
szemle
sek - mint ahogy ez a kerekasztal-beszél-
getések során ki is derült - homogén vi-
lágnézeti beállítottságára is szükség van. A
kollektív és intenzív jelenlét rendkívül éles
ritmusú hangváltásokkal párosult, a farce-
szerű elemeket a mély drámai jelentések
váltogatták, a lírai hangot a groteszk
fordulat, és bármelyik szereplő is játszotta
az alaptónust, a többi gazdagítva,
módosítva, ellenpontozva követte őt. A
hangulati, tónusbeli, műfajra utaló
változások gyorsak, ökonomikusak. Még a
Ciulli által rendezett Szentivánéji álom
Puckja is sokszor fordulatszerűen hasonult
a többi színész játékához, bár az ő
jellemében, játékmesteri mivoltában az
ellenpontozás volt a fő feladat. Az elő-
adás végéhez közeledve azonban a játék-
mester, a csodateremtő is a csoda és a
játék áldozata lett, ő is hasonult.

Az említett stílusjegyeket a legkisebb
akadályok árán a bécsi Serapions Theater
színészei valósították meg. A Hason-más és
mennyország látványos, játékos,
asszociációkban gazdag előadás. Tizenkét
színész a fény és a színek tobzódásában
Edgar Allan Poe fantasztikus és Buster
Keaton groteszk világára utalva elevení-
tette meg az opera, a balett, a film, a tánc,
az utca banális jeleneteinek és a kisemberi
színjátékszituációk világát. A modern
médium ebben az előadásban fontos tárgy,
a hétköznapi klisék az esztétikai
persziflázs lehetőségei. Az állandó műfaj-
beli és szituációbeli átminősülés fokozott
alkalmazkodási készséget követelt a szí-
nészektől, ezt már nem a jellemváltozás
vagy a műfaj törvényeinek változásai dik-
tálták, hanem a változásokkal való játék.
Játék, amelynek nincs törvénye. Hasonló
technikát, de egészen más tónust láttunk
megfogalmazni a poznańi Teatr Nowy
együttesétől. A középkori misztériumjá-
ték, a haláltánc, a modern bábjáték, a
kabaré, az oratóriumi dráma hangjait
váltogatva fogalmaztak meg egy apoka-
liptikus világot, amely a XX. század vé-
gére tekint. A BITEF díját kiérdemelt
előadás színészei ugyancsak éles ritmus-
ban váltogatták a stílusjegyeket, és ezzel
elérték a játék és a színész „szétszere-
lését", dekomponálását. A Janez Pipan
által rendezett A szabadság foglyai Kronosz
és Gaia történetéből indul ki, s a ti-
tántörténettől a bohócvilágig jut el. Eb-ben
az „apokalipszisben" már sokkal több a
groteszk elem, a csúfolódó, játé-kos
hangvétel. A színészek ezt a politikai
antimítoszt a commedia dell'arte pa-
rafrázisaként elevenítik meg, ők sem a
hősök homogén jellemét fogalmazták

meg, hanem a szerep belső ellentmondá-
saira helyezték a hangsúlyt, a színészek a
műfajok hálójában bontják összetevőire a
szerepet. Roberto Ciulli filozofikus-
metafizikus színházfelfogása is átértel-
mezte a Szentivánéji álmot, ő is „műfaj-
torlódást" teremtett. Az előadás mai kör-
nyezetben játszódik, egy rezignált társaság
éli át Puck varázslatait. A varázslat helyett
inkább átmeneti mámorról beszél-hetünk,
és a fokozatos kijózanodás, mely sohasem
éri el a tiszta ébrenlét állapotát, csak
mélyebbre taszítja őket kiábrándult-
ságukban; erre a sorsra jut Puck is, aki
belátja, hogy varázslat helyett a kétség-
beesettek igazsága marad hátra. Ciulli
színészvezetése is erősen intellektualizált
képletet mutat, a színészek mintegy vi-
tatkoznak saját érzelmeikkel, menekül-nek
tőlük, vagy pedig kiüresedve, gépiesen, a
lassított koreográfia eszköztárából merítve
értelmezik újjá Shakespeare világát.

