
A Vigilia BESZÉLGETÉSE
RUTTIíAI ÉVÁVAL

Késő dé~után volt. Szürkü~őben.

A gyors kigördült az állomásról.
A mozdonyvezető egy őszülő férfit lá

tott a töltés mellett. Mintha a szerel
vényt kísérné. A kis ösvényen haladt
poroszkálva, meg-megál~va. '

A oonat sebességet váltott.
A férfi hirtelen föllépett a töltésre.

Összehúzta magát. Fejét a 'L'álla közé,
térdét a derekához. Előregörnyedt.

És ugrott.
Kéttéte mozdulat, kétféle szándék ke

resztezte egymást. A vonatra akart fel
ugrani? Vagy a kerekek alá?

A kerekek összez1J,zták.
Június negyedike volt.

REQUIEM UTAN

- Még míndig nem tudom elhinni ...
Nem akarom elhinni, hogy öngyilkos
ság ... Nem ment volna az édesanyjá
hoz. .. Felröppent . a hír, mielőtt bizo
nyosságot szereztünk volna. A véletle
nen múlott. Szerencsétlenség történt.
Máskor is megtette. hogy gondolt egyet,
felugrott a vonatra, Pestre jött. Ebédnél,
séta közben vagy egy beszélgetés forr
pontján váratlanul úgy döntött, hogy
utazik, Most, rögtön ... Annyiszor meg
tette. Emberekre volt szüksége, a szín
ház közelségére, a rózsadombi levegő

re ...
A vonat a tanúja első bizalmas talál

kozásunknak is. Miskolcon játszottunk
akkor. 16 éve már annak. Hazafelé utaz
tam. Ültem az ablak mellctt, vonalakat
rajzoJ.tam a bepárásodott üvegre, A vi
lágos foltokon át a tájat bámultam.
Egyszer csak kivágódott az ajtó ott állt
előttem Zoltán, csokorral a kezében ...

Életünk egy részét vonaton töltöttük.
Vagy ő hozzám, vagy én hozzá. A vo
nat szerétett mínket. Intézte a sorsun
kat. A vonat füttye, csattogása kísért
bennünket Szemesen is. Szemes határá
ban. Gyakran kijártunk a temetőszéli

romos kápolnához. Felírtuk nevünket a
Ialárn. Ee;vre magasabbra kellett írni,
mert hullott a vakolat. Nyújtózkodtunk,
ágaskodtunk: Éva és Zoli. Ha valaki ol
vasta. két kamasz diákra gondofhvtott ...

- A körülmények végzetes összeját
szása mécsem. tagadható ...

- Pár napja csak, hogy kiengedték a
kórházból. fi Ilítólaa vlsszakívánkozott,
Tele volt gyógyszerekkel és megoldatlan

402

problémákkal... Nem lehetett előre

megfontolt, tudatosan végbevitt cseleke
det. Ismerjük a robogó járművek szívó
hatását. Talán el vétette a lépést, talán
elszédült, nem volt ura a mozdulatainak,
lelassultak a reflexei. Talán egy percre
minden összejött ...

- Ta~án abban. a pillanatban e'lvesz
tett egy gondolatot. Elkezdett egy moz
du~atot, de - mint akit villám érin
tett - másként fejezte be. Eltérítette
egy beléhasító tűrhetetlen érzés, egy ké
sői felismerés. önmagát feladva tört-idő
alatt határozott... '

- A lélek elviszi titkát, csak a testet
vallathatjuk. A lelkünk sértetlen, felde
ríthetetlen marad; az hordoz igazán
minket. A test félrevezet, a holt különö
sen. De mégiscsak ez az egyetlen földi
f'ogódzónk, tapintható ismeretünk ...

- Volt-e oka 7'á?
- Volt. Hat éve nem kapott pesti

szerződést. Hiányzott neki a színház, a
közösséghez való tartozás. Éhezett rá.
Ernésztően. A rádió meg esetenként a
tv ezt nem pótolhatta. Nagy álma, a
Csontváry-Flm is késett ... Hemzsegtek
benne a tervek, ötletek, de egyiket sem
tudta megvalósítani. Színésziskolát akart,
mínt Rákosi Szidi vagy Rózsahegyi. Né
hány alkalmas jelölttel együtt élni, dol
gozni, készülni a hivatásra. Nem a mes
terségre, hanem a küldetésre. A villára
még egyemeletet húzott volna. tiszta,
szerzetesí egyszerűségű szobákat, Nem
is lakhelyül elsősorban, hanem az el
mélyülés. a belső töltekezés otthonául.
ahol a koilektíva és' az egyén egyaránt
formálódhat, erősödhet, az (~nsemble

tudat éppúgy kinevelődtk. mínt a mű

vészí személyiség ; a személyes közölni
való az együttes munkájába torkollik.
Tízpontos színház-reform programját
meahallgatták. de nem tartották idő~
szerűnek. Színházat kért, ahol rendezhet,
kínróbálhatja tehetségét, elkéozeléseiből

álmaiból valamit a rivaldár~ varázsol~
hat. Színházat akart vezetni, olyan szm
házat, amely szolgálatot teljesít ember-
ségünk mellett, a sze'retet lángját őrzi .

