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Latinovits,
az előadóművész

Az Irodalmi Színpad Eszmélet című
műsorában

Latinovits Zoltán színészi munkájáról - bár
színpadi alakításait az utóbbi időben
nélkülözzük - sokat írtak, versmon-
dóművészetéről alig. Könyvében, a
Ködszurkálóban külön fejezetet szentel
ennek a témának, melynek címe is ez:
„Költő versét mondani." Kiragadva né-hány
idézetet, érdemes szembesíteni a művészt
önvallomásával s az egyes versek előadói
megvalósításán keresztül őt magát „versen
érni". Mert Latinovits nemcsak tolmácsolja
József Attila költeményeit, de újjászüli
őket, s mindezt olyan intenzitással, belső
lobogással, mely külön elemzést érdemel.

„A vers olyan emberi beszéd, ami a
dallal, az ősi dallal rokon: rokon avval a
kimondhatatlannal, ami már-már titkos,
sátáni mesterség. A vers az ember
legtöményebb megnyilvánulása, leg-
anyagtalanabb repülése, legforróbb val-
lomása a létről; a legsűrítettebb művészi
műfaj. A legszentebb, a legszebb játék. A
kifejezhetetlen körbetáncolása, meg-
idézése, ritka szertartás, míves fohász."

E körtáncnak azonban szigorú ko-
reográfiája van, s e szertartás elvégzéséhez
ismerni kell a ritmus szabályait. Vagyis e
„míves fohász" valóban míves létrejöttéhez
a versmondás művészetének ismerete és
szakmai biztonsága el-engedhetetlen. Ám
ahhoz is milyen sok minden szükséges,
hogy egy költemény a maga teljes
szépségében kinyíljék előttünk, és a
művészi hatás létrejöjjön! Finom
érzékenység, mely ráhangolódik az adott
költemény hullámhosszára, érzelmi
telítettség, a gondolat fegyelmező ereje,
mely nem engedi beleveszni a művészt
részletszépségekbe az összhatás rovására.
Tudatosság, mely nem gúzsbakötője,
hanem segítője az érzés-nek, s e kettő
összhangja, mely szárnyára veszi és világgá
röpíti a verset. S akkor még semmit nem
mondtam az egyéniség varázsának
fontosságáról, a művész és közönsége
közötti láthatatlan, ám kitapintható
kapcsolatról, ami egy-egy előadás egyéni
ízét, sava-borsát adja. Latinovits Zoltán c
műfaj követelményeinek teljes
fegyverzetével rendelkezik, a vers
építőkockáit egy gyer

mek színes fantáziájával és szenvedé-
lyességével rakja össze, míg végül ott
magasodik előttünk a vers művészi épít-
ménye.

„Ma igen sokszor helytelenül szürkévé
fakítják a verseket. Sterillé. Vákuummá. A
»mondd egyszerűbben a legveszélyesebb
mondat, ami egy csapásra le-szürkít
vérbíbort és tűzragyogást."

Már Kosztolányi Dezső is szót emelt a
versmondás elszürkítése ellen. Szerinte az
indulattalan leegyszerűsítés ugyanolyan vétek,
mint ellentéte, a fal-rengető patetizmus. 1926-
ban megjelent remek tanulmányában ezt í r j a
tudok képzelni olyan szavalóművészeket,
kiknek az arcán a napfény ragyog, az a roppant
verőfény, melyet a görögök ismertek, az a
teljes láz, mely zene és festőiség helyett
költészetet, rész helyett egészet ad, akár a
költő, aki egy verssel nem ezt vagy azt akarja
kifejezni, hanem mindig a mindent... Hozzátok
vissza a szavak mámorát, a nagy művészetet,
mely élet és halál előtt fel-tárja önkívületes
arcát. Uraim, üdvözlöm mindnyájokat.
Tegyünk úgy, mint a francia solymász: amint
megpillantjuk, eresszük rá; most mindjárt
szavaljunk egyet. Egy indulatos szavalást!
Igen, egy indulatos szavalást. Egy indulatos
szavalást!"