A BITEF hisztriói tehát visszahódították
a színpadot, de más világot fedeztek fel
benne. Így szükségképpen ők is
megváltoztak.

E számunk szerzői:

BÉCSY TAMÁS
az ELTE Világirodalom Tanszékének
egyetemi tanára

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

FORRAY KATALIN újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

GYÖRGY PÉTER
az ELTE Esztétika Tanszékének
tanársegédje

KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ író

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

NÉMETH ÉVA főkönyvtáros

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

SOMLYAI JÁNOS
a Munkásmozgalmi Múzeum könyvtárosa

TARJÁN TAMÁS
az ELTE XX. századi Magyar Irodalom
Tanszék adjunktusa

VASS ZSUZSA egyetemi hallgató

VÉGEL LÁSZLÓ író

PÁLYI ANDRÁS

„Sérte t t ő is" ,

Hegyi Béla Latinovits-könyvéről

Úgy tűnik, hét esztendővel azután, hogy
Latinovits Zoltán tragikus elszántsággal
véget vetett életének - ami így vagy úgy
mindnyájunkra sokkírozóan hatott -, végre
eljött az ideje, hogy meg-íródjon az első
teljes Latinovits-pályakép. Lehet, hogy
sikereinek csúcsán „valósággal
elkényeztették" őt a kritikusok, mint
Karcsai Kulcsár István állít-ja e mostani
kötet lapjain, ám ugyan-ezen kritikusok
későbbi összeomlásához is asszisztáltak, s
főként máig adósak Latinovits pályájának,
művészi és emberi egyéniségének,
jelentőségének, színház- és filmtörténeti
szerepének méltatásával, feldolgozásával.
Egyetlen ki-vételként Kelecsényi
Lászlónak Latinovits filmszerepeiről
készített pontos és korrekt, bár mélyebb
elemzésekbe nem bocsátkozó dolgozatát
említhetjük, mely 198 -ben a Filmbarátok
Kis könyvtára önálló füzeteként jelent
meg. Mellette máig Molnár Gál Péter
Latinovits-tanulmánya a legalaposabb
munka - az Olvasó -nap ló című kötetben -,
de ez, a megírás időpontjából
következően, csak a pálya első felével
foglalkozik. Latinovitsról, a rendezőről
Koltai Tamás írt behatóan a Színház
faggatóban, s a MOKÉP A színész ar ca
című sorozatában megjelent egy
Latinovits-emlékfüzet (Ablonczy László
szerkesztésében), melyről elmond-ható,
hogy méltó tisztelgés volt a nagy művész
emléke előtt. De a színészi-rendezői-
emberi teljes portré, az elemző áttekintés
még várat magára.

Néhány hete a könyvesboltokba került s
nagy példányszámban szinte napok alatt el
is fogyott egy impozáns ki-állítású könyv,
mely látszólag épp ezt a hiányt van
hivatva pótolni. A könyv szerzője: Hegyi
Béla. A címe: Latinovits, alcím: Legenda,
valóság, emlékezet, a terjedelem közel
négyszáz oldal, gazdag fény-
képmelléklettel (a felvételek közt először
publikált, bűbájos gyermekkori fotók,
Latinovits saját kezű „kommentárjaival",
amiket már felnőttként jegyzett be a
családi fényképalbumba); egyszóval a
gyanútlan érdeklődő, belelapozva a kö-
tetbe, azt hiheti, ez az, amire évek óta vár.
A szerző meg is erősíti ebben, ami-



