
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



szükséges és hasznos a magyar színházi
élet további útjának megvilágításához. La-
tinovitsról már eddig is több könyv és ta-
nulmány látott napvilágot, nem szólva
saját - a maguk idejében botrányt keltett,
de mára már letisztultabban és több tanul-
sággal olvasható - színházi jellegű írásai-
ról. Mégis, örömmel vettük kézbe Ablon-
czy László munkáját. Feltétlenül szüksé-
ges, hogy Latinovits Zoltán pályája és
színházi szemlélete kapcsán minél több
olyan pontra mutassanak rá, melyeket a
színész előre látott vagy megsejtett.
Persze az is érdekes, amiben nyilvánva-
lóan tévedett.. .

Ablonczy László a maga kétségkívül jól
és élvezetesen megírt kis könyvében csak
kevés újat tett hozzá ahhoz a műhöz, mely-
ből anyagának legnagyobb részét merí-
tette - ez pedig Hegyi Bélának 1983-ban a
Gondolat kiadónál megjelent, Latinovits
című, Legenda, valóság, emlékezet alcím-
mel ellátott könyve. Bár Ablonczy Debre-
cenben volt gimnazista éppen akkor, mi-
kor Latinovits ott segédszínészi minőség-
ben megjelent, s több érdekes cikket és
jegyzetet is írt a művész színészi (filmszí-
nészi) pályájáról, személyesen nem ismer-
te őt, holott e szubjektív - vagy legalábbis
annak szánt - műben ez még akkor is elő-
nyös lett volna, ha színész esetében a leg-
fontosabb (és egyben „legszemélyesebb")
az, amit a színpadon nyújt a nézőnek,
különböző alakok bőrébe bújva.

A kiváló színésznővel - Latinovits nagy
szerelmével és jelentékeny társával -
folytatott beszélgetés azonban meglehe-
tősen sablonos, annak ellenére, hogy
Ablonczy segített Ruttkai Évának bizo-
nyos Latinovits-kéziratok felkutatásában
és egybegyűjtésében. Szükségszerűen lett
azzá, hiszen Latinovits halála után Rutt-
kai sajátos helyzetbe került. Emiatt min-
den intelligenciája ellenére sem adhatott
olyan nyilatkozatot, amely mélyebben
világíthatta volna meg kapcsolatukat s
azt, hogyan ítélte meg ő a színész szemé-
lyiségét és problémáit. (Az interjú erede-
tileg a Tiszatáj számára készült 1981-ben,
Latinovits ötvenedik.

, születésnapja al-
kalmából, de Ruttkai Éva akkor nem en-
gedélyezte közlését.) Érdekesebbek le-
hettek volna a levelek, melyeket egymás-
nak írtak s melyek fennmaradtak - bár
hozzá kell tennünk, hogy ezek dokumen-
tálására talán valóban nem „érett meg"

még az idő. Így is érdekes, amit Ruttkai
nyilatkozata elején mond: bár „rettene-
tesen fájdalmas persze", hogy Latinovits
már nem él, „az idő mégiscsak neki dol-
gozik, mint ez számos dologból kiderül".
Es külön kiemelést érdemel Ruttkai Éva
egy megjegyzése: „Szeretném nagyon
pontosan megfogalmazni, tehát nem egy
állapot volt az ő őrülete, hanem a problé-
mák megoldhatatlanságába görcsölt bele
időnként." Hogy mik voltak azonban ezek
a - legalábbis akkor „megoldhatatlan
problémák", arról Ruttkai konkrétan már
nem beszél, inkább csak utal rájuk.
Amikor például Ablonczy megkérdezte
tőle, hogyan élte meg Latinovits a maga
harcait a Vígszínházban, Ruttkai ezt vá-
laszolta: „Nagyon nehéz konfliktus volt.
Mert én magamra nézve soha nem enged-
tem meg olyanokat, amiket, úgy éreztem,
hogy Zoli megengedhet magának. Nem
méricskéltem én, ki nagyobb, ki kisebb,
egészen egyszerűen neki más volt a
dolgokról a szemlélete. De tudom, hogy
egy színháznak léteznie, funkcionálnia
kell. Tehát megvannak a szabályai."

Ám éppen most, amikor a színházi „sza-
bályok" módosulásának korát éljük, tulaj-
donképpen nem lenne érdektelen, amit
Ruttkai Éva annak idején mondott...