Tehát a cél: a költővel egyenrangú
intenzitással, a kifejezőeszközök teljes
birtokában feleleveníteni a vers születé-
sének pillanatát, kibontani a benne rejlő
világot. Dramatikus költeményekben, ahol
a költő által megszemélyesített alakok is
szerepelnek, 'ez szinte színészi át-
lényegülést követel. Ám nem azt jelenti ez,
hogy az előadóművésznek a színész
kifejezőeszközeivel kell élnie s ugyan-úgy
ábrázolnia az adott alakot, mintha egy
színpadi műben szerepelne. Koránt-sem
erről van szó. Am ha szükséges, fel lehet és
fel is kell használni a színészi eszköztárból
annyit, amennyi egy alak vázlatos,
felvillantott érzékeltetéséhez szükséges.
Két különböző művészeti ág hasonló
követelményeiről van szó, mely-nek
Latinovits a birtokában van, s egy
szeizmográf érzékenységével tud köztük
finoman különbséget tenni.

A József Attila-esten a Koldusok című
költeményt Madarassal együtt pár-
beszédként mondja Latinovits. Mozdulatlan
ülésével, csukott szemével, panaszosan
kántáló hangjával egy teljes életsorsot
villant fel: a fáradt, öreg és beteg, vak
koldust, majd a kegyetlent és önzőt, végül
a törődött, magatehetetlen

istenfélő aggot. A Medáliák töredékei-nek
elmondása alatt a depressziós ember
réveteg tekintetével ül, mozdulatlanul,
mereven. Úgy, mint kinek „a sem-mi ágán
ül szíve". Ez a testtartás és a furcsa,
monoton, a természetesnél kissé magasabb
hang eredményezi, hogy a szürrealista
képek felfénylenek, felragyog egy jelző,
kinyílik egy szó, új értelmet nyer egy
ismert szókapcsolat, disszonáns élt kap az
ejtés vagy a hang-lejtés különösségétől.
Mindez mégsem színészi teljesítmény,
hanem a József Attilai lelkiállapot
legpontosabb, saját egyéniségén, élményein
átszűrt megformálása.

A Betlehemi királyok előadása - mint a
költemény maga - szintén remekmű.
Minden királyt más hanggal és más
tartással jellemez. Menyhárt kedvesen,
szeretetreméltóan toppan be a bibliai
jászolba; Gáspár szerény; Boldizsár hangja
büszkén és ércesen cseng, arcán a
szerecsen király bumfordi vigyorgása és
ragyogása.

Az utolsó szakaszban Máriaként látjuk az
újdonsült anya átszellemült, boldog
mosolyával. A belső azonosulás külső
jegyei a puha, nőies szájtartás, a lágy hang.
Felsőteste enyhén ring, mint-ha a bölcsőt
ringatná. Végül szabadkozó mosollyal
tessékeli ki a kedves látogatókat.
Előadásának színei közül nem hiányzik a
humor s a finom lírai tónus sem. Az egész
költemény elmondását a ritmikus zeneiség
jellemzi, az alakok színes felvillantása
pillanatig sem gátja a dinamikus
összefogottságnak. Hangja hangszer, de ő
maga a zenekar, sőt a karmester is.

„A »jellel megjelölt« költőket próbálom
versen érni. Általuk alakultam, életeikhez
igazodom. Ők a földből táplálkoznak,
mely szülőhazájuk volt, logikusan én is
ehhez a földhöz ízesülök haj-
szálgyökereimmel is."