kor a kiadvány utószavában így ír: „Ez a
könyv Latinovits Zoltánnak, a
művészembernek kíván eleven emléket
állítani. Első ízben tesz kísérletet arra,
hogy felvázolja a pálya egész ívét, érté-
kelje Latinovits színpadi és filmalakításait,
előadóművészetét, kijelölje helyét a
magyar színház- és filmtörténetben és
felmérje művészetének esztétikai minő-
sítését a hazai kritikákban." De hát végül
is mi ez a kiadvány? Ha elmélyedünk
benne, hamarosan kiderül, hogy nem
Latinovits-monográfia, nem pálya-kép,
nem művészi életrajz. Hegyi Béla, mintha
előre sejtené recenzensi bizony-
talanságunkat, sietve minősíti is munkáját,
megállapítva, hogy a „szokatlan keret",
azaz a végtelenbe kígyózó interjúk lánca
valójában „beszélgetésekben kifejtett
tanulmányok" vagy „esszék be-
szélgetésekben feldolgozva". Sőt, Hegyi
Béla nemcsak abban érzi biztosnak ma-
gát, hogy laza szövetű, fegyelmezetlenül
szerkesztett interjúit készítve, voltaképpen
tanulmányokat-esszéket ír, hanem abban
is, hogy mindenki, aki nem állt kötélnek s
nem segítette őt e kötet létre-hozásában, az
vagy „zászlónk Latinovits" jelszóval ki
kívánja sajátítani magának „az ország
elismert színészét", vagy a botrányhőst
akarta volna leleplezni. A szerző hangja e
ponton, miközben jobbra-balra
osztályzatokat, megbélyegző
minősítéseket osztogat, ugyan-csak
indulatossá válik; az olvasó - utólag immár
rezignáltan - felsóhajt: vajha a Latinovits-
pálya elemző leírásában is ennyi szenvedély
vezette volna!

Az eddigiekből, azt hiszem, nyilván-
való, hogy a magam részéről nem vagyok
úgy elragadtatva Hegyi Béla munkájától,
mint ő a sajátjától. De mindjárt
hozzáfűzöm, hogy ez az irdatlan betű-
tenger korántsem nevezhető az első sorától
az utolsóig érdektelennek és haszon-
talannak, már csak azért sem, mert igen
különböző szellemi-művészi beállítottságú
személyiségek szólalnak meg ben-ne (íme
a teljes névsor: Cenner Mihály, Frenreisz
Istvánné, Hernádi Gyula, Horvai István,
Huszárik Zoltán, Jancsó Miklós, Karcsai
Kulcsár István, Kazimir Károly, Király
István, Nemeskürty István), s jószerivel
mindenkinek van több-kevesebb érdemi
mondandója vagy magával Latinovitscsal,
vagy az élet egyéb dolgával, mondjuk,
saját pályájával, hivatásával kapcsolatban
(más kérdés, hogy ezt miért itt és most kell
prezentálni), csak olvasói türelem és ki-
tartás szükséges hozzá, hogy ezeket a

mazsolákat kiszemezgessük a többnyire
ízetlen masszából.

Miről szól ez a könyv? Horvai István
Latinovits és Várkonyi konfliktusáról
szólva, úgy érzi, „mint túlélőnek"

kötelessége leszögezni, hogy „mindig
Latinovits ütött először". Kazimir Károly:
„O ugyan mindig csapatjátékról beszélt,
de azt hiszem, kevés alkalmatlanabb
ember volt a csapatjátékra nálánál."

