
helyes megoldásokkal. Mert bármily el-
vont is maga a mozdulat, értéséhez - mint
minden kommunikációhoz - bizonyos
közmegegyezésekre, konvenciókra van
szükség; ugyanakkor igazán megrendítő
erejű éppen az új konvenciók teremtése, a
felismerés élménye lehet.

De hogy a művészetek esetében azért
csínján kell bánni az ilyen sommás meg-
állapításokkal, azt bizonyítja a leningrádi
„Komédiások" színházának produkciója,
ez a cirkuszi hagyományokban fogant re-
mek clowniáda, felsőfokú emberábrázo-
lás, a nevettetés magasiskolája, amely a
legszakállasabb gageket képes torokszo-
rítón és rekeszizompróbálón új tartalmak-
kal megtölteni; káprázatos, de magától
értetődőnek tetsző technikai tudást
feltételez, s fiatalt és öreget egyként ma-
gával ragadó happeningbe torkollik. Ez a
színház, a szó legszebb értelmében, igazi
kőzősségi színház. Miközben ősi szóra-
koztató konvenciókkal dolgozik, a nézőt
kivetkőzteti, kirángatja a köznapi kon-
venciók birodalmából, felszabadítja, ön-
feledtté teszi, ha csak két órára is.

A finn Maria Karhola egyszemélyes
táncszínháza már sokkal kevesebb siker-
rel dolgozott a konvenciók ellen, mert mi-
közben meglehetősen szellemesen a tánc-
színpad kulisszái mögött működő lélek-
telen rutint próbálta meg a maga eszkő-
zeivel kifigurázni, mondanivalójában, illet-
ve táncolnivalójában megrekedt egy kö-
zépszerű kabaré szintjén.

Volt azonban e találkozón egy harma-
dik véglet is, a svéd Jan Bergquist 77w
last taik show című műsora, amely angol
nyelvű lévén tőbbek számára volt érthető
ugyan, csak éppen a színházhoz nem volt
semmi köze.

Igazán az e végletek kőzötti „komple-
xebb" műfajok esetében izgalmas és főleg
praktikus a kérdés: mi az, ami a nyelvi
korlátok ellenére hatni tud, és hogyan.

Amikor Jirí Menzel részeg ágyrajárója
operaáriákat zengve betántorog a szín-
padra és meghazudtolni látszik a gravitá-
ciót és minden egyéb földi kötöttséget,
amikor minden rezdülésével galibát okoz-
va, partnerei segedelmével a klasszikus
gagek egész sorát csillogtatja meg talán
sosem látott fényükben, akkor a szöveg
csaknem érdektelenné válik, feloldódik e
bravúrosan megkomponált gesztusokban,
a lenyűgöző profizmus ötszázadszor is
érezhető kockázatvállalásában. Vagy ott
van a Cinoherní klub másik előadása, a
Vidéki történetek címmel játszott két
Vampilov-egyfelvonásos, amelyek
színpadképe ismerős világot teremt,

expresszív, s a vele, illetve benne kialakí-
tott játék a legkisebb mozdulatig kidol-
gozott. Úgy él a koszlott szoba és a roz-
zant kilincs, hogy ha ebbe a közegbe be-
lép Petr Nározny, a színház jeles mű-
vésze mint gondnok, hogy megvívjon a
szálló vendégeivel, azok közül is kivált-
képp a főmettőrrel; belép, hogy megmár-
tózzék a karakterformálás, a karikírozás
gyönyörében, a színjáték mámorában, s
ebből megsejdíttessen valamit a nézővel;
belép, hogy egyszerre élje és parodizálja
a figurát; ha tehát Petr Nározny belép
ebbe a közegbe és megszólal, kétség nem
marad afelől, mikor és hol játszódik a
történet, s legfőképp, hogy miért.

