
DOKUMENTUM
Latinovits Zoltán levelei
Egy elmaradt vendégjáték és egy megvalósult barátság

Négy levél, két címzett. Három Iványi József érdemes művésznek szól, aki most
a Szigligeti Színház tagja, a negyedik Székely Gáborhoz íródott, amikor még
a szolnoki színházat igazgatta, direktorként. Egy majdnem sikerült szolnoki
vendégjáték és egy művészi feladat megoldásában született kapcsolat a konkrét
tárgya e leveleknek. Időben távol esnek ugyan egymástól, az Iványihoz címzet-
tek 1972-ből illetve 1973-ból származnak, a Székely Gábornak küldött levél
1975-ből való, mégis közös nevezőre hozhatók és nem csupán azzal, hogy ugyan-
attól a kéztől származnak, hanem legfőképp abban rejlik közös vonásuk, hogy
mindegyik meghatározott eseményhez, bemutatóhoz kötődik. Iványi esetében
a veszprémi Kispolgárok előadásához, amelyet maga Latinovits Zoltán rendezett
a dunántúli városban, (átmenetileg így kívánta kamatoztatni tehetségét a szín-
padon), s Iványi József ezen a Gokij-bemutatón épp az ő kívánságára játszotta
az öreg Besszemenov szerepét, az orosz kisváros szobafestő cégének atyamestere.
A hozzá írott levelek egyrészt a közös munkáról adnak képet, másrészt jól doku-
mentálják két művész összetalálkozásának tényét, s egyben bevilágítanak Lati-
novits érzelemvilágába, adalékokkal szolgálhatnak különleges művészi hivatás-
tudatára és elhivatottság-érzésére, s ugyanakkor érzékeltethetik túláradó, már-
már szecessziós túlzásokba csapó kifejezésmódját, egyéniségét. A Székely
Gáborhoz írott levél is konkrét eseményhez kapcsolódik, apropója egy jövő
idejű, azaz készülő színházi esemény. Örkény ősbemutatót tervez a színház, s
a Kulcskeresők főszerepére éppen Latinovits Zoltánt szerette volna megnyerni
a darabot színre állító Székely Gábor, a pilóta bonyolult és összetett figurájára
szemelte ki őt. (Ezt a szerepet az azóta már szintén elhunyt Piróth Gyula ját-
szotta.) E tárgyban született levélváltás a színház és Latinovits Zoltán között, s az
írásbeli érintkezés utolsó darabját adjuk most közre, mely azért érdemel külön
figyelmet, mert nemcsak utal a meghívásra, hanem egyben tanúsítja, hogy az
ereje teljében lévő művész saját kifejezőeszközeit illetően milyen kétségekkel
küszködik, illetve, hogy milyen nagy figyelmet szentel kifejezőeszközeinek meg-
újítására, tökéletesítésére akár annak árán is, hogy lemond egy sikerrel kecseg-
tető szerepről, — amiről, ha elözönlik a feladatok, könnyen megfeledkezik ma-
napság a színészember. Végtére is tehát a művészi munka dokumentumai ezek
a levelek, s Iványi József, akit személyes vonatkozásban igen exponáltán érin-
tenek Latinovits szavai, és Székely Gábor is, ezzel a szándékkal bocsátotta őket
közlés céljából a folyóirat rendelkezésére. (A kézirat már a nyomdában volt,
mikor a szomorú hír érkezett: Iványi József december 15-én elhunyt.)
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Beszperim, 1973. 2. 16. péntek
Hirtélentámadt Barátom, Jóska,

kifürkészhetetlen útjain a sorsnak, mégis találkoztunk.
Edző kérheti így a centert, a csapat vezérét, tartsd
meg inas szívósságodat és habozás nélkül döntsd, ömleszd,
áraszd ránk megszenvedett nagyságod és tehetséged fényét.

Istennek, a Folyamatosságnak szent akaratából állsz most
egy csatársor tengelyében.