Hernádi Gyula viszont felpanaszol-ja,
hogy Latinovits már akkor sem köszönt
neki, amikor Jancsóval még beszélő
viszonyban volt. És így tovább. Mi ez?
Valamiféle ügyefogyott szere-
csenmosdatás? „Sértett ő is" - ez a fordulat
Hegyi kérdéseiben (kérdésként
fogalmazott állításaiban) és a válaszokban
egyaránt visszatér, s ennek bizonygatása
árulkodó stiláris jegy. Az az érzésünk
támad, mintha e könyv valamiféle
árnyékbokszolást folytatna a Latinovits
nevezetű fantommal, egyfolytában
olyasmit bizonygatva, amit rég nem kel-
lene bizonygatnunk; persze hogy sértett ő
is, tudjuk, ezt még ő maga se tagadta, de
hét esztendő múltán eljuthatnánk vég-re
oda, hogy valóban arról beszéljünk,
Latinovits mitől és miért volt Latinovits,
ne pedig arról, hogy mi mért nem
vagyunk Latinovitsok: ez elemi feltétele
lenne, hogy végre számot vessünk-saját
utókor-létünk jól felfogott érdekében is

Latinovits Zoltán örökségével.
Ebben látom az egyik alapvető okot,

amiért Hegyi Béla könyve nem válthat-ja
be a hozzá fűzött reményeket. Vagyis
elsősorban nem a megszólaltatott inter-
júalanyokat hibáztatom, hanem az interjúk
készítőjét. Mert az iméntiekre számos
ellenpéldát lehet kiemelni a kötetből, s
pozitívumokról lévén szó, érdemes
ezekről valamivel bővebben is szól-ni.
Amit például Horvai a Ványa bácsiról,
közös munkájukról mond, az - minden
szubjektivitása ellenére is - olyan adalék,
amely föltétlen hozzátartozik Latinovits
művészi portréjához: „Itt olyan jelenséget
mutatott fel, amilyet eddig sen-kitől sem
láttam : a biológiai színjátszást. Az átélés
művészetét sok kiváló színészünk a
tökélyig fejlesztette. De a szín-padi életre-
halálra küzdés, a játéknélküliség tényleges
fizikai-biológiai hatását ilyen végletes
fokon csak ebben az »alakításban«
tapasztaltam. Egy ember, aki a
fiatalkorában önként vállalt önfel-
áldozását férfifejjel megtámadja, elkéset-
ten fellázad, és az önemésztő szerelem
tüzében bombát vet addigi életútjára, ám
az nem robbant fel másokat, csak a

saját lázadását semmisíti meg- ez a
pillanat a fizikai rosszullét olyan megnyil-
vánulásával járt nála, hogy az ember nem
tudta, nevessen, sírjon vagy orvosért
szaladjon, mert köhögési rohamában
megfullad a színész (vagy a szerep, Ványa
bácsi - ahogy tetszik). Az elkésett tett
komikumát, a hiábavaló élet tragikumát, a
férfiszégyen emésztő voltát és a túlélés, a
továbbszenvedés keresztviselését ötvözte
csodálatos harmóniába a Ványa bácsi
előadásának varázslatos estéin. Ez volt az
ő karakter-színészete." S e pár mondatban
számunkra most nem az elismerés, a
dicsérő szó a lényeges, hanem a
Latinovits-színészet minőségének,
milyenségének meghatározására tett
kísérlet. Vajon nem épp erről kellett volna
Horvai Istvánt jobban megfaggatni? Mint
ahogy a Király Istvánnal készített interjút
olvasva is felsóhajtunk: milyen értékes és
érdemleges tanulmány születhetett volna
Király tollából, ha Hegyi nem tolmácsolja
a maga „kötetlenségében", túlságosan is
terjengősen mindazt, amit a kiváló Ady-
kutató Latinovits Ady-képé-ről, a
Latinovits-féle versmondás teljes-
ségetikájáról, a vers „születésében" való
megragadásáról mint a Latinovits-féle
interpretáció lényegéről mond. Nem
kevésbé érdekes Nemeskürty István kis
eszmefuttatása Jávor Pál és Latinovits
alkati rokonságáról (noha ezt már Molnár
Gál is pedzi említett tanulmányában). S
főként elismeréssel kell szólni a könyv
első két fejezetéről, melyekben Frenreisz
Istvánné, Latinovits édesanyja értékes
adalékokat közöl a színész gyermek- és
ifjúkoráról, családi kapcsolatairól; vala-
mint a „rekviemként" közzétett Huszárik-
interjúról, ami mint interjú is meg-állja a
helyét: egy nagy művész vall benne
önmagáról, kettejük barátságáról,
munkakapcsolatukról, Nagy László és a
„színészkirály" lelki rokonságáról s nem
utolsósorban - végre Latinovits művészi
rangjához méltó hangnemben.