De „érthető" a San Franciscó-i Fred
Kurchac egyszemélyes látványszínháza,
árnyjátékkal tűzdelt vásári hasbeszélő
mutatványa és show-műsora (csakhogy
ez színházi show!), amibe a véletlen - a
közönséggel kialakított dialógus, játék -
csakúgy beletartozik mindenkori kocká-
zatával, mint a színház legősibb elemei, a
maszkok például, s a szöveggel egyen-
értékű, a gyufaszál lángjától a zseblám-
pán keresztül a legszokatlanabb megol-
dásokat felvonultató világítástechníkáig,
mindez egy sajátos Vihar-interpretáció
szolgálatában. S mihelyt belép a színre a
bolgár Todor Kolev, és elkezd valamiről
beszélni - adott esetben az általa meg-
formált kisember életéről, napi gondjairól
-, vagy az ugyancsak bolgár Szlavka
Szlavova és Tárija Maszaiityinnova be-
szél „szerelméről, a színházról", a néző
elkezd érteni „gesztusul", elkezd érteni
„emberül". Mert a színház mint nyelv
nemzetkőzisége végül is, azt hiszem, azon
múlik, hogy tálentumból, a személyiség
varázsából, no és szakmai felkészültség-
ből mennyi fér a kofferba.

A következő számaink tartalmából:

Bérczes László:

Vezetővárság

Szántó Judit:

Drámai-e a népirtás?

Kovács Dezső:
A prolongált végzet

Csáki Judit:

Kacskaringó

ENYEDI SÁNDOR

Magyar színház
a diaszpórában

A torontóí Kertész-jelenség

Ez év május 15-én Kanadában, Torontó-
ban a Szabin nők elrablása című zenés
bohózat felújításával végleg lezárult a
Kertész Sándor alapította Művész Szín-
ház története. A színész-direktor nyuga-•
lomba vonult, és amit felmutathat, pél-
dátlan a magyar színészet történetében:
huszonkilenc évet töltöttel hazai színpa-
dokon (1956 végén a fővárosi József Attila
Színház főrendezői posztját hagyta maga
mögött!), és a tengerentúlon, a torontói
magyar diaszpórában három évtizeden
keresztül állta Művész Színház szolgála-
tában. Huszonkilenc eltöltött munkás
esztendő idehaza és eggyel tőbb odakint:
ennyi Kertész Sándor színészi, rendezői
és igazgatói mérlege.

Aki valamelyest ismeri a diaszpórában
életre hívott színházi kezdeményezések
sorsát, az tudhatja csak, milyen óriási tel-
jesítmény három évtizeden át ugyanannak
a társulatnak az igazgatója lenni.
Nyugodtan leírhatjuk: példa nélküli tel-
jesítmény!

Az emigráció, a kivándorlás nem csu-
pán XX. századi jelenség, magyar vonat-
kozásban sem. Magyar nyelvű külhoni
színházalapítási kezdeményezésekkel s
olykor sikeres magyar színházi élettel
mégis csak a XX. század folyamán talál-
kozunk. Természetesen a siker relatív
fogalom: az emigrációban, a szétszóró-
dásban már az is sikernek számit, ha egy-
egy színház két-három évig talpon tud
maradni. A különböző nagyobb emigrá-
ciós hullámok (1919, 1945, 1956) nyomán
ismételten fel-feltör a színházalapítási
kedv. Többtucatnyi kísérletről van tudo-
másunk, ám ezek túlnyomó része rövid
életűnek bizonyult. Viszont néhány
sikeresnek mondható, főleg amerikai kez-
deményezés serkentő lehetett az újonnan
érkezők szemében.

A különböző kivándorlási hullámok
nyomán az Észak-amerikai Egyesült Álla-
mokban egymástól nagy távolságra jelen-
tős magyarlakta tömbök jöttek létre. Chi-
cago, Cleveland, Detroit a legfontosabb
centrumok, míg a nyugati partvidéken
elsősorban Los Angeles, a keleti partok-
nál pedig New York játszik kiemelkedő
szerepet. (E két utóbbi városban a ma-
gyarok becsléseken alapuló száma meg-



haladja a százezret!) Jelentős a magyarok
száma a nagy amerikai iparvidéke-ken, de
az USA egyik déli államába, Floridába is
nagyszámú magyar került az idők
folyamán.

