
ből megelégelhette volna - rendezői szigor
híján - a fülsértő csicsergést. Széles Anna
eltévedten bolyong a forgatagban, mely
csak komponálatlanság, Lengyel Erzsi
viszont látszólag nagyon jól érzi magát
benne. Csudai Csaba Zsolt és Nyírő Bea
néha az emberarccal, a természetes fiatal-
sággal is megpróbálkozik, de mit is te-
hetne az általános műviség ellen? Emőd
György angol, Kovács István olasz paró-
diahablatya jó betét, színészi és rendezői
villanás - a felvonuló további mellékfigurák
ezt is gyorsan feledtetik.

Az említett színészek legjobbjai bizo-
nyára nem felejtettek el játszani, és a
többiek is megbízhatóak lennének testre
szabott feladatokban. Kazimir azonban
nem szab semmit, illetve ennek semmi
nyoma. Amit a színészek önmagukban
még őriznének, azt egymástól mégiscsak
elfelejtik.

Mivel a körszínházi produkció be szokott
költözni a Tháliába, ez a kérdés nem
„nyári" kérdés. Hiába a múlt előtt tisztelgő
gesztus, hiába szomorú csattanó-ként a
fölrobbantott Nemzeti és az elrabolt
Nemzeti-telek fényképe: Kelemen
Lászlóék bizonyára részint ripacs társula-
tára talmi játékkal nem, csakis kifinomult
karikírozással szabadna és lehetne emlé-
keztetni. A napi aktualitású politikai intelem
- csakis megfelelő embert a megfelelő
helyre! - ugyancsak s szükségképp süket
fülekre talál, ha az előadásmód nem egyéb
tátogásnál.

Kazimir kiválóan ismeri és szenvedélye-
sen szereti a magyar színjátszást; annak
régmúltját is. Nemrég megjelent új, szín-
vonalas könyvében több „páholyon kívüli"
írás is bizonyítja ezt. De vajon mennyi-re
ismeri jelenlegi önmagát és társulatát?

Amikor egy rövid riportban a Színház-és
Filmművészeti Főiskola rektori székéből
történt elmozdításáról, kényszerű tá-
vozásáról kérdezték, e tényt nem érezte
kudarcnak; sőt. Félő, hogy A politikus
csizmadiát hasonló, sikertelen sikerek kö-
vethetik.

Ludvig Holberg: A politikus csizmadia (Kör-
színház)

Összeállította és a dalszövegeket írta: Hegedűs
Géza. Zene: Mikó István. Díszlet: Szinte Gábor.
Jelmez: Márk Tivadar. Mai színpadra alkal-
mazta és rendezte: Kazimir Károly.
Szereplők: Szabó Gyula, Széles Anna, Inke
László, Esztergályos Cecília, Csudai Csaba
Zsolt, Nyírő Bea, Borbély Sándor, Jani Ildikó,
Juhász Tóth Frigyes, Gyimesi Tivadar, Tándor
Lajos, S. Tóth József, Emőd György, Kovács
István, Lengyel Erzsi, Orosz István.



Latinovits Zoltán halála után egy évvel
költözött vissza az elárvult Endrődi Sándor
utcai házba Ruttkai Éva.

Csupasz falak között kezdte újra életét.
Az emeleti szobában ablak alá felerősí-

tett, ácsolt íróasztal, valamikor Latinovits
Zoltán védett dolgozózuga. Ruttkai Éva itt
gyűjtögette a romokból mentett tárgyakat,
amelyek váratlanul égbeszállt szerelmére
emlékeztették.

Porcelán angyalka, vásárfia Betlehem,
lapos kövek, kavicsok, rézcsengő, Nagy
László és Pilinszky János arcképe, töröt,

aranyozott, cirádás fakeretdarab, egy ke-
retezett Paul Klee-reprodukció, Latinovits
Zoltán gyerekkorból menekített feszület ,
parnutpuha, színes bohócfigura, üvegser-

Endrődi Sándor utca 67.

legben ellobbant gyufaszálak, cseréptar-
tóban gyertya, mellette faágból faragott,
keresztre feszített Krisztus - fején a Szí-
nészkirály korbnája.

így együtt az íróasztalon: Ruttkai Éva
tárgyakból, erhlékekből épített magánká-
polnája.

Vízmosta-csiszolta, puha kődarab: Bagó
kutyára emlékeztette őket, amikor lábuk
elé sodorta a nyárvégi balatoni hul-
lámverés. Fölemelték, mosolyogtak, jé,
olyan, mint egy kutya!, hazavitték, elfelej-
tették. Évek múltán fiók mélyéről került elő

e kődarab: szobor az íróasztalon, évtizede
némán őrzi halott gazdája birodalmát.

