
szemle

fel-alá loholnak, ugyanolyan szörnyű
félelmet élnek át, mint az abszurd drámák
figurái; a különbség csak annyi, hogy ők
nem az atomhaláltól, hanem az anyóstól
vagy a hitvestől rettegnek. Nem az élet
értelmét-értelmetlenségét keresik, csupán
a nadrágjukat. Nem a lét alapvető
abszurditása miatt épül fel masszív
félelemépületük, hanem egy bohózati
szituáció kilátástalansága miatt. Ezerszer
szánalmasabbak tehát az abszurd dráma
hőseinél. Azok ugyanis legalább emberhez
méltó okok miatt szenvednek. Feydeau
hőseinél iszonyatos az ok-okozati
aránytalanság: egy el-cserélt alsónadrág
vagy hózentráger miatt némelyikük
kénytelen a lét legmélyebb félelmeit
átélni.

Meghökkentő a szorongás pszichó-
zisának hasonlatossága is. Az abszurd
helyzet ördögi csapdája. A különbség csak
annyi, hogy Feydeau nem az abszurdból
indul, hanem ide érkezik.

Robert Hirsch mint Bouzin a Koloncban

PÁLYI ANDRÁS

Színész és ember

Latinovits-emlékkiállítás
Balatonszemesen

„Megsiratni való, hogy mint a többi
veszélyes sorsú zsenit, őt sem tudtuk
megtartani" - Illyés Gyula e szavai fo-
gadták a látogatót, aki a nyári hónapokban
belépett a balatonszemesi Művelődési
Ház előcsarnokába, ahol a színész is-mert
és kevésbé ismert, felnagyított fotói
invitálták a Művelődési Ház belső termé-
ben nyílt tárlatra az arra járókat. Hat
esztendővel korábban volt már itt egy
fotokiállítás, mely ízelítőt adott Latinovits
színészi pályafutásából, ám az el-múlt
évek során - különösen a nyári
turistaszezonban - változatlan érdeklődés
mutatkozott az akkor csak időszakosan
megrendezett kiállítás iránt, hisz a köz-
tudatban a színész neve összefonódott
Szemessel, aki rendszeresen itt töltötte a
nyarat, s kívánsága szerint az itteni
temetőben kísérték utolsó útjára. Ez az
érdeklődés indította a Művelődési Házat
arra, hogy olyan emlékkiállításhoz
gyűjtsön anyagot, mely mélyebb, sokol-
dalúbb, a lehetőségekhez mérten hiteles
képet fest Latinovits Zoltánról, a mű-
vészről és az emberről. A szemesiek
levélben megkeresték valamennyi szín-
házat, ahol Latinovits játszott, de csak a
veszprémi Petőfi Színház nyújtott nekik -
igen előzékeny - segítséget. Mégis
impozáns anyag gyűlt össze, elsősorban
Latinovits családja, Ruttkai Éva, ma-
gánszemélyek, a Színházi Intézet archívu-
ma és a Színházművészeti Szövetség
keretében nemrég megalakult Latinovits
Zoltán Baráti Kör jóvoltából. A tárlat
megszervezéséhez hatékony segítséget
nyújtott a Somogy megyei Múzeumok
Igazgatósága, a Somogy megyei Művelő-
dési Központ és a Balatonszárszói Nagy-
községi Közös Tanács, s így néhány
nappal a színész tragikus halálának hete-
dik évfordulója után megnyithatta kapuit
az emlékkiállítás, mely augusztus végéig
várta a látogatókat. A közönség részé-ről
megnyilvánuló érdeklődés igazolta a
szemesieket: az első két hónap alatt
mintegy hatezren keresték fel a Műve-
lődési Ház rendezvényét.

A bejárati előrészben a debreceni évek
plakátjai és szerepportréi, beljebb a híres
vígszínházi Romeo és Júlia-előadásról
készült felvétel, majd A tanítónő, a

Tóték, a Ványa bácsi, a Bozzi úr és más
előadások fotói. Közöttük olyan szim-
bolikus jelentésű művészfotók, mint
Vatay Elemérnek nem sokkal a színész
halála előtt készült képe a megőszült,
megviselt arcú Latinovitsról (erre a fel-
vételre montírozta rá Juhász Ferenc
búcsúztatóját) vagy a Keresztelő forga-
tásán készült kép, melyen heroikus póz-
ban, széttárt karokkal, égre emelt tekin-
tettel látjuk őt a mezőben magányosan
álló kopár fa előtt (B. Müller Magda
felvétele). „Az igazi színházat keresem
magamban" - mondotta ő maga veszprémi
éveiről, s a mostani kiállításon ki-emelt
hely jutott ez 1972-74 közötti időszaknak
: a teremben a bejárattól jobb-ra található
kis színpadot a Petőfi Szín-ház által
adományozott relikviák töltik be. Egyik
oldalon a játszott szerepek ( A különc, A z
ügynök halála), a másikon rendezéseinek
(Kispolgárok, Győzelem) emlékei, fotói:
rendezői feljegyzések, rajzok, a
Kispolgárok maga tervezte plakátjának
eredeti vázlata, a színpad mélyén álló
fogason a parókája, előrébb az a nyers
fabútor, illetve annak mutatványdarabja,
mellyel a Győzelem honoráriumából
berendezte a veszprémi színészklubot.
Külön kis falat borítanak be a versmondó
Latinovits estjeinek színlapjai, alattuk
kettős vitrinben építészmérnöki
diplomája, egyéb hivatalos okiratok,
írásos feljegyzései, építészmérnöki
tervrajzai. Átellenben festményeiből és
magánjellegű, „civil" fotóiból kapunk
ízelítőt, s végül a terem túlsó végén
rögtönzött fallal leválasztott rész idézi
otthonát. Az itt látható bútorok, személyes
tárgyak a budai, Endrődi utcai házból
édesanyjához kerültek, s ő bocsátotta az
emlékkiállítás rendelkezésére.