1921-ben jelent meg Amerikában az
első magyar nyelvű Színházi Újság, amely
így emlékezett meg az amerikai magyar
színjátszás kezdeteiről: „Tizenhat évvel
ezelőtt egy maroknyi lelkes színészcso-
port összeállt, és hetenként-kéthetenként
előadásokat rendezett. Nappal a gyárban
dolgoztak a kenyérért, és este próbáltak
fanatikus szeretettel. . ." Ez volt a nagyon
szerény kezdet, amelynek további szálait
homály fedi. Ami viszont már nyomon
követhető: az első világháború után
Amerikába kijutott magyar színészek
tevékenysége. A tervek célratörőbbek,
mint megvalósításuk. Ekkoriban
Amerikában három helyen szeretnének
magyar színházi életet teremteni: New
Yorkban, Chicagóban és Clevelandban.
1922-ben New Yorkban már serényen
működik az Amerikai Magyar Színház,
amelynek legmarkánsabb színészegyé-
nisége a filmszínészként is híressé vált
Lugosi Béla. Nekik már arra is jut erejük,
hogy 1922-ben Az ember tragédiáját is
bemutassák. (A Tragédia később, 1924-
ben Chicagóban is színre került, más szí-
nészekkel, más betanulásban, sőt volt egy
további kísérlet Detroitban is, ez azonban
nem jutott el a bemutatóig.)

A húszas évek amerikai magyar szín-
házi életének a Magyarországról érkezett
vendégművészek adtak rangot. Rátkai
Márton után Küry Klára, Király Ernő,
Fedák Sári, Kosáry Emmi, Beregi Őszkár,
Tőkés Anna és mások változó számú és
összetételű társulatokkal bejárták Amerika
magyarlakta vidékeit, és ébresztették a
kedvet állandó jellegű társulatok
létrehozására. Már elérte Amerikát a
világválság szele, amikor Endrey Jenő
Chicagóban próbál részvénytársasági ala-
pon magyar színházat létrehozni, s mi-kor
1929-ben a beindult gépezet akadozni
kezdett, a Chicagói Népszínház át-tette
irodáját New Yorkba. Itt aztán a
következő év tavaszán Endrey Jenőéket
végleg elérte a csőd, és több mint kétévi
működés után a társaság megszűnt létez-
ni. Röviddel ezután a fiatal bonviván, Sá-
rossy Szüle Mihály (a későbbi Egy bolond
százat csinál népszerű szerzője) próbál
operettszínházat működtetni New York-
ban. A székhely a nagy amerikai metro-
polis, de a színház működési területe: az
egész magyar Amerika. Negyven férő-
helyes buszukon konkrétan kidolgozott

útitervvel járták végig a magyarok lakta
nagyobb városokat. Közben a kontinen-
sen színházak születnek és halnak el
gyors tempóban, s New York később is
számos átmeneti magyar kezdeményezés
színhelye. Néhányan a nevesebb szí-
nészek közül több társulat tagjaiként is
felbukkannak, s maga Sárossy Szüle Mi-
hály újabb pesti évek után 1946-ban megint
Amerikában köt ki, ahol 1947-től újabb
társulatot hoz létre. Társulatának tagjai
között volt Jávor Pál is.

A második világháborút követő évek
menekülőinek tömegében számos jelen-
tékeny színész is akad. Rövid ideig ma-
gyar színházi plakátok olvashatók Mün-
chenben, majd egy népesebb társulat Dél-
Amerikában: Argentínában, Brazíliában,
Venezuelában, Uruguayban, sőt,
átmenetileg Chilében vert tanyát. E tár-
sulat tevékenységéről tudunk a legkeve-
sebbet, ami részben a színészek egy ré-
szének erősen vitatható politikai múltjá-
val magyarázható. Ezek a háborút köve-tő
várható felelősségre vonás elől mene-
kültek Dél-Amerikába, ahol a hideghá-
borús években sikeres magyar színházi
vállalkozást működtettek. A társulat ve-
zetője Szeleczky Zita volt, a többi tag is
neves profi színész: Páger Antal, Vaszary
Piroska, Hajmási Miklós és mások szak-
mai tudásban nem maradtak el a hazai
színészektől, legfeljebb technikai lehe-
tőségeik voltak szűkösebbek. Jelentősebb
vállalkozásaik között a Bánk bán éppen
úgy előfordul, mint Az ember tragédiája.
Természetesen e viszonylag jól menő
színház sem nyújtott színészeinek biztos
megélhetést, ezért legtöbben privát
foglalkozásból tartották fenn magukat. A
társaság az ötvenes években bomlott fel.