„A Tiszta szívvel a csavargónóták és
betyárdalok, a kóborló füttyök és szabad
pusztai kurjongatások kikristályosodása!" -
írta Féja Géza 1930. január .4-én az Előőrs
című lapban. „Nincsen apám, se anyám, se
istenem, se hazám ..." - fiatalos
hetykeséggel kezdi ezt a verset Latinovits,
enyhén szétvetett lábakkal áll, keze a
nadrágzsebében. Hangja erősödik, beszéde
gyorsul az izgalomtól: „Harmadnapja nem
eszek, se sokat, se keveset." Elönti a
sistergő gyűlölet, fogai közt dac és
keserűség szűrődik át, az indulat viszi
tovább, a „Húsz esztendőm hatalom, húsz
eszten-



Latinovits Zoltán József Attila-verset mond (Iklády László felv. )

dőm eladom" szavakat már szinte oda-löki
a hallgató elé. Az utolsó sort: „S halált
hozó fű terem gyönyörűszép szívemen" - a
világon kifogók magabiztosságával, sőt:
nagyképűségével mond-ja, mellőzve
minden álelérzékenyülést, de kétségtelen
bájjal.

A Szabados dalban „egy garabonciás
fürgeségével jön, vágtat és rohan tovább.
Csóvavető, tetőgyújtó, bizakodó, hitet
hunyorító, erős, paskoló és fel-rázó, aki
széttép, szétmar, szétnevet, tönkresulykol
mindent, ami nem az osztályharcot
szolgálja." Fábry Zoltán szavai ezek a
Szabados dalról Az Út 1931. augusztus 20-i

számában.
S valóban: Latinovits beviharzik a

színre, keményen és ízesen belekezd: „Ahol
nincsen villanylámpa, gyújtsd a burzsujt
gyertyalángra, ahol nincsen hús a babban,
füstölt burzsuj főjön abban, úgy biz édes
cimborám 1" Erőteljesen együttél a
ritmussal, még a törzse is mozog, pompásan
ropogtatja a perdülő rímeket, keze ökölbe
szorul, vadul, dacosan. Meri vállalni, hogy
előadásának alappillére a versritmus. Az ősi
nyolcas, lüktető hangsúlyozása azért válik
formai bravúrrá. mert közben a forradalmi
tartalmat teszi elevenné és hatásossá. Az
utolsó szakaszban egy remek ötlettel
váratlanul megtöri a ritmust, előrelép,
szinte kilép a versből, és vagány iróniával a
közönségnek mondja az utolsó előtti sort:
„Aki gyönge, anyámasszony, az csak
százhúszat akasszon ... - odadobja, mint
egy tanácsot, beavat és kikacsint. A refrén
ismét ritmikus, feldobott és lezáró: „Úgy
biz

édes cimborám." Ez a kiszólás, ez a „félre"

fanyar színt ad a költemény elő-adásának,
egyénivé teszi s mégis oly természetessé.

„Aki verset mond, annak, költővé kell
növekednie. Eleinte segít a fiatalság, a
frisseség, a rügyfakasztó ambíció, de mikor
már a virágból gyümölcs lesz, a mag
terebélyes fává terpeszkedik, nehéz a
gyökérig menni, a költő csodáját
megidézni. Megélni. Egy verset jól el-
mondani, akárcsak a szavakat nem szépen,
de jól ejteni, tehát igazul, ízesen, hitelesen,
hittel, áttételesen, pontosan és
határozottan: magamból kiszakadni, a
hallgatóságba belezuhanni: a választottak
megkönnyebbülése. Kivételes öröm. Mintha
az ember a világ egy kis pontján rendet
csinálna."

A költői est első részének végén bejön a
színpadra, előre, oldalt - és leül a földre. A
színpad sötét, csak az ő arcát világítja meg
egyetlen fénycsóva. Három verset mond el
egymás után, a Karóval jöttélt, a Talán
eltűnök hirtelent és az Íme, hát megleltem
hazámat címűt. Latinovits összetartozónak
érzi e három költeményt, keserű, kietlen
világukat egyetlen belső monológgá sűríti,
lélegzetvételnyi szünetet tartva csupán
közöttük. Így érzékelteti e korszak köl-
tőjének fokozódó reménytelenségérzését és
kiúttalanságát.