- Maradt a Bozzi úr, az Operett .
Kutyát játszott estéken át. Nekem úgy
tűnt, kedvenc pulijává, Bagóvá válto
zott. Legalábbis a jelmeze alatt, Mondta
is, "nem Bozzi, Bagó vagyok, magyar
kutua, nem idegen".



- Én a főpróbán láttam. Zseniális
volt, lenyűgöző, Nagy megterhelést je
lentett számára ...

- A mozdulatok rnélyéig ma már nem
juthatunk el. De a mottvációkat esetleg
rekonstruálhat juk ...

--'- O semmit sem tudott a dolgok
mértéke szerint csinálni, az élet termé
szetes követelménye szerint, a mínden
napok szintjén. A maga robbanékony,
lendületes, örökkön égő egyéniségével

mindent meghatványozott... Neki azzal
a színházzal volt baja, amelyik nem tel
jesíti kellően hivatását, és azokkal az
emberekkel, akik nem akarnak meg
újulni, felnőni az ideális társadalomhoz.
A kisszerűséggel, a gonoszkodással volt
összeütközése, amely tönkre teheti az
életet, az alkotást, a szépséget, Ha nem .
így lett volna, miért is küzdött volna
az igazáért, míért is alkotott volna itt.
közöttünk. Szolgální akart ~ haláláig.

ÖRIZNI A TŰZET

- Hogyan lehetne őt megtartani ma
.gunknak?

- Nemrég megnéztem a Bányász mo
zíban az Oldás és kőtést, Zolinak egy
korai filmjét. Nem éreztem át. Mintha
nem is ő volna. Furcsa volt, idegennek
tant. Valaki az ő maszkjában. Akkor
értettem meg a feladatot: élővé kell
tenni, visszahozni a földre, hogy velünk
maradjon, de ne múzeumí tárgyként,
hanem mint eleven fa, moz.gó árny, for
rásozó szó. Nincs még egy színész, aki
ilyen gazdag archív anyagót hagyott
volna maga után. A rádiósok szerint
nincs: annyi pénzem, amennyiért átját
szattathatnám hangtekercselt. Számos tv
felvétele, sok filmje, nyilatkozata, tete
mes levelezése van. Három könyve: a
Ködszurkáló, a versmondásról írt jegy
zetei és: a Ba.gó story, amit a Vigiliából
ismer a közönsóg, az eddig kialakult
Latinovits-képet gazdagíthatja, egyénisé
gének valóságos értékeit der ü.hetí föl
azok számára is, akik félreértik vagy
félremagyarázzák őt. Mert semmiképp
sem egészséges, ha a legenda sokkal iga
zabbá válik, mint a valóság. Nem en
gedhetjük, hogy a körülötte keringő

rnendernondák eltorzítsák az alakiát, mű
vészetét. Az az érzésem, hogy az ó leg
eredetibb vonásait, egyéni stílusát, mű

vészí útkeresését, kvalitásait igazából
nem is ismeri az átlag-publikum. Sze-

mében "botninyhős", különc figura, bor
sos pletykák anyaga ma is. A hiteles
Latínovíts Zoltán, a forradalmi tüzű,

közéleti töltésű színházt embert, az egy
szeri csodát még fel kell éleszteni, be
kell mutatni a mának is, az utókornak
is. Sajnos, így is sok minden feledésbe
megy, már nem rekonstruálható ...

- Veszprémre gondol? Gorkij Kispol
gárokjának rendezésére, vagy Miller
szemüveges, esetlen, mélysége~el1 szán
rávaló űgynőkére, mellyel Timár' József
ragyogó alakításával mél'kőzőtt?