Talán 1977 őszén: Ruttkai Éva minden
reggel felszaladt az emeleti szobába, pilla-
natra gyertyát gyújtott; a gyufaszálat a
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Kehely, gyufaszálakkal

hamutartóba dobta. Tíz nap múlva, húsz
nap múlva, valamikor a hamutartót ki
akarta üríteni. A mozdulat közben megre-
megett a keze, megállt, tétovázott, aztán a
könyvespolcon díszelgő üvegserlegbe
öntötte a gyufaszálakat. A serleget az
íróasztalra tette. Tíz év alatt félig égett
gyufaszálakkal telt meg a kehely s mel-
lette egy krigli, Latinovits Zoltán hajdani
söröspohara.

1976. június 4-én korán reggel - hajna-
lig beszélgettek, Ruttkai Éva még mélyen
aludt - Latinovits Zoltán halkan felöltö-
zött, s elindult vásárolni. Bagó kutyának
sem volt kedve ellenére egy kiadós séta.
Amikor mindenféle jóval felpakolva haza-
értek, Ruttkai Éva még csak ébredezett.
Latinovits Zoltán a bekeretezett Paul Klee-
képpel a kezében az ágy szélére ült: Látod,
ez a házad, süt a nap, nem lehet semmi
baj!

Elindulta Balatonra.
Este már halott volt.
A bekeretezett reprodukció szentkép az

íróasztalon.
Reggel, amikor a vásárlásból visszaér-

kezett s ingerülten mesélte, hogy a kapu
előtt ügyetlenkedett s leejtette az ásvány-
vizes üveget - napokig hevertek a járda-
szélen a szétszóródott üvegcserepek -,
egyikük sem gondolt arra, hogy a babus-
gató mondat - Látod, ez a házad, süt a
nap, nem lehet semmi baj! - végrende-
letté szilárdul Ruttkai Éva emlékezetében:
Latinovits Zoltán halála után ragaszkodott
a házhoz, közös otthonukhoz, reménytele-
nül boldog mindennapjaik palotájához, s

a Paul Klee-kép, ahányszor rápillantott,
mindig az utolsó mosolyra, Latinovits
Zoltán utolsó üzenetére emlékeztette őt.

Amikor Latinovits Zoltán elpiszkolódott
ballonkabátját néhány nappal korábban
tisztítóba vitte, akkor sem gondolt Ruttkai
Éva arra, hogy majd néhány hét múlva
táskájában megtalálja a tisztítócédulát,
elballag a kabátért, szekrényébe akasztja,
saját ruhái közé, mintha még élne, aki e
kopott ruhadarabot hordani szokta.

Latinovits Zoltán fogason felejtett szal-
makalapja tíz évig mozdulatlanul pihent
az előszobában. Esténként, amikor Rutt-
kai Éva hazaérkezett, megállt a lépcső
alján, fölnézett, és mosolygott a szíve: ott
a kalap, itthon van a ház ura.

Haláláig csak ő tudta, miért őrizgeti az
íróasztalon a törött, aranyozott, cirádás
fakeretdarabot.

Hajdan egy tükör függött az emeleti
szobában; Latinovits Zoltán halála után
édesanyja magával vitte, talán régi csa-
ládi darab volt, valamikor Gundelék barát-
ságos otthonát díszítette. Aranyozott, ci-
rádás fakeret ölelte körül a tükröt, egyik
darabja kettétörött. Latinovits Zoltán óva-
tosan lecsavarozta a sérült részt, Ruttkai
Évával úgy gondolták, majd ha megjavít-
tatták, visszakerül eredeti helyére. Több-
ször elhatározták, elviszik valami ügyes
mesteremberhez reparálásra a kettétört
keretdarabot, de mindig akadt fontosabb,
percrabló napi teendő.

S a temetés után már nem volt értelme
a törött keretdarabot egybeforrasztani. A
lakásból eltűnt a tükör, Ruttkai Éva életé-
ből Latínovits Zoltán.
A dolgozósarok

Az íróasztalon két darab faragott arany-
ciráda: az örökre törött múlt.

Tárgyak: személyiségünk törmelékei.
Amire emlékszünk, amire nem emlék-

szünk, amire nem akarunk emlékezni,
amire rosszul emlékezünk: az életünk.

Gobbi Hilda tárgyakat, egyéniséget jel-
lemző életdarabokat kért Ruttkai Évától,
amikor a Színészpanteonban a Latinovits
Zoltán emlékét őrző vitrint rendezgette.

Színpadi kellékek, festékek, levelek,
kéz-iratok, könyvek, fényképek között volt
lát-ható a Bajor Gizi Színészmúzeum
tárlójában egy - a hivatalos leltár szer int -
négy lábon álló ezüst dísztárgy (Gundel
nagy-papától).