Kertészékkel egy időben, a hatvanas
évek végén és a hetvenes évek elején lelkes
tevékenységet fejtett ki az izraeli magyar
operettszínház, amely részben egykori
profi színészekből, részben pedig lelkes
műkedvelőkből állt. Mostoha körülmé-
nyekkel kellett megküzdeniük: az állam
megtűrte ugyan, de anyagilag nem támo-
gatta őket. Fő műfajuk az operett volt, de
műsoraikban a vígjáték, a kabaré s oly-kor
a fajsúlyosabb dráma is helyet kapott
(például Shaw: Warrenné mestersége).

Miért éppen a hatvanas-hetvenes évek
jelentik a fellendülés idejét? Ekkoriban
még folyamatosan és nagy számban ér-
keznek emigránsok Erdélyből, ők adják a
színészutánpótlást (például: Sugár Jenő,
Király László, Üdvary Renáta), és az
Erdélyből érkezettekből töltődik fel az
operettre mindig fogékony közönség is.

A későbbi években az erdélyi kivándor-
lók száma megcsappant, minthogy az év-
tizedek óta zajló kivándorlás következté-
ben elapadt az erdélyi magyar zsidóság is.

A diaszpórában létesített magyar nyelvű
színházak bukását sok minden okozhat-
ja: a társulat gyenge szervezettségi foka,
anyagi megalapozatlansága, de a sze-
mélyes intrikák is könnyen juttathatnak
csődbe jól induló színházi vállalkozáso-
kat. Amivel viszont idővel minden szín-
házi vállalkozásnak szembe kell néznie: a
közönség elöregedése és megritkulása. A
hazulról érkezettekben nagy a ragasz-
kodás az anyanyelv iránt, ragaszkodnak
egykori otthoni szokásaikhoz, örömmel
karolnak fel minden anyanyelvű szín-házi
kezdeményezést. Ezért általában mindig
könnyebb egy színházat létesíteni, mint
azt zavartalanul fenntartani. Az évek
múlásával azonban kint egy új nemzedék
nő fel, a második generáció, melynek
tagjai már alig értik szüleik gon-
dolatvilágát, és nekik már nincsenek ott-
honi színházi emlékeik, élményeik sem.

A magyar előadások törzsközönsége_.

az idősebb nemzedékből verbuválódik, az
ő számuk viszont napról napra fogy.
Színészutánpótlás még lenne; a közön-
ség-utánpótlással van a baj.

És milyen a diaszpórában született szín-
házideál? Nosztalgiapárti! Őlyan dara-
bokat akarnak látni elsősorban, amelyeket
már otthon is láttak: a János vitézt, a
Csárdáskirálynőt, A kék rókát, A néma
leventét, a Szabin nők elrablását stb. Ezek-
nek a daraboknak van vonzóerejük; a
közönség összetétele kizár bármilyen
avantgárd színházi törekvést. A nyolcva-
nas évek elején például sikertelen szín-
házalapítási kísérlet színhelye lett Amsz-
terdam. Itt jelentették be az úgynevezett
„illusztratív színház" létrehozását, frissen
érkezett, harmincas éveik elején járó
kivándorlókból. Elsősorban olyan mai,
kéziratban maradt magyarországi műve-
ket vagy kiadatlan mai magyar novellák
dramatizálását akarták bemutatni, ame-
lyek publikálására Magyarországon poli-
tikai okokból nem nyílt lehetőség. Ám az
újdonság ingere sem hatotta meg a néző-
ket: az első előadásra alig fél ház gyűlt
össze, a második előadásra már nem ke-
rült sor. A kinti, hollandiai magyarok el-
utasították a mai darabokat; feltehetően
tartósabb sikerre lehetett volna számítani a
hagyományos, operettre épülő műsor-
politikával. A fiatalabb nemzedékek, me-
lyek már kint születtek és nevelkedtek,
fogékonyak ugyan a modernebb színházi
törekvések iránt, de a modernebb szín-



Győry Clotilde
A szomorú vasárnap torontói előadásában

házi produkciókat már azokon a nyelve-
ken akarják hallani, amelyekhez fő él-
ményviláguk tapad; nem szólva arról,
hogy az ilyen produkciók feltehetően
technikailag is kifogástalanabb körülmé-
nyek között születnek meg.