- Ezekre is. De főként Németh
László Győzelemére. Olyan volt, mínt
a Krisztus-várás. A színház barkákkal,
virágfüzérekkel feldíszítve; Korníss
György nagyméretű vásznat festett a
társalgóba: mintha a színészek, Ham
let hívására, befutnának a helsingöri
vár udvarára ; a hatalmas, szecessziós
ablakok szádatüggönyökkel borítva. A
műhelyben összeállított X-lábú aszta
lok mellett, lócákon ültek a színészek.
Készültek az ünnepre. Az asztalon bor,
kupák, a fatányérokon szalonna, friss,
fehér kenyér. A mcsékben látni ek
kora változást. Órák hosszat folyt a
megbeszélés, a meditáció arról, mit je
lent ez a darab, kik ezek az emberek,
akik .megelevenednek, a nézőnek meny
nyi köze van hozzájuk, hogyan lehet
ezt az előadást a tisztulás estjévé avat
ni . .. A szeretet fényeit villantsuk föl,
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hogy a szívek 'egymásra találjanak.
Várták a feltámadást... Az örömét, a'
[óságét, Isten színrelépését. Spirrtuálís
légkör volt.rCsodálatos napfürdő, szép
ség-tus egyetértésben. De a folytatás ...
Zoltán bízott míndenkíben. De félt is,
nehogy rossz híre keljen vállalkozásá
nak, amit amúgy is árgus szemmel
kísért a féltékenység, a törpe-tehetség,
az irigy indulat. Vigyázzunk hát egy
másra ... Nem így -történt ...

- Nem a múvészetét, emberi maga
tartását kifogásolták ...

- És egy Csortosnak ? Egy Somlay
nak? Azt elvíseltük?

- Déryné naplóját folytatták. Já
szai Mari, Péchy Blanka és Ignácz
Rózsa után lI'lezei Mária az 50-cs évek
magyar színházáról és színészéletéről a
"Bujdosó lány"-ban számol be, a 60
as évekről Latinovits Zoltán a "Köcr
szurkáló"-ban.

- Az ő neve, törekvései fémjelez
tek és 'összefogtak egy nemzedéket, egy
célt, egy magatartást jelöltek. Ö volt
a krístályosodásí pont. Ki az, aki most
egymagában ezt képviselni tudná? Aki
körül megsűr'űsödik a levegő, akinek
ilyen gerince és ilyen szíve van a
mondandójához?

MORALIS VALSAG?

Világ.szerte divatos manapság szín
házi válságról beszélni. Miben látja
ennek okát?
~ Úgy érzem, nem tipikusan szín

házi válságról. hanem inkább morálís
válságról beszélhetünk. Mível a szín
ház közvetlen koritaktust tart a közön
séggel, az eleven ember, az élő szó
művészí köntösben jelenik meg. a test
közelben lélegző közönség előtt. Talán
nem is elsősorban a színházzal, hanem
etikai problémákkal kellene számot vet
ni. A színész míndenütt a világon be
viszi a szfnpadra, amit kint, az utcán
tapasztal. Estéről estére tükröz valamit
abból, amit a közönség, a társadalom
érez ...

- Nincs ez, összefüggésben egyfajta
nihilizmussal, pózoló mindent-tagadás
sal, egy kiterjedten érvényesülő anya
gias felfogással?

- Nem lehet pénzzel megváltani az
embereket. Ahogyan ma elmegyünk
egymás mellett... Amilyen közörnbö
sen tudjuk néha nézni mások vergődé

sét, amilyen irigykedve romboljuk le
mások teljesítményét, ahogy megkérdő

jelezzük egymás tisztességét, ahogy
lassan leszokunk az önzetlenségről, az
áldozathoeatalról, amilyen üresen tu
dunk élni... Ilyen légkörben, ilyen
közérzet mellett éppen az emberköz-
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pontú, szecialista gondolat kap sebet, a
progresszió hátrál meg ...

Ismeri Nyína vallomását Csehov Si
rályából? "Tudd hordani a keresztedet,
és higgy. Én hiszek, és nem is fáj any
nyira. És amikor az elhivatottságomra
gondolok, már nem is félek az élettől."

- Nem lesz könnyű nélkUle ...
- Látja, itt a misszáléja... Zoltán

nagyon ragaszkodott hozzá. Kérte, hogy
a kórházba is küldjük be neki. Ezt 01
vasgatta, ezt imádkozta. A Szunvogh
Xavérét.

Június: 4-én ez áll benne:

Az igaz, haljon meg bár idő ellltt, nyu
galomban leszen, mert a tisztes aggkort
nem a hosszú élet adja, és nem az évek
száma méri; enenkezöteg ; az ember bölcses
sége az igazi lisz haj, s a szeplőtelen élet
az igazi aggkor. Most kedvessé lett Isten
előtt, szeretetet talált, s ő elvitte, mert
bűnösök között töltötte életét; elragadta,
hogya gonoszság meg ne rontsa elméjét,
s az átnokság' meg ne tévessze lelkét; mert
a bohóság igézete homályba helyezi a jót,
s a csapongó szenvedély megrontja az ár
tatlan szívet, Mivel hamar tökéletessé lett,
hosszú időt töltött be. Mert lelke kedves
volt Isten ellltt, sietve kiragadta öt a go
noszság közepéből.

Ez áll benne. A Bölcsesség Köny
véből.

HEGYI B2LA


