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A történet nem akkor kezdődött. 1960-ban
kapta vissza eredeti nevét a Vígszínház,
amelyet 1951-ben a Magyar Néphadsereg
Színházaként nyitottak meg újra, s hogy a
közönség előadás alatt se felejtkezzen meg
arról, hol van, s mit mutat a naptár, az erkélyek
mellvédjét hadijelvényekkel díszítet-te a
politikusok fenekét történelmi távlatnak tekintő
építész. Ágyúk, tankok, géppisztolyok, ej-
tőernyők, repülők - a békeharcról a színházban
sem szabadott senkinek egy percre sem
megfeledkeznie.

Ma már se szocializmus, se néphadsereg, se
békeharc, de az otromba gipszminták a Vígszín-
ház nézőterén őrzik a negyven évet élt szocialista
Magyarország emlékezetét. S ha nem lesz pénz
a közeljövőben az ijesztően elhanyagolt külsejű
Vígszínház felújítására, esténként még sokáig
csodálhatjuk nézőterén a szocializmus koszos-
poros „maradványait". Hisz már több mint
harminc éve újra Vígszínház a Vígszínház,
mégsem jutott senkinek eszébe, hogy ezt a ron-
da gipszarzenált a falakról levakarja!

A színház új emblémáját 1960-ban ráadásul
olyan játékos kedvű tervező eszelte ki, aki a Víg-
színház felirat mögé dugta el a szocialista címert,
s a címer tetején fényeskedő pici ötágú vörös
csillag már fél méterről is úgy nézett ki, mintha
csupán nagyra nőtt pont volna az i betű fölött.
Íme, a szocialista Vígszínház - lehetett mondani a
pártközpontiaknak (a hangsúly attól függően
változott, hogy az illető lelkes hülyének vagy cini-
kus csirkefogónak volt kénytelen magyarázni: ő
igazán érti, megérti, miért kell építeni a szocializ-
must jobb sorsra érdemes hazánkban!); értelmi-
ségi és polgári körökben viszont lehetett ezt az
emblémát úgyis értelmezni: íme, a régi Vígszín-
ház, a sajnos kikerülhetetlen mennyiségű, köte-
lező szocializmussal fűszerezve.

Más kérdés: a cikcakkosan árnyalt hangsú-
lyokat ki hogyan értelmezte.

Régi Vígszínház: 1961 őszén bemutatják
Molnár Ferenc Játék a kastélyban című

darabját, a siker óriási, minden előadásra
minden jegy el-

fogy, Ruttkai Éva és Páger Antal a mennybe
megy - mintha visszatértek volna a régi szép
idők!; de van, akinek a Molnár-bemutató kap-
csán eszébe jut az ügyesen elsinkófált szocialista
Vígszínház (a Magyar Néphadsereg Színhá-
za?), és a Kortárs novemberi számában emi-
gyen háborog: ez az előadás fintora szocialista
ízlésnek. A „tévedhetetlen szimatú, kispolgári
közönség", amely elkapkodja a jegyeket, épp-
úgy megkapja a magáét a szocialista ízlés harcra
kelt bajnokától, mint a színház, amely figyelmen
kívül hagyva a szocializmus építésének éppen itt
és most fontos feladatait, „ilyen színházi játékkal
traktál bennünket". A csőlátású ideológus a kriti-
kát - sőt a Pesti Műsor hírharangját - is letor-
kollja, amiért pátyolgatja, sőt lelkesen dicséri ezt
a szocialista ízlésnek mutatott fintort. Feltehető-
en a szocializmus építésének e lelkes bajnoka
nem fogta föl, hogy nagyobb reklámot nem csi-
nálhatott volna az előadásnak, hisz akár a rossz,
akár a jó ízlésű néző, de mind rohant a színház-
ba, mert látni akarta, hogyan mutatnak fintort a
szocialista ízlésnek.

Egy kis örömre mindig szüksége van az em-
bernek.

A szocializmus kötelező építése közben külö-
nösen.

Ez idő tájt Somló István a Vígszínház igazga-
tója. Régi vígszínházi ember és művész, aki
öregkori rossz álomként élte át a szocializmus
építésének eredményeit.

