
LATINOVITS ZO LTÁ N EMLÉKEZETE
Egy éve, hogy Balatonszemes határ ában megtörtént a me grázó tragéd ia és

véget ért egy r agyogó és gyötrődő, ön pa za rl ó és önpuszt ító éle t . Véget ért, s
azóta is kö ztünk él; látjuk oly kor visszat é r ő a la kját a képernyőn , halljuk hang
ját a rádióban, hallgat juk Ady-tolrn ácsolásait, m egborzon gunk a sírontúli "sírni,
sirni, sí r ni" s óha j ára . Ma is gyönyörködtet, eszm éltet, és fül - fölleszi akaratla nul
is a kérdést : jól , helyesen, el ég meleg i t ően szer éttük-e azt, akit oly nehéz volt
szeretni, mert nehézzé te tte; hogy szeressek. és saj át magá t is csak lá zon gva,
elégedetlen ül , csüggedten és ön ko r b ácso lva tudta szeretni? Elég türelemmel
tudtuk-e megérten i, hogy ez a ritka méretű tehetség elsősorban magá val és
m agáb an volt öss zeférhetetlen, és ' elsősorban ezé rt volt .,nehéz ember" kö zelebbi
és távolabbi környezete és munkatársai szá mára: saját m agának volt ö a leg
nehezebb, mert m índig tö bbet, magasabbat akart an nál, ami van és amit lá t
szó lagos er őteljess é g é m ögött í nagy- nagy töréken ységéhen elbír. Kérdések , me
Iyekre a lemezről fölcsendülő han gja u táni ki s csö ndben mindenkin ek magának
kell válaszolnia magában. M indenkinek . Mert egy il yen hal álér t, ily en pusztu
lás ért, ilyen veszendőségért nem lehet á thárítani a felelősséget senkire és sem
m ire azzal, hogy mi magunk most már m enlessé leltünk minden fel elősségtől.

A neh éz éle tekér t a le gn ehezebb a felelősséget vállaln i ; de éppen a legnehezebb
f'elel őss égek vállalásában á ll az iga zi felebaráti szer étet. Ta lá n ha ebből érez
többet az ok tól, akik csak gy önyörkedtek rnűv é szet ében és csak kibic m édján
nézték val ós küzdelmeit és keserves szé! malo m harc ait, melyekben neki az élete
volt a tét, nekik viszont a lig több tapsok nál és szavakn ál. . . Igaz . színész volt,
életsz ükséglete volt a taps. De ember volt. nagyon szenvedő, botló, küszködő
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ember, és talán szüksége lett volna a tapsoló kezek higgadt éi> megnyugtató
rnelegére . is. Arra, hogy ez a nyugodt és nyugtató, kollektívan is, személyes
szerétet próbálja kivezetni a saját útvesztőiből és a depresszió alvilágából. Igaz,
rakoncátlan gyermeke volt ez a nagy gyermek mindazoknak, akiknek ilyen
vagy olyan módon' a "gyermeke" volt. De mindazok, altiknek gyermeke volt,
tudták-e, tudatosították-e eléggé magukban, hogy ez a rakoncátlanság, s minél
túlzóbb volt, annál inkább, lényegében ha olykor nehezen elviselhetően

is - a "jóság síró vágya" volt? Azé, hogy jó legyen, és jók legyünk hozzá?
Rakoncátlanságai, sajnos, megszűntek; a kérdések változatlanul fönnállnak.

Talán az a leghelyesebb emlékezés rá halála évfordulóján, ha szembenézünk,
ha legalább megpróbálunk szembenézni magunkban, ha csak pár percre, ha
csak pár lapnyi elmélyedő olvasás, erejéig is, a kérdésekkel, malyeket ez az
oly öntépőn "izgága jézus" és ez az oly olthatatlan szomjúsággal szomjazó
nyugalomkereső és istenkereső magának és nekünk föltett és ma is föltesz.

Pár lapnyi olvasmány: két kivételes művész és nagyszerű ember megrendítő

levelezése, és egy előadóest bevezetése, kiadatlan, most először megjelenő szövcg
mínd a kettő. Köszönjük Mezei Máriának, hogy lehetövé tette közlésüket. Talán
több is ez puszta "dokumentumnál" ; egy-egy szövegrészlet a levelekben a
legszebb, legemberibb lelkigyakorlatok hangján szól : azén a nyitott, türelmes,
míndig segíteni kész szeretetén, s azon a szenvedő és rimánkodó nyugalom- és
szeretetvágyén, amire csak nagy - esetleges tévedéseikben. indokolt vagy indoko
latlan indulataikban is nagy lelkek képesek. S ehhez alighanem túlzás nélkül hoz
zátehetjűk: ott, ahol a leglényegesebb dolgokra fordul a szó, nagy irodalmi
szövegek is ezek a levelek.

Latínovíts Zoltán immár közkézen forgó Ady-lemeze után bizonyára fölös
leges, kivált olyanoknak, akik Adyt csak valamelyest ismerik, bármiféle kom
mentárt fűzni akár az egykori est bevezetőjének Adytól kölcsönzött és szemé
lyessé átélt círnéhez, akár Ady közísmert, 1913-ban írt verséhez. ez utóbbit
egyébként teljes terjedelmében közöljük is, mint Latinovits Zoltán írásának
magyarázatát (mínt ahogy Latinovits Zoltán írása is mintegy magyarázata Ady
versének: annak, hogy az ő számára mít jelent, hogyan érti, értelmezi, éli át
és vállalja ezt az "izgága jézusságot", mennyire szent hivatásul vállalja, és
mennyíre nem blaszfémiának érzi, hanem fordítva: hivatása nemesi oklevélének
tekinti).