A kezeiről külön is szólni kell. Bár a
gesztus nem feltétele a jó versmondásnak,
mégis az indokolt mozdulatok-

nak segítő szerepük lehet. Latinovits, mint
minden eszközt, ezt is felhasználja
művészetéhez. A mozdulat, a gesztus
azonban sohasem öncélú, mindig vala-
mely gondolat kifejezőerejét növeli. A
Karóval jó/télben e soroknál: „Itt van egy
puha párna, hajtsd le szépen a fejedet" -
kezére, mint egy párnára és legutolsó
menedékre, lehajtja fejét, másik keze
tehetetlenül csüng alá. Felemelt
mutatóujja intés, figyelmeztetés, bölcs
féltés az Amit szívedbe rejtesz című
költeményben, előremeredő, tapogató ujjai
a Koldusok öreg vakjának hitelét
szolgálja. Rabként összetett kézzel ellen-
pontozza a Munkások kiszolgáltatott
proletárjának sorait: „Újságpapír az
asztalon kenyérrel, s az újságban, hogy
szabadok vagyunk." Mérlegként szét-tárt
karja a munka és a költészet kettős
feladatának egyensúlyát érzékelteti. A
Dunánál alábbi soraiban: "ők fogják
ceruzámat, s én érzem őket és emléke-
zem." Néha hátul összefogja a kezét, hogy
semmi ne zavarja a szavakat, van úgy,
hogy ölébe ejti őket fáradtan és ernyedten
vagy éppen imára kulcsolja elragadtatott
rajongásában vagy szent áhítatában.
Amikor többen vannak a szín-padon, s vár
saját megszólalására, olyan-kor
koncentrál, feltöltődik, összekapcsolja a
hallottakat az utána következőkkel, érzi a
folyamatosságot, melyet a költő életének
és életművének beható ismerete táplál. Az
Árvaság ciklusban a Mama puritán
előadása után ke-



zébe temetett arccal ül, hallgatja a verseket,
majd lassan felemeli fejét, leveszi arcáról
kezét, így kezdi a Kései siratót . Minden
szót megfontol, ízleli a szavak súlyát. Az
„Ettelek volna meg!" szemrehányó
sziszegése után a „Cigány vagy!" felkiáltást
(előadásonként változón: suttogva vagy
üvöltve) öklendi ki magából, keményen
kopognak a k hangok „A gyereknek kél
káromkodni kedve" sor elmondásakor. A
szenvedélyek teljes skáláját végigéli, az
anya emlékét felelevenítő halk nosztalgiát
gyötrődés, vád és átkozódás követi, az
imádat gyűlöletté fajul, s a belenyugvás
szomorú és keserű rezignációjának
hangjával fejeződik be.

Az Óda palettáján a szerelemérzés
minden árnyalatának színe megtalálható, a
csönd pasztelljétől a kitörő tragikum
sötétjéig, nem riad vissza a suttogástól, de
az arcát eltorzító fájdalom hangos
megnyilatkozásaitól sem, a szünet
feszültségét dinamikusan lüktető szóáradat
váltja fel, hogy végül a „mellékdal"-ban
imaként gyöngyöző mormolássá halkuljon,
és a kristálytiszta egy-szerűség nyugodt
áradásával záródjék.

„Hogyan kellene hát verset monda-ni,
hogy mindenki maradéktalanul azt
hallhassa, ami írva vagyon? Hogyan
kellene megidézni, felidézni a költőt,
mintha ő jelenne meg valóságban, és vér-
ben és mocsokban ott szülné keserves
győzelmét a semmin, a mindenen, a ki
tudja, honnan küldött szót előttünk ver-
gődné világra, gyötrődő görcsben, bol-
dogan."