A nagy kivándorlási hullámok már le-
futottak, mégis időnként újabb vállalko-
zásokról érkeznek hírek a tengerentúlról.
New Yorkban csaknem minden év-ben
Petri László operettvállalkozása hal-lat
magáról, 1985-ben pedig ugyancsak New
York-i székhellyel megalakult a Magyar
Színház és Művész Egyesület, amely
némi hivatalos támogatást is élvezve
(New York állam nyújt nekik anyagi
támogatást!) azóta is sikeresen „színen
van". A Sepsiszentgyörgyről emigrált ko-
rábbi igazgatónő, Dukász Anna mellett
Cserey Erzsi, Tóth György, Dékány László
a társulat főbb erősségei, Varga László
pedig drámaírói minőségben vezeti a tár-
sulatot. Megalakulásuk óta oratórium-
szerű feldolgozásban bemutatták Az ember
tragédiáját és a Bánk bánt is. S ha már a
jelenlegi New York-i kezdeményezéseket
vesszük számba, megemlíthetjük a The
Threshold Theater Company nevű
félprofi, félamatőr angol nyelvű társula-
tot, amelynek egyik vezetője, Brogyáni
Jenő magyar, és magyar tagjai is vannak.
Angolul játszanak ugyan, de gyakran tűz-
nek műsorukra magyar darabokat: Sütő
András (Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csil-
lag a máglyán, Káin és Ábel), Karinthy
Ferenc (Bösendorfer), Páskándi Géza
(több darabbal is!), Székely János jelzik a
mai magyar dráma jelenlétét a színház
műsorán.

A megújulás és az újrakezdés jelei hall-
hatók Los Angelesből is. Kertész Sándort
rendezőként hívták meg a Sybill bemuta-
tójára, míg utóbb arról érkezett hír, hogy
a „Thália Stúdió" vállalkozásában Molnár
Ferenc Olympiáját mutatták be 1988.
június 4-én. Két Erdélyből érkezett profi
színész, Őss Enikő és Varga Tibor adott

új impulzust a kaliforniai magyar szín-
házi kezdeményezéseknek. Csak remél-ni
lehet, hogy a nekibuzdulás nem fullad ki,
minta korábbiak - hiszen hosszú időn át
csak alkalmi előadóestek (például Szö-
rényi Éva estjei, Szeleczky Zita fellépé-
sei) biztosították a magyar színházi jelen-
létet Hollywood tőszomszédságában.

Mindezek tudatában és más kezde-
ményezések ismeretében nehezen magya-
rázható, hogy miért nem sikerült mind-
eddig magyar színházi életet teremteni
két olyan fővárosban, mint Bukarest és
Bécs (mindkét városban számottevő a
magyarság lélekszáma!). Igaz, az utóbbi
helyen Désy Vilmos rendező létrehozott
egy nyolcvan személyes befogadó pince-
színházat, amelybe kivitetett néhány
magyar produkciót, de a működés folya-
matossága és tartóssága pillanatnyilag
nem látszik biztosítottnak.

Mi lehet a titka annak, hogy Kertész
1958-as színházalapítása nem jutott az
egyéb tiszavirág-életű színházi kezde-
ményezések sorsára?

Az alapító, amikor hozzáfogott tervé-
hez, maga sem gondolta, hogy vállalko-
zása hosszú életű lesz. 1956-ban és 1957-
ben jelentős számú magyar érkezett Ka-
nadába, sokan éppen Torontóba. Túl-
nyomó többségük nem tudott angolul.
Viszont sokan ismerték Kertészt még ma-
gyarországi korszakából, színészi, rende-
zői éveiből. Kapacitálták - próbálja meg!
Nem kevesen azonban kételkedtek a vál-
lalkozás várható sikerében és főleg tar-
tósságában. Ami nem csoda, hiszen To-
rontóban magyar színházi tradíció - az
alkalmi szerepléseket nem számítva - nem
volt. Biztatást jelenthetett, hogy több
magyar nyelvű hetilap jelent meg akkori-
ban (akárcsak most is!).