De ha már a hangnemnél tartunk, azt
hiszem, nem arról van szó, hogy Hegyi
Béla - pestiesen szólva - „nem szereti",
„fúrni" akarná Latinovits Zoltánt. Épp
ellenkezőleg, úgy tetszik, bizonyos
(alkalmi?) személyes ismeretség kapcsán
a „színészkirály" őt is hatás-körébe vonta,
talán nem mint színész (mellesleg az sem
derül ki a kötetből, hogy Hegyi egyáltalán
látta-e színpadon-filmen Latinovitsot, de
miért is ne látta volna?!), inkább mint
szuggesztív emberi jelenség. Erre utal a
kiadvány leg-



furcsább (legindokolatlanabb) fejezete,
melyben Hegyi közreadja - bevallottan
nem szó szerinti változatban - Latino-
vitscsal folytatott beszélgetését a világ
különféle dolgairól; ám ez az apokrif
Latinovits-evangélium lapos és érdektelen
szentenciázás, s filológiailag enyhén
szólva is megkérdőjelezhető közzététele
méltatlan mindkettőjükhöz. Annál inkább,
mert a kötet eredeti Latinovits-szövegeket
is publikál, elsősorban a Ködszurkálóból
véve át, s ezekben a gondolat és a stílus
igenis magán viseli a személyiség stigmáit.
A Hegyi-féle Latinovits-beszéd és az
eredeti Latinovits közt ég és föld a
különbség: ezért érezzük, hogy a szerzőt
nemcsak hatás-körébe vonta, de irritálta -
irritálja - is választott „hőse", alighanem
épp e stigmatizációval, artaud-i
attitűdjével, azzal, hogy „Theatrum ex
machina" várja a gyógyírt a világ bűneire,
várja a jobb és emberibb jövő eljövetelét.
„A színház az emberről szól:
következésképp azt nevezem modern
színháznak, mely a születés, élet, halál
hármasságáról és a közösségről új és újabb
adatokat közöl egyre egyszerűbben és
komplexebben, vagyis korszerűen" - írja
Latinovits. És Hegyi Béla: „De miközben
eszmények és példák érdekében szállt
síkra, mindent túl-növesztett valódi
mértékén, embereket és eszményeket
jelentőségüket messze meghaladva
értékelt." Innen ered hát szerzőnk
igyekezete, hogy ezt az artaud-i habitusú
színészt saját ízléséhez szürkít-se? Vagyis
„kipipálásszerűen" valóban szó esik e
könyvben Latinovits Zoltán minden
fontosabb szerepéről - de hogy akár egyik
vagy másik szerepben, akár
általánosságban milyen színész volt, arról
minden elemzés híján jószerivel csak lapos
közhelyeket kapunk. (Jellemzőnek vélem,
hogy a Koltai Tamás Színház faggatójából
átvett részletből, mely a rendező
Latinovitsot lenne hivatva be-mutatni,
kimaradt az analitikus leírás.)

S így már-már felesleges a kérdés, mi-
ért nem jut szóhoz ebben az interjúfü-
zérben Ruttkai Éva, Latinovits élet- és
pályatársa? Vagy miért nem szólalnak
meg azok a pályatársak, akik vele „egy-
ívásúnak" mondhatók? Például Dayka
Margit, aki egy interjúban így válaszolt az
őt kérdező Mészáros Tamásnak (Kulisszák
nélkül, 1978), a filmrendezők-kel
kapcsolatos tapasztalatairól:

„- Kivel tud a legjobban együtt dol-
gozni?