Latinovits versmondóművészete válasz
saját kérdésére.

Az évad elején beültem az Eszmélet
felújítópróbájára. Sajnáltam, hogy a
színészek csak a mozgásokat és a
szövegtudást elevenítették fel, hiszen a
már sokszor játszott előadás technikai
ismét-léséről volt csak szó. Latinovits
eleinte alkalmazkodott a laza próbahangu-
lathoz. Színtelenül, elnagyolva kezdett
szavalni, majd akaratlanul is átéléssel
folytatta, szervezete ráállt a költő hul-
lámhosszára, sajnálta széttörni a ritmust.
átsiklani fontos részeken. Ott szülte meg a
gondolatokat, és önmagának, saját
gyönyörűségére megidézte József Attilát.

SZÁNTÓ ERIKA

A színész szenvedélye

Vajda László és Molnár Piroska
Sütő András drámájában

Az Egy lócsiszár virágvasárnapja nagy
erejű és felkavaró dráma. Sütő András
műve, melyet először Magyarországon
mutattak be, olyan alkotás, amely egy-
szerre lehetősége és próbatétele színész-
nek, színháznak. Nem foszladozó, szaka-
dékony nyersanyagot kell addig toldozni-
foldozni, amíg valami mégiscsak
„összeáll" a színpadon, hanem egy szenve-
délyekkel és gondolatokkal teli drámát kell
megszólaltani. Itt akár be is fejezhetnénk a
kaposvári színház sikeres budapesti
vendégszereplésének titkát kutatni.
Mondhatnánk: nem titok van, hanem egy jó
darab. Mondhatnánk, ha nem láttunk volna
annyi jó darabot, sőt a világirodalomban
sokszorosan remek-műként igazolódó
művet színházainkban unalomtól
fulladozni.

A sikerben természetesen döntő része
van Zsámbéki Gábor rendezői koncep-
ciójának. (Ezt a koncepciót elismerte és
elemezte a kritika a kaposvári be-mutató
alkalmával.) De úgy tűnik, ez sem
elegendő magyarázat. Hány érdekes,
egyéni, teoretikusan hibátlan kon

cepciót láttunk nem megvalósulni az el-
múlt években! Milyen gyakori a szinte
körzővel, vonalzóval kimért, élettelen
előadás! Mi fejlesztette a szokatlan for-
róságot a kaposváriak budapesti előadá-
sán? Semmiképpen nem a rendkívüli al-
kalom. (Az alkalom kitalálói és meg-
szervezői nagy jót tettek színházi éle-
tünknek, bebizonyították, hogy nemcsak
külföldi előadásokért való sznob vagy
valódi lelkesedés telik belőle.) Akik va-
lamelyik hétköznapi" kaposvári elő-adást
látták, azok is a forró, az élő-lüktető
színház élményéről számolhattak be.

Természetesen csak önkényes mozdu-
lattal lehet az előadás alkotóelemeit
szétválasztani. A színházi siker titkához
nem vezet közelebb, ha egyetlen kom-
ponensnek tulajdonítunk túlzott, vala-
miféle „csodatevő" szerepet. Ha most két
színész teljesítményét, munkáját,
„varázslatát" mégis kiemeljük, ez nem
jelenti azt, hogy kizárólagosan ezzel
magyaráznánk az élményt, amiben részünk
volt.

A színész indulata

A XVI. századi Kolhaas Mihály históriája a

harag születésének története. Ennek az
indulatnak azonban nem szabad könnyen
születnie, s még csak nem is a semmiből,
hanem önnön ellentétéből, a szelídségből, a
határtalannak lát-szó béketűrésből kell a
szemünk előtt

Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja (Kaposvári Csiky Gergely Színház). Vajda László
(Kolhaas Mihály), Molnár Piroska (Lisbeth), ifj. Kampis Miklós (Henrik) és Szabó Kálmán
(Nagelschmidt)