Kertész Sándort nagy színházi tapasz-
talata arra intette, hogy nem érdemes,
pontosabban egyenesen kockázatos kö-
vetni a hagyományos színházi modellt. A
diaszpóra nem bírja el a folyamatosan,
napról napra működő színházat, de a kö-
zönség létszáma, szétszórtsága, anyagi
lehetőségei (a kivándorlás kezdetén va-
gyunk!) azt sem engedélyezik, hogy olyan
színházat működtessen, amelynek hagyo-
mányos apparátusa van, jelentős admi-
nisztrációs tehertételekkel. Az állami
szín-házak kötelékében eltöltött évei is
arra intették, hogy a működéssel,
fenntartással kapcsolatos költségeket a
minimális szinten kell tartani. Így is
jelentős összegeket emészt fel a terembér
költsége, a propaganda, a színészek
alkalmi gázsija stb. Tehát fokozatosan
kialakult az évi

A torontói Művész Színház alapítója és rendezője:
Kertész Sándor

három-négy bemutató rendje. Az első
években néhány sikeres produkciót (Csár-
dáskirálynő, Szabin nők elrablása, János
vitéz stb.) háromszor-négyszer is felújí-
tottak, olyan nagy volt irántuk az érdek-
lődés. A hatvanas évektől kezdve meg-
nyílt a lehetőség ismertebb magyaror-
szági színészek meghívására. Latabár
Kálmán, Mezcy Mária, Bilicsi Tivadar,
Tolnay Klári, Bárdy György, Feleki Ka-
mill, Petress Zsuzsa, Turay Ida, Kazal
László, Kabos László és mások vendég-
szereplése a kintiek minden rétegében
érdeklődést keltett. Ugyanakkor rend-
szerint e vendégszerepléseket mene-
dzserek révén úgy szervezték meg, hogy
a színészek többsége Torontó után fellé-
pett New Yorkban, Los Angelesben, oly-.

kor még Montrealban is. A hetvenes
években azonban e vendégszereplések
megszűntek, mert e vállalkozásban Ker..

tész egyedül maradt, s a kiutaztatás költ-
ségeit egymagában nem tudta vállalni. A
torontói magyar színházi tradíció megte-
remtését ugyanakkor az is elősegítette,
hogy Kertész előszeretettel hívott meg
vendégszerepelni olyan magyar művésze-
ket, akik Nyugaton éltek; Bársony Rózsi,
Szörényi Éva, Karády Katalin, Kelen Ti-
bor, Réthy szter, Barabás Sári, Cserey
Erzsi, Bogáthy Mihály, Hegedűs Györgyi
kedvelt vendégek voltak Torontóban.

Kertész kezdeményezése szerencsés
csillagzat alatt született, már csak azért is,
mert a vezető egy személyben volt
direktor, színész, rendező, színházi titkár,
dramaturg - tehát szinte mindenes. A
próbák folyamán született elképzeléseit a
„családi színpadon" is le tudta mér-ni:
felesége magyarországi éveiben a Nemzeti
Színházban dolgozott, s a sokéves
tapasztalat most kamatozott. Segítette
férjét a szervezésben, a díszletezés meg-
oldásában, a kosztümök kiválogatásában
stb. Az évek folyamán a nézők adatait
pontosan tükröző adattárat fektettek fel,
amely segítette a bérletesek széles tábo-



rának kialakítását. Név szerint ismerték
bérlőiket, s pontosan tudták, kinek hol
van a hagyományos helye. Bérletrend-
szerük annyira bevált, hogy a kölcsönös
bizalomra épített kapcsolat alapján a bér-
lő akkor is elküldte csekkjét, ha valami-
lyen közbejött ok miatt nem nézhette meg
az előadást. s a bérlők nemcsak
Torontóból jöttek, hanem a környékről is,
sokszor száz-százhúsz kilométeres tá-
volságból, ami persze további kötelezett-
ségeket rótt a társulatra. Ragaszkodtak a
kitűzött előadások pontos megtartásához.
Harminc év alatt mindössze két ízben
maradt el kitűzött premier.