A hely szűknek bizonyult, de a kiállítás
e szerény körülmények közt is a
teljességre törekszik. A mértéktartó és
ízléses válogatás fő erénye, hogy a sze-
repek - a sikerek, az elért eredmények, a
művészi teljesítmény - mögött meg tudja
mutatni a töprengő-gondolkodó-vívódó
embert is. S így nemcsak reális és
objektív képet nyújt, távol tartva magát
mindennemű hamis mitizálástól, ám
egyúttal Latinovits művészi nagyságára,
törekvéseinek nemes indíttatására
helyezve a hangsúlyt, hanem fel-idézi a
színházi alkotómunka amaz ihletett
bensőségességét ís, ami - a pályatársak
vallomásaiból, visszaemlékezéseiből
eddig is tudhattuk - azokban a periódu-
saiban sugárzott belőle, amikor e kivételes
invenciójú művész - színészként,



rendezőként, színházi „mindenesként" -
megtalálta a lehetőséget az önkifejezés-re.
Jó ötletnek bizonyult, hogy a kiállításon a
Latinovits hangját őrző lemezeket,
kazettákat is árusították, sőt (amíg a
készlet ki nem fogyott) a MOKÉP A színész
arca című sorozatában meg-jelent
Latinovits-emlékfüzetet is. A
hangszóróból - az egész nyitvatartási idő
alatt - legragyogóbb hangfelvételeivel,
Ady és József Attila verseivel mondhatnók
„megszólította" a látogatókat, s újra meg
újra sokakat megrendített a szívre és az
értelemre egyaránt apelláló, nagyszerű
versmondásával. Nem csupán a
vendégkönyv tanúskodik erről. Aki egy-
egy borúsabb balatoni délutánon benézett
a Művelődési Házba, láthatta, hogy az
emberek csöndesen lekuporodnak a
„veszprémi" színpad szélére, s hallgatják a
színész és a költők üzenetét.

A jelenlegi emlékkiállítás is időszakos
tárlatként került megrendezésre, de a ter-
vek szerint - nem utolsósorban a nagy
érdeklődés hatására - a szemesiek állandó
„emlékszobát" szeretnének nyitni
Latinovits Zoltánnak. Mióta Balaton-
szárszó és Balatonszemes közös köz-
igazgatás alá került, melynek székhelye
Szárszón van, a Művelődési Ház mellett
álló régi szemesi tanácsházban több üres
szoba is található. Hely tehát lenne, csupán
az épület felújítására van szükség, s ha ez
megtörténik, a régi tanácsházban megnyíló
helytörténeti múzeum keretében a
Latinovits-emlékkiállítás is méltó otthont
kapna. Az eddig össze-gyűjtött anyag,
ahogy a fentiekből ki-tűnhet, véleményünk
szerint jó és méltó alapja lehet az állandó
tárlatnak. Bizonyos bővítésre azonban
szükség lenne. Jelenleg a legkirívóbb
fogyatékosság, hogy szinte teljesen
kimaradt az életút áttekintéséből a
filmszínész Latinovits portréja (az említett
MOKÉP-füzet közel ötven fllmszerepét
sorolja fel!), de aligha lenne haszontalan,
ha alakításai-
nak-rendezéseinek sajtóvisszhangjából
vagy a pályatársak visszaemlékezéseiből is
kapnánk némi ízelítőt. Jó szolgálatot
töltene be néhány feliratos eligazítás, ami
most teljességgel hiányzott. De e
fogyatékosságok ellenére is jóleső érzéssel
állapíthatjuk meg, hogy a balatonszemesi
Művelődési Ház erőfeszítésének
köszönhetően megtettük az első, fontos
lépést afelé, hogy az elmúlt évtizedek talán
legnagyobb magyar színészegyéniségének
színház- és filmtörténeti jelen-tőségéhez
méltó emlékkiállítása legyen.