Nagy művész, kiváló szakember: tévedhetet-
len biztonsággal ismeri fel a kivételes színházi te-
hetséget. 1961 tavaszán mindent megmozgat,
hogy Latinovits Zoltán a Vígszínházhoz szerződ-
hessen. A politikusok s a művészeti élet politiká-
nak, hatalomnak hajbókoló potentátjai sakkoz-
nak: ezt az embert ide teszem, ezt az embert
oda, ez itt fogja be a száját, az ott fog kiabálni.

Somló István próbálja kitalálni a számára is-
meretlen és undorító szabályok alapján játszott
embertologatósdi várható lépéseit: szeretné újra
régi fényében látni a Vígszínházat!

1961. május 6-án levelet írt Latinovits Zoltán-

nak, rövid beszámolót arról: hogyan áll közös
ügyük, Latinovits Zoltán vígszínházi szerződte-
tése.

„Kedves Zoltán, - köszönöm leveled. Vála-
szom azért késett, mert kéthetes kórházi repara-
túra után ma érkeztem vissza lakomba.

Ügyedben - illetve közös ügyünkben - sem-mi
új nem történt. Én változatlanul tartom a frontot,
csak sajnos az ellenfél nem válaszol. Helyesnek
ítélném, ha írnál Nagy Endrének néhány sort,
kérvén, hogy a Vígszínház tájai felé patronáljon
a szigorú Meruk irodaszobájában. Amint
megjósoltam, június végéig senki sem fog tudni
semmit. Se a színházak, se a színészek. Lassú
járatú nép vagyunk, különösen Thália öblében.

Gyalázat lenne, ha a Madáchba kerülnél. Bits-
key távozása óta az úgynevezett fiatal hős sze-
repköre nálunk még féloldalasan sincs betöltve.
Ugyanakkor kapta a Madách Lőte Attilát, kire
színházunk - még szerencsétlen beiktatásom
előtt - szintén igényt tartott. A leggazdagabb
társulat felé dobálni az ászokat, haszontalan ha-
zárdjáték. Nem hiányolom sem Bitskeyt, sem Lő-
tét, de az egyensúlyhelyzet ilyen esetben kárté-
konyan billeg.

Ha adódik valami - jó vagy rossz - azonnal
jelentkezem. Kérlek, hasonlóan tégy Te is. Sze-
retettel köszönt: Somló István."

Talán legriasztóbbak a fejléces papíron, de ik-
tatószám nélküli, magánhasználatra szánt ma-
gánlevélben, a rosszkedvűen odavetett, színházi
közállapotainkat jellemző félmondatok:
...június végéig senki nem fog tudni semmit. Se a
színházak, se a színészek...

Valahol, valakik, „politikai" szempontok alapján
tologatják az embereket, s a színház legelemibb
szakmai követelményeire sem figyelnek.
(Emberi, egyéni szempontokra a hivatalosan a
közösség érdekében munkálkodó szocialista
hatalom - ha érdeke úgy kívánta - elvből sem
figyel.) Mintha senkit nem érdekelne az, hogy a
júliusban véglegesített szerződések már nem te-
szik lehetővé a következő színházi évad alapos,
átgondolt előkészítését: műsortervet, szerep-
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osztást augusztusban már nem lehet tervezni,
csak összetákolni.

Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva hagyatéká-
ban szétszórtan maradt meg Somló István tizen-
két rövidebb-hosszabb levele. 1961. május 6-án
keletkezett az első, 1966. december 26-án az
utolsó.

Az első után a másodikat csak fél év elmúltá-
val. 1961. november 26. után kapta kézhez Lati-
novits Zoltán: júniusban nem történt semmi. Illetve
annyi történt, hogy Somló István sem tudta el-
intézni Latinovits Zoltán vígszínházi szerződte-
tését; ősszel Debrecenben kezdi az ifjú üstökös a
színházi évadot.

Somló István már csak féllábbal a Vígszínház
igazgatója.

De nem mond le arról, hogy minden lehetsé-
ges eszközzel elősegítse Latinovits Zoltán pá-
lyájának gyors felívelését, bárha iszonytatóan
zavarosak is színházi közállapotaink.