Igaz, a közönség elöregedése Toron-
tóban is reális veszély, egyre kevesebben
vannak már azok, akikből az első évek-
ben a közönség kikerült, mint ahogy a
színészek is változtak az évek folyamán,
részben elköltözés vagy visszavonulás
következtében. De mindig akadt után-
pótlás is, néha feltűnt egy-egy szép hang
(mint tíz évvel ezelőtt a Győry Klotildé)
vagy egy-egy kiemelkedő tehetség (mint
Szécsi Kató), aki bármelyik hazai színpa-
don is megállná a helyét. A diaszpóra
sokféle emberből tevődik össze. Sokféle
érzékenységre kell tekintettel lenni. A
harmincéves fennállás magyarázata lehet
az is, hogy ebben a sérülékeny, törékeny
világban Kertész apolitikus színházat mű-
velt, s főleg olyan darabokat vitt szín-
padra, amelyek a nézőket az óhazára
emlékeztették, s ilyenformán az össze-
tartást szolgálták, nem a széthúzást. E
törekvésben Kertész támaszkodhatott a
különböző felekezetek megértő támoga-
tására is.

A kanadai állam részéről is megértő
támogatásban részesültek. Az évente
sorra kerülő nemzetiségi színházi feszti-
válokon Kertész Sándor és társulata a
díjak, kitüntetések sokaságát vitte el, s
amikor elérkezett a harminc esztendő
záróakkordja, a társulatot és vezetőjét
maga Őntario állam miniszterelnöke kö-
szöntötte, elismerve és méltányolva, hogy
a társulat egyaránt sikerrel szolgálta a
magyar és a kanadai kultúrát.

Ritkán akad olyan sokoldalú művész,
mint Kertész Sándor. De ha akadna, úgy a
Kertész-féle színházi modell járható
útnak bizonyulhat a jövőben is.

Kertész visszavonult ugyan, de már
akadnak követői Torontóban. Új magyar
színház alakult, amely mögött ott van már
A néma levente és a Bubus bemutatója -
előtte pedig a Csárdáskirálynő.

És persze mögötte is, előtte is a Ker-
tész-jelenség gazdag tanulsága.

JURIJ LJUBIMOV

A szent tűz

Jurij Ljubimov élete mélypontján, szem-
mel látható rosszkedvében írta le vagy
(ami valószínűbb) mondta magnóra a
párizsi Fayard kiadónál megjelent
visszaemlékezéseit, abban az 1984-es
esztendőben, mikor napokkal a
hazatérését sürgető és zavartalan
működését garantáló félhivatalos üzenet
után Jurij Andropov váratlanul meghalt, s
a csernyenkói restauráció néhány
hónapon belül az épp külföldön dolgozó
művészt megfosztotta először igazgatói
posztjától, majd párttagságától, végül
pedig szovjet állam-polgárságától. Ebben
a helyzetben könynyen érthető, hogy
Ljubimov elsősorban sérelmeit,
csalódásait, húszéves színigazgatói
működése valamennyi hányattatását akarta
kiadni magából; a régi sláger analógiájára
szinte csak a rosszra emlékezett.