Gyűrött, szakadozott, régi fénykép:
1944. október elején ajándékozta
unokájának Gundel nagypapa a dedikált
képet. A talán legizmosabb, talán
legokosabb- ma már kibetűzhetetlen a
reszkető kézzel papírravetett régi írás -
unokájának, Latinovits Zoltánnak. S mert
a négy lábon álló ezüst dísztárgy
előkelőbb ebédlőasztalok terítési
kellékének látszik, könnyen elképzelhető,
hogy a nagy hírű vendéglősdinasztia
sarja a Gundel nagypapa emlékét őrző
örökségként vigyázott e finom ezüst-
tárgyra.

A színész Latinovits Zoltánt körüllengő
ódon polgári patina hangulatát, Szindbád
úr merengő tekintetét idézte a múzeumi
tárlóban ez a családi ízeket őrző antik
ezüst.

Már réges-régen elhervadtak a koszo-
rúk Ruttkai Éva sírján, amikor Mezei Mária
hajdani otthonában, ahol férje jóvoltából
.minden mozdítatlanul őrzi a nagy szí-
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Az ajándékba kapott ezüsttárgy

függenek a kád fölött), figyeltem föl egy
„négy lábon álló ezüst dísztárgyra". Ennyi

maradt a családi ezüstből - mondta mo-
solyogva Mezei Mária férje , a többi
odalett a háborúban. Ezüst fogpiszkáló-
tartó, ezt elfelejtették ellopni, megmaradt
mind a két darab. Aztán amikor Zoltán és
Éva házavatóra hívtak, Mária valami nem
szokványos darabbal akart nekik kedves-
kedni. Elvittük az egyik ezüst fogpiszkáló-
tartót. Ha aztán később ránéztünk, rájuk
gondoltunk. Ők meg biztos ránk.

Így derült ki, hogy a Gundel nagypapa
négy lábon álló ezüst dísztárgya Lelba-
chék ezüstkészletének darabja volt haj-
dan, s Mezei Mária ajándékozta Ruttkai
Évának, Latinovits Zoltánnak.

De a finom ívű, kecses fogpiszkálótartó
az elfogulatlan s. színészek magánéleté-
ben tájékozatlan nézelődő számára eddig
is, ezután is Szindbádot idézi emlékezet-
be, amint ül a fehér abrosszal terített
vendéglői asztal mellett, mélyet sóhajtva
merőkanállal az aranyló húslevest kavar-
gatja (talán már a forgatócsoport tagjai
sem emlékeznek rá: Dajka Margit főzte!),
s miközben két ujjával szájához emeli a
fogpiszkálót, komolykodó lassúsággal
faggatja Vendelint, a korcsmárost, vajon
olasz vagy magyar gesztenyével készíti-e
szakácsa a fácánt.

Négy lábon á//ó ezüst dísztárgy: kellék
Szindbád úrvacsoraasztalán.

Tárgy: a múlt hangulata.
Ruttkai Éva fák sűrűjében elbújó hűvös-

völgyi nyaralójában évtizednél hosszabb
ideig hányódott egy lassan feketére söté-
tedett ezüst gyertyatartó. Régi családi da-
rab; mindig azon a polcon, ahol épp nem
zavart senkit.

Es már régen bekeretezve a Ruttkai
Éva-emlékszoba falán függött a Ványa
bácsi vígszínházi előadásán készült híres
fénykép- Ruttkai Éva, mint Jelena Andre-

jevna, kezében égő gyertyával a szobába
lép, s Ványa bácsi, Latinovits Zoltán térdre
zuhanva, szenvedélyesen átöleli őt szinte
rántja magához a riadtan hátráló asszonyt,
aki jobb kezével a háta mögött
karosszékben keres kapaszkodót, s bal
kezét hirtelen előrenyújtva próbál a vihar
ban egyensúlyozni; a szenvedélyes moz
dulattól félrebillen a meglobbanó gyer-
tyaláng -, amikor a kifényesített gyertya-
tartót a kép előtti szekrénykére helyezv
hirtelen világosodott meg egy színháztör
téneti pillanat: a családi, súlyos ezüst
gyertyatartót használta színpadi kellék-
ként Ruttkai Éva a vígszínházi előadáson.
Mert a színházi kellékgyertyatartó, amely
aligha készült ezüstből, nem illett a régi
orosz udvarházba hazalátogató szentpé-
tervári professzorné asszony finom kezé-

be. Ruttkai Éva az otthoni antik gyertyatar-
tót fogja a színpadon, s bár a nézőtérről
ezt senki észre nem vette, a színésznő
ragaszkodott az igazi tárgyhoz, hogy abba
kapaszkodva érezze játék közben: való-
ban élet és halála tét.

Latinovits Zoltán halála után került a
Ruttkai Éva által soha többé nem használt
nyaralóba a gyertyatartó.

Ruttkai Éva tudta, mire emlékezteti őt e
régi családi ezüsttárgy.

Jelena Andrejevna halott. Ványa bácsi
halott.

Fényképük alatt ezüst gyertyatartó.
Néha néhány percre meggyújtom a
gyertyát.

A gyertyatartó, amely „játszott" a Ványa bá-
csiban (Vattay Elemér felvételei)