Földből jöttél és csillag leszel. Csillagra fénye itt visszafénylik
midannyionkon.
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Feletted őrködik ma Apáthy, Gellért és a régiek; — Te
a legrégebbiek örököse vagy, Dózsán, Petőfin keresztül
Illyésig. Mi csak a kötelességünket teljesítjük, hogy
kifeszülvén keresztünkön hidat ácsoljunk Múlt és Jelen
között, kovász vagyunk a Sors kezében, hogy átadjuk a
jelenlévőknek a felejthetetlen örökséget.

Hiszem és tudom, hogy fölöttünk őrködnek ma este őseink,
figyelnek és vigyáznak a csillagok mögül.
Röpülj szívós munkával kiszerkesztett szárnyaidon, —
kívánom, hogy ez az előadás is segítsen oda, ahová a
Sors küldött, az ország majdan első színházába.
Te marathoni futó vagy, ember a velőkig és a belekig...
Össze kellene fognunk, kevesen vagyunk. De nekünk, bol-
dogtalanoknak minden sikerülni fog.

„Hétért — magamat kérdem
adsz e hatot?
Játszom.
Azé az érdem, aki játszhatott" (József A.)

Végezetül prózában — köszönöm nagyszerű munkádat, köszönöm
Kapitány, hogy megmentetted a hajót. A hajó elindul, a hajó-
orr hasítja a vizet. Feszítsd meg a vitorlát, szállj, szállj
Földünk-áldotta csoda, „köszönöm a Földanyának ezt a hosszú
röpülést."

Evőé, jó szerencsét!
Barátsággal, hálával

Latinovits Zoli
1973. februárius 16.

1973. 12.20.
Drága, Jóska,

sok baj volt, karambol, sebészet és idegosztály; —
most kezdek magamhoz térni. Bevallom, nagyon hiányzik
Veszprém, a színház és a közös munka.
Jó lett volna ezt minden évben megismételni...
Sok nosztalgiával, szeretettel és barátsággal
köszönt mindkettőtöket, egészséget és harmóniát
kívánva az új évben:

Latinovits Zoli
és Éva

Kegyelemteljes Karácsonyt kívánunk.
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1972. 12.29.
Kedves Jóska,

röviden írok, mert sürgős.
BESSZEMENOVRŐL lenne szó, amiről
nyáron beszéltünk is.
A színháznak telefonáltam, de bizony-
talan választ adtak.
Olvasópróba jan. 13.
Bemutató febr. 16.
Előadások ápr. elejéig,
ftagyon kérlek Veszprémbe írj sürgősen
tudod-e vállalni.
Nagyon boldog volnék, nagyon hiányoznál.
Boldog új esztendőt kívánok,

szeretettel barátsággál Latinovits Zoltán

75.5.30

Kedves Székely Gábor,

azt hiszem valami félreértésről lehet szó; haragnak
még a tájékán sem vagyunk.

Az a döntésem, mély szerint félállásban az operett-
színházban játszom és megtartom irodalmi színházi státuszo-
mat, nagyképűen szólva: stratégiai jellegű!

Egyrészt.
Másrészt rádöbbentem, hogy nagyon sok tanulni, csi-

szolni, fejleszteni válóm van, főleg fizikailag és hang-
képzésben, tehát érdeklődésem magam felé fordítottam, mint-
hogy ez az „érdekem", és ennek legfőbb ideje volt.

Ebből következik, hogy elsősorban magamat kell rendez-
nem, jóval később folytathatom rendezői munkásságomat, ha
erre lehetőség kínálkozik.

Ez most létérdek és a megújulás princípiuma.
Végül időben úgy látszik jövőre nem jöhet létre a

vendégjáték. Esetleg, — ha erre lehetőséged vagy igényed
lenne, vendégrendezés lehetne. Ez is csak a köv. év tavaszi
felében.

Ez van körülöttem és velem; nagyon kérlek irts ki
magadból minden félreértést.

Szeretettel üdvözöl:
Latinovits Zoltán
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