CSÍK ISTVÁN

Scenographia
Hungarica

Díszlet- és jelmeztervezés 1970--1980

Scenographia Hungarica ... Először tíz évvel
ezelőtt jelent meg könyv ezzel a címmel
hazánkban, de az a mű még a Mai magyar
díszlet és jelmez alcímet viselte, időhatárok
nélkül; a bemutatott képanyag többé-
kevésbé azt a tizenöt-húsz esztendőt
reprezentálta, amelynek során, nehéz
küzdelmek árán megújult és nagykorúvá
vált a hazai színpadi tervezés. Most, hogy
egy évtized eltelte után az új Scenographia
Hungarica is elhagyta a nyomdát, nehéz,
sőt, szinte lehetetlen róla úgy véleményt
mondani, hogy előzőleg vissza ne
pillantsunk erre az első kötetre.

A Corvina kiadó jóvoltából 1973-ban
napvilágot látott kiadvány, úttörő vállal-
kozásként szinte a lehetetlent kísérelte
meg. A Bőgel József és Jánosa Lajos szer-
kesztette könyv először próbált meg hi-
teles és átfogó képet adni a magyar szín-
házakban folyó tervezői munkáról, s
mindezt egy művészeti album nem egé-
szen öt ívnyi terjedelmében, megközelí-
tőleg száz oldalnyi műmelléklet segítsé-
gével. A szerzők szinte semmiféle előz-
ményre nem támaszkodhattak. Azon túl,
hogy a tervezők teremtette látvány jelen-
tőségét a magyar színházi közgondolkozás
igencsak későn és bizonyos fenn-
tartásokkal fogadta el, a színházi. és a
képzőművészeti kritika sem kényeztette el
a tervezőket; a színpadi térformálás és
látványteremtés afféle „terra incognata"

volt a két művészet határmezsgyéjén. igy
tehát csaknem mindent el kellett mondani
erről a művészeti ágról az olvasónak:
elmagyarázni a tervezés alapfogalmait,
eszköz- és módszertanát, helyét és
szerepét az előadás megteremtésében és a
realizálás színházi gyakorlatát; számot
adni e művészet múltjáról és jelenéről, és
az összegyűjthető tervek, váz-latok és
fotók sokaságából olyan munkák képeit
összeválogatni, amelyek nem-csak a
megvalósult előadás keretei között
bizonyították kvalitásaikat, hanem már
terv vagy vázlat formájában is rangos
képzőművészeti alkotásnak bizonyultak.

Így azután, természetesen, ez a könyv
nem vállalkozhatott a tervezőművésze

ten belül jelentkező stílusok és irányzatok
árnyalt bemutatására, a különböző
színházi törekvésekhez kapcsolódó ter-
vezői koncepciók kritikai elemzésére.
Csak felvonultatta és bemutatta a tervezői
gárdát, azt is a teljesség igénye nélkül.
Afféle seregszemle volt ez, amelyen belül
a szerzők állásfoglalását és értékítéletét
legfeljebb a kiválasztott illusztrációk
száma és jellege tükrözhette. Névjegy,
amelyet a magyar tervezőmű-vészek
nevében ők tettek le a hazai közönség és
a nemzetközi szakmai közvélemény
asztalára.

Most, tíz év után, amikor a második
Scenographia Hungarica kötetet vehetik
kézbe az olvasók, sok szempontból más-
fajta kiadvánnyal találják magukat szem-
be. És itt nem arra gondolok, hogy az új
kötet már nem három-, csak kétnyelvű, s
ellentétben elődjével, nem egy tömör
bevezető, hanem két magvas tanulmány
egészíti ki a bemutatott műveket, ezek
inkább csak formai változások, lé-
nyegében jelentéktelenek a régi tipográ-
fiát, felépítést követő kötetben. A válto-
zás sokkal fontosabb: a szemléletmódban
érhető tetten.

Az elmúlt tíz esztendő s mindaz, ami
ezekben az években a magyar színház-
művészetben s ezen belül a színpadi
tervezőművészetben történt, feleslegessé
tette, hogy a szerzők a jó népművelő
buzgalmával mutassák be olvasóiknak a
tervek születésének és megvalósulásának
különféle grádicsait. Nem csak azért, mert
az első könyvben minderről már szó
esett, hanem azért is, mert ez alatt az
évtized alatt, ha nem is gyökeresen, de
megváltozott a tervezés helyzete a szín-
házban s a róla alkotott kép a közön-
ségben. Ma már nem arról kell győzköd-
ni az embereket, hogy a színpadi tér s az
előadás során a dramaturgiai követel-
ményeknek megfelelően változó látvány
lényeges eleme minden előadásnak; sok-
kalta inkább azokkal a nézetekkel kell
vitába szállni, amelyek afféle egyrészt-
másrészt mérlegelés alapján az előadást a
rendező, a tervező, a színészek stb. tel-
jesítménye összegének tekintik, elfelejt-
vén, hogy a sokféle művészetből egy más-
fajta művészet, új minőség születik: a
színházművészet, amely e különböző
tevékenységeket integrálja egy-egy elő-
adásban. Előadások sora bizonyítja már,
hogy hogyan lehet önnön lényegük
feladása nélkül - e részértékeknek integ-
rálódnia egy közös cél, egy öntörvényű
produkció szolgálatában.

A szerzők, az elmúlt tíz évről szólva


