétlenül újat és követendőt, ugyan-
akkor bizonyos értelemben visszahúzót is
-, aminek felfedése mindenképpen