Novemberben már csak barátként írja levelét.
„Kedves Zolikám, - remélem mindent feled-tél,

»múltat verve, megbabonázva, térdepelve« -
mert ha nem, akkor mély baráti rokonszen-
vemmel és megbecsülésemmel, nem vagyunk
egészen szinkronban. Erről majd máskor, ha
több időm lesz és több türelmem - beatus ille
alapon - baráti és művészi témák ápolására. -
Várkonyit nem találom telefonon, erre tegnap né-
hány soros levélben felhívtam figyelmét arra,
hogy előkészületben lévő filmje kapcsán gondol-
jon rád. Motiválásomat mellőzőm, de
gondolhatod, nem fogalmaztam idétlenül. -
Fejemben meg van mára Taarnak írandó levél, de
csak né-hány nap múlva küldöm el. Másolatát
megkapod Te is, Gyuri is, mert az utókor
számára tanúkat követelek, akik 'írásos bizonyíték
alapján megpecsételhetik az egykori monori
táncoskomikus lengyelországi
tapasztalatcseréjének, Marton Endrével társított
hirtelen véleményváltozásának tartalmát,
értelmét. Én, mint nemecsek, szakmai
dörzsöltségem feltételezése ellenére, nem
tudom, nem értem, tulajdonképpen miről is vagyon
szó."

A levél többi része nem közölhető.
A választékosan öltözködő, finom modorú,

halk szavú, művelt színész baráti magánlevél-
ben megengedheti magának, hogy a végtelenül
gazdag magyar nyelv teljes szókincsét mozgó-
sítsa, ha indulatait s véleményét tárgyszerűen
pontosan és érzelmileg hűen kívánja ifjú barátja
tudomására hozni. A múltban kotorászó törté-
nész azonban nem idézheti Somló István szelle-
mes és kegyetlenül pontos, ám vaskosan zaftos
szóképeit, kifejezéseit.

Egy biztos: a színházi helyzet áttekinthetetlenül
zavaros, botlábú táncoskomikusok paran-
csolgatnak a színpad fejedelmeinek, a Vígszín-
ház igazgatója sem képes az elmocskolódott vi-
lágban s a személyi érdekek önös útvesztőiben
tájékozódni, eligazodni, mert jelentéktelen em-
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berek kizárólagos joga jelentős dolgokban dön-
teni - anno 1961.

De, és: a betegségeivel küszködő, kedvesze-
gett, hirtelen aggastyánná roskadt Somló István
maradék erejével egy fiatal színésztehetség útját
egyengeti, s ha már nem sikerült nyélbe ütnie
vígszínházi szerződtetését, atyai tanácsok mel-
lett ruhatárának egynémely darabjával ajándé-
kozza meg ifjú barátját: fontos a színész megje-
lenése, fellépése, s a szerény vidéki színészfize-
tésből öltözködésre Latinovits Zoltánnak már
nem futja.

Bölcs és tapasztalt ember Somló István. Nem
bántja meg az ifjú színészember érzékenységét
holmi baráti segítségként mosolyogva átnyújtott
ruhacsomaggal. A kék burberry kabáthoz kísé-
rőtörténet tartozik, amely fontosabb, mint az
ajándék ruhadarab: valamikor, boldog, régi idők-
ben, némely finomabb szeretőit csomagolta
Somló István e köpenybe boldog együttléteik
előtt és után! A látszat tehát csal: ez nem egy
még jól hordható kék burberry kabát, hanem régi
örömöket, illatokat, hóesésmámorok emlékét őr-
ző, színészavató varázsköpeny, amelybe burko-
lódzva Latinovits Zoltán a párt fafejű táncosko-
mikusait is könnyűszerrel legyőzheti!

Néhány nappal később újabb levél röpül Deb-
recenbe: haditudósítás és trombitaharsogás -
győzni fogsz!