Az alábbiakban persze az olvasó nem teológiai traktátusokkal találkozik;
a kifejezések, melyeknek akár vallásos felhangot is tulajdoníthat, . aki ezen a
területen többé-kevésbé jártas, nem a hittudomány készlettárából valók, és
főként nem hittudományi értelemben és pontossággal használják őket. Például
a "megváltást". Nem a krisztusinak valamiféle laikussal való behelyettesítéséről

van szó, hanem, mínt a szövegből világosan kitűnik, inkább a művészet által
és a művészetben való "utánzásáról": olyan szeretet-aktusról, "Szeretet Szín
házról", mely vállalja az emberek nemesítésének. Iölemelésének, mint Teilhard
mondaná, "amorizálásának" hivatását és föladatát. Vállalhat művész és mű

vészet ennél többetj :

Egy-egy kitételen talán szeretettel és barátsággal el is vítatkozhatnánk, Hogy
Krísztus Jézus napi politikus lett volna? Latinovits Zoltán a maga szenve
délyes modorában és gyönyörű hangján talán kifejtené, hogyan érti ezt a
"napi politikát", miután mi elmondtuk volna, hogyan nem értjük. Végül minden
bizonnyal találkoztunk volna egy, mindegyikünk számára megnyugtató magya
rázatban. Hogy az atomháború törvényszerű? Igen, egy bizonyos gondolkodás,
egy bizonyos politikai "utánam-az-özönvíz", egy bizonyos mechanizmus spekulá
cióí szerint valóban az lenne, ha - - - ha maga a "drága Mária" is nem
állna bele már egy-két sorral később az "Út-készítő harcba", mely a mindenki
számára egyformán boldog és szép és nemes életért folyik... O már tudta, mert
kiszenvedte, kielmélkedte, "kihallgatta" magában a minden nehézségben, be-
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(r. gy.)

tegségben, külső-belső viszontagságban való sebezhetetlenség hathatós receptjét:
,.Csak a hangot figyeld magadban, aszerint lépj, élj!" Az "életveszélyesen" 
legelsősorban a saját életére veszélyesen - "magas feszültségű" jóbarát és pá
lyatárs a maga víaskodásaí és önostorozásaí közben, viták és jajok lármájában.
depressziók süket csöndjében és "önföldobások" sebes légzésében még nem tudta,
még csak próbálta olykor, meditatív órákban, vagy egy-egy, szerétettől megeny
hült perc vagy nap oldottságában. Miközben - Jelenits Istvánnak a sírjánál
mondott megrendítő és fölemelő búcsúímádsága szerint - "akkora elszánással
_ kereste és igyekezett betölteni az emberek között - azt a szolgálatot, amelyet
rábíztál", Aki pedig elszánással keres, az már úton van hozzá, hogy megtalál
ja, amit keres. A magabiztos, mert alázatos szolgálatot, a nyugalmat és a
kegyelmet. Mert --a búcsúimádságot folytatva - "nemcsak maga körül hada
kozott a bűn ellen, - hanem magában is ... - Fiadé volt ő, elveszettségében is:

hadd jusson el vele együtt a föltámadás örömébe."

MEZEI MÁRIA

BUJDOSÓ LÁNY (7)

IN MEMORIAM LATIMOVITS ZOLTÁN
LEVELEK

Budakeszi, 1976. november 1.

Zoltán, a görcsös félelem a Tosszulléttől, ami öt hónap óta mindig össze
1'ántja a szivemet, a gégémet, ha közel engedem túlon-ti-l is élő emlékedet 
az oka, hogy véletlenül éppen Mindenszentek 1'eggelén kezdem írni Neked ezt
a tovább már nem halogatható karácsonyi levelet. .

Drága Anyád levele, mint szelíd. d~ ellentmondást nem tűrő figyelmeztetés,
pontosan akkor érkezett, mikor lihegve tettem le a ceruzát, amivel legépelt leve
lezésünk fájdalmas korrigálását végre befejeztem.

. . ."Drága Pikim utolsó napján is emlékezett Rólad. Ezt mondta: Drága,
drága Máriám a jó lsten adja, hogy meggyógyúljon és soká éljen. Ott ültünk
a Balaton-parton két órával halála előtt. Ezt mondta - ezt üzente..."

Jókívánságod, lám, Halottak napján ért utol engem. Pedig nem ez a nap
a Te ünneped, s nem ez a furcsa szép kereszttel jelölt virágos domb a végleges
lakásod.

Itt élsz köztünk - bennünk ma is pontosan úgy, mint mikor először meg
látogattál, a "Fiorenza" és a "Mario és a varázsló" televíziós közvetítésekor.

Drága Zoltán, Budakeszi. 1967. április 10.

azt hiszem tizenöt éves koromban írtam utoljára színésznek "rajongó levelet",
szegedi gimnazista koromban. Akkor még könnyű prédája voltarn a színház
varázslatának. Azóta több, mint negyven év telt el, amiből harminchatot a
színház sűrűjében éltem le, s magam is varázsló lettem.

Ma, mikor tiszta szívből kívánok kiszabadulni színészi tehetségem fárasztó
rabságából - elsősorban azért, mert már nem hiszek a SzínLáz világot előre
vivő, - mondjuk ki - megváltó hivatásában... Maga velem csodát tett:
visszaadta a valódi színészet nagyszerűségébe vetett hitemet. Az a "saját vérrel
színezett színészet", ahogy maga játszik (és ez a legtöbb), igenis előrevisz, fel
emel, rnegtisztít, tanít, többé-jobbá-igazabbá : boldogabbá tesz. Ez az önmagát
meggyújtá és naponta elégető áldozat - szent cselekedet.
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