- Latinovits Zoltánnal. Csodálatos ren-
dező. Amit a Szindbádban csinált .. .

A Szindbádot nem ő rendezte ... - De

ott volt."

Miért nem mondta el Dayka Margit, mit
jelentett számára, ha Latinovits „ott volt"

egy forgatáson? Miért nem kaptak szót
azok, akiknek akarva-akaratlanul mestere
lett? Miért nem beszél róla, mondjuk,
Cserhalmi György? Vagy éppen Jeles
András, akinek emlékezetes Margita élni
akar című Latinovits-Ady kisfilmjére épp
csak utalás történik? Talán ők és a
hozzájuk hasonlók mind előítéletből,
rosszindulatból tagadták meg a
közreműködést? S ha netán meg-tagadták
(Hegyi e tekintetben nem árul el neveket),
nem tették-e okkal, nem akarván ebben a
kötetben szerepelni? Akár így, akár úgy:
az ő Latinovits-képük aligha egyezik meg
Hegyi Béla Latinovits-képével. Mint
ahogy Huszáriké sem: e „rekviemben"
eléggé disszonáns módon egyszerre
kötekedő lesz a korábban oly joviális
riporter hangja.

De hát Hegyi Bélának van-e egyáltalán
saját Latinovits-képe? Hegyi nem állít-ja
magáról, hogy értene a színházhoz, még
azt se állítja, hogy látta volna a színészt
játszani, noha szerepeit így-úgy minősíti,
de e minősítésekből mind az élményszerű,
mind az elemző-leíró meg-alapozás
hiányzik. Személyes benyomásaiból vagy
olvasmányaiból veszi szűk-szavú
minősítéseit? E sorok írója Latinovitsról
írt hajdani játékelemzésének (SZÍNHÁZ,
1972/5.) bizonyos, nem is a
legérdemlegesebb megállapításait lát-ja
tükröződni a szövegben (125. oldal), s
eltűnődik azon, vajon hány meg nem jelölt
forrásmunkát használt még fel Hegyi Béla
e filológiailag egyébként is oly pontatlan
kiadványban? (Az idézett kritikákat hol a
kritikusok nevével jelzi, hol a lap nevével,
hol megadja a megjelenés helyét és idejét,
hol nem, hol csupán idézőjel található, s
nem tudjuk, kitől az idézet; ez utóbbi
gyakorlat a Latinovits-citátumok esetében
a leggyakoribb.) Gondolom, Hegyi Béla
végül is azért választotta az interjúformát,
mert tisztában volt azzal, hogy jobb, ha
nem ő rajzolja meg Latinovits pályáját,
ha-nem azok, akik értenek is ehhez. Di-
cséretre méltó szerénység. Vagy inkább
álszerénység? Hisz némi szakértelem és
felkészültség a kérdezéshez és a szelek-
táláshoz is szükségeltetett volna: ez az a
másik alapvető ok, amiért Hegyi Béla
könyve nem válthatta be a hozzá fűzött
reményeket. Sőt, éppen abban vét-

kezik, amivel fennhangon másokat vádol:
[kisajátítja a színészt - mint témát? inkább
mint áruvédjegyet -, holott neki magának
egyetlen sornyi érdemi mondanivalója
sincs róla. Bizonyos vagyok benne, ha
Király István, Nemeskürty István, Cenner
Mihály vagy mások eredeti tanulmányait
olvassuk, kevesebb lenne bennünk a
dobogás.

A Gondolat Kiadó természetesen nem
számított rosszul - ahogy a szerző sem ha
bekalkulálta a bestsellersikert. De a fehér
folt - a Latinovits-pályakép értő, objektív,
elemző feldolgozásának hiánya -
megmaradt továbbra is. Reménykedjünk
benne, hogy egyszer ez is meg= születik.
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