Jelentősebb azonban, amit Ablonczy
másik interjúalanya, Cserhalmi György
közöl - különben csak a kötet számára.
Mint debreceni színházi emberek fia is-
merte meg Cserhalmi Latinovitsot, aki
Ruy Blas volt a Királyasszony lovagjában,
melyben ő egy kis apródot játszott, és
aztán majd húsz éven keresztül kapcso-
latban voltak egymással. Utolsó levelét is
Cserhalminak írta s adta fel percek-kel az
öngyilkosság (vagy csak szeren-
csétlenség?) előtt a színész. Aki, amikor a
veszprémi színházban, a hetvenes évek
legelején Németh László Győzelem című
darabját rendezte, abban Cserhalmit is
felléptette. Cserhalmi szerint Latinovits
„tudta, hogy ez a mű nem a drámaírás
teteje, de bízott magában, bízott bennünk,
s külön is jelentésesnek tekintette a darab
címét. Sziporkázott mint rendező".
Latinovits több rendezői ötletét idézi
konkrétan Cserhalmi, megemlítve többek
mellett azt is, hogy egy „egykori
debreceni barát" miként igyekezett a da-
rab egyik próbáján elkeseríteni a társula-
tot. Elmondja azt is, hogy a bankett
éjszakáján Latinovits hívta, jöjjön el a
klubba, mert ott van Németh László csa-
ládja és Illyés Gyula. „Éppen a nemzet

sorsát vitatták, s ez engem különösebben
nem érdekelt. Zoli éppen térdepelt Gyula
bácsi előtt, és bókolt neki. Én otthagytam
a társaságot, Zoli kijött utánam, és
ordított: »Nekem köszönhetsz mindent.«
A szervező nekem ugrott, mondván,
»Zolikám, én téged védelek!« Én adtam
neki egy fülest, ő fölfújta az ügyet. E bot-
rány ellenére Latinovits másnap már ki-
jelentette: »Nem vagyunk haragban.«"
Cserhalmi szerint „Zoli négyszemközti
beszélgetésekben sokszor túlzásokra ra-
gadtatta magát, de a nyilvánosság előtt
medert ásott gondolatainak, s mindig
szabályozottan és összefogottan beszélt.
Szerepeiben is. A Különcben szélsősége-
sen játszotta Telekit, az erkélyen elhang-
zó beszéde szónoklatba csapott át, mégis
tudta a szerep arányait, tudta, meddig
szabad elmennie".

Cserhalmi György szerint „Zoli gya-
korlatilag negyvenéves korától készült a
halálra. Predesztináltnak minősítette
magát, mert valami eltört benne. Jógával
foglalkozott, ez elvitte a misztikum felé;
dr. Ács Klára grafológushoz járt, gyónás-
szinten írta mondatait; a Zenben keresett
vigasztalást, de újra és újra be kellett
látnia: alkalmatlan a megnyugvásra". S
amikor azt hallotta, hogy édesapja - aki
egynapos korában elhagyta, s csak a négy-,
éves fiút látogatta meg egyszer - a VIII.
kerület egyik tömbházában fűtő, „elment
és szenvtelenül, távolról nézte". Cser-
halmi végül azt is elmondta az interjú és
a könyv szerzőjének, hogy most éppen
annyi idős, mint Latinovits volt, amikor
Veszprémben Németh László darabját
rendezte: „Kérdezed: ma másként látom-
e akkori önmagamat? Igen. Ha most
valaki tiszteletlenül, nyeglén viselkedne,
mint én akkor a Győzelem bankettjén,
nemcsak lehordanám, mint Zoli tette
velem, hanem jól pofán is vágnám."

Hegyi Béla annak idején - ha nem is
nevezte meg Ruttkai Evát - panaszolta,
hogy „egyesek" (akiknek pedig különösen
fontos mondanivalójuk lehetne Latinovits
Zoltánról) nem hajlandók „szóba állni"
vele interjúkötetéhez. Ablonczynak
mindenesetre érdeme, hogy - ha nem is
igazán „érdemben" - megszólaltatta
Ruttkai Evát. Kapcsolatuk s a Latinovits
összetett (ha úgy tetszik, „kihívó")
személyiségéhez fűződő egyéb kapcso-
lódások feltárása későbbi könyvek fel-
adata. (Minerva)