Ez a körülmény magyarázza a műnek
mind erényeit, mind gyengeségeit. Az
erény természetesen a nyíltság, a szóki-
mondás, a sztálini hagyományokat tovább
ápoló szovjet kulturális bürokrácia
szenvedélyes leleplezése, méghozzá iga-
zán autentikus forrásból. Nem mintha
Ljubimov amúgy általánosságban fal ren-
getően új dolgokat mondana ahhoz ké-
pest, amit a könyv megjelenése óta eltelt
három évben számos más szovjet polgár,
művész, politikus vagy átlagember tollá-
ból olvashattunk; a jelenségek azonosak,
az újszerűség a részletekben van, de még
inkább abban, hogy mindezt Ljubimov
mondja el, akinek indulatát egy kiemel-
kedő alkotó élményei és kínlódásai hite-
lesítik. A Taganka Színház 1964 áprilisá-
ban, még a hruscsovi korszakban, de már
annak végső hónapjaiban született; húsz
évéből tizennyolc Brezsnyev országlásá-
val esett egybe, hogy aztán Andropov
rövid és a Taganka szempontjából is ígé-
retes korszaka után Csernyenko megvá-
lasztásával egyidejűleg Ljubimov és a
Taganka életközössége brutálisan meg-
szakadjon. Sajátos történelmi háttér, kü-
lönös színházi és alkotói sors; így hát fel-
tétlen érdeklődéssel olvashatjuk mind-azt,
amit Ljubimov a színházalapításról,
minden egyes produkció soklépcsős és
hónapokon át tartó engedélyezési folya-
matáról, a kiszámíthatatlanul lesújtó be-
tiltásokról, az állandó gyanakvás és obst-
rukció s egyszersmind a Taganka mű-
vészi rangjával való hivatalos kérkedés
bizarr kettősségéről elmond.

A hátrány viszont kettős. Egyfelől
1984-ben Ljubimov szenvedélyes, im-
pulzív természete okán sokszorosan is
sötét szemüveggel nézte múltját, s így a
könyv lapjai nem rögzítik azokat a boldo-
gító művészi pillanatokat, melyeket a
Taganka vezetői és művészei a számtalan
akadály közespette és ellenére is
megéltek (s melyekről végeredményben
maguk az előadások is ékesszólóan ta-
núskodtak). S ami ebből is következik, de
úgy lehet, abból is, hogy Ljubimov in-
kább gyakorlati alkotó, semmint teoreti-
kus: meglehetős szűkszavúan tárja fel ars
poeticáját, munkamódszerét, egész ren-
dezői művészetét. Ott és akkor nagyobb
szenvedélyt gerjesztett benne az, amit
elutasít - elsősorban az úgynevezett szo-
cialista realista kortársi drámairodalmat
és a Sztanyiszlavszkij kicsavart abszolu-
tizálásán nyugvó naturalista játékmódot -,
mint az, ami fontos számára. Hadd
említsek itt egy apró, de bennünket érzé-
kenyen érintő méltánytalanságot: len-
gyelországi, bulgáriai és magyarországi
vendégjátékai kapcsán azt írja, hogy a
helyi kritikák manipuláltak, távirányítot-
tak voltak, s láthatóan otthoni „fekete
dossziéjának" hizlalását szolgálták. Ez,
amennyire a honi sajtóvisszhangra em-
lékszem, meglehetősen pontatlan általá-
nosítás, de persze bízvást túltehetjük rajta
magunkat: Ljubimovot sokkal több és
nagyobb horderejű igazságtalanság
sújtotta, mint amilyet ő - nyilván ezek
következtében - amúgy mellesleg a ma-
gyar színikritikusokra mér. (Az olyasmit
pedig, hogy az amúgy precízen doku-
mentált kötet Vigsinkhazat és Solneket
[Szolnok] ír, az előbbit pedig a Koldus-
opera-rendezés helyszínének teszi meg,
sajnos már megszokhattuk.)

Ljubimov egy helyütt azt írja: csak akkor
hajlandó majd visszamenni a Szovjet-
unióba, ha a Dzserzsinszkij tér Szaharov
nevét viseli, könyve végén pedig arról
álmodozik, hogy külföldön egy második
Tagankát alapít. Mint tudjuk, azóta mind-
két kijelentést megcáfolta az idő; Jurij
Petrovics nem alapított második Tagan-
kát, ezzel szemben hazalátogatott, hol-ott
ugye a Dzserzsinszkij tér még mindig...
Csak hát azóta történt egy s más a
Szovjetunióban, amit az emberiség s
benne Ljubimov 1984-ben még nem lát-
hatott előre; és ezért reméljük, hogy Lju-
bimov és a szovjet színház viszonyában
lesznek még pozitív fejlemények. Addig
is ízelítőnek közzéteszünk a könyvből
néhány olyan részletet, amelynek eleven-
sége, szenvedélye, iróniája vagy gyen-
gédsége felidézheti az olvasóban a Ljubi-
movval és művészetével való hazai talál-
kozások nagy pillanatait.