„1961. december 2.
Kedves Zolikám, - csak két szó, mert külön-

böző előjelű pusztulások vértanúja vagyok! Ma
voltunk fenn Nagy Endrénél. Mindenben engem
igazolt, Kazánnal szemben. Mintha csak össze-
beszéltünk volna. De a lényeg, amiért pötyögök:
egy hirtelen mellékmondat szárnyán, halk szop-
ránján úgy lebaszta Kazánt Latinovits-ügyben,
hogy körülrepdestem meleg hivatali szobáját
örömömben. »Ily módon ne játszadozzunk egy-
mással» - mondotta. Én lesütöttem a szemem,
mint egy szűz lány áldozás előtt. T.i. jelen volt Fe-
jes is, aki az egész témának pontos is-merője.
És akit külön megkértem arra, hogy Latinovits-
ügyben engem képviseljen Kazán ellenében. És
aki jelen volt akkor is, amikor a nagy ember
Lengyelországból visszatért, és kérdésemre
megerősítette Latinovits-ellenes elhatározását.
Ekkor határoztam el visszavonulásomat. - A
Taarnak írott levelemet szó szerint elismételtem
mindenkinek. Vámosnak is. Nagy Endrének is.
Kazánnak is. - Most jöttem haza az új bemuta-
tónkról és örömmel regisztráltam a VÍZKE-
RESZT első kritikáját. Se Gyurit, se Vámost nem
találtam. Pedig első örömömben tárcsáztam,
tárcsáztam számukat. Ők csak holnap olvassák
azt, amit én már ma este eltettem magamnak,
Sándor Iván tolla szerint. Semmi vész! Eskü-
szöm: a jövő, ami még nagy lépésekben előtted
áll, Téged fog igazolni!!! Szeretettel ölellek:
Somló lstván"

Még kevesen tudják az országban, ki Latino-
vits Zoltán (az a vidéki színész, aki a Pipacsban
verekedett?), s hogy ki lesz, azt legfeljebb, ha
néhány ember sejti. Somló István tudja. És hada-
kozik, harcol, csatázik az ifjú színész érdekében.
A párt botlábú táncoskomikusa, szopránhangú
minisztériumi aktatologatója, szigorú irodaszo-
bájában trónoló nagy embere - nagyon nehezen
leküzdhető, de leküzdendő akadály.

Akkor, amikor aligha vigasztalhatta magát az-
zal bárki is, hogy lesz még idő, midőn e nagyha-
talmú elvtársak nevét sem érdemes már leírni, s
csak, hogy voltak s ártottak, rettenetesen sokat
ártottak - ez minden történelmi „érdemük".

1962 márciusában Somló István csomagol,
búcsúzik a Vígszínháztól.

„Kedves Zolikám, - köszönöm ma érkezett
express-ajánlott leveledet. Körülményeim nem
engedik meg, hogy értékes tartalma szerint
egyenértékkel válaszoljak. De ami késik, nem
múlik!

Meghatottan vettem tudomásul - és gazdag
emléktáramban elraktároztam, hogy Higgins-
alakításodat énfelém dedikáltad.

Mint tudod, a »kulcsok« átadásával vagyok el-
foglalva, szemérmes zörejek kíséretében. Biztos
vagyok benne, hogy Meruk nem fog kifogást
emelni pesti szerződtetésed esélyeit illetően..."

Latinovits Zoltán kora tavasszal vendégként a
Madách Színházban játszott, lehetségesnek lát-
szik őszi odaszerződése. Somló István ekkor
már ezt is győzelemnek ítélte. S köszöni a Hig-
gins-alakítás gesztusát: Latinovits Zoltán az ő
régi kabátjában lépett a Shaw-darabban színre.
Néhány szellemes, de nyomdafestéket nem tűrő
mondatban ecseteli még véleményét a színházi
és minisztériumi törpékről, akik - bízzunk ben-
ne! - elmennek mind a..., és még egy utolsó só-
haj: „Lehet, hogy én nem, de TI, barátaim meg
fogjátok élni a pillanatot..."

Nagy úr a remény, ha reménytelen az életünk.
Somló István rosszkedvű, de humorérzéke

nem hagyja cserben. Néhány nappal később - a
dátumot gondosan kiválasztja: 1962. április 4. -
fényképet küld az ifjú Higginsnek: dús keblű,
hosszú combú, lazán elnyúló, meztelen szőke
hölgy - alatta dedikáció: „Nagyreményű, szere-
tett fiatal Kollégámnak, Latinovits Zoltánnak,
»Higgins« alakítása emlékére küldi az egykori,
ma már elaggott Higgins: Somló István."

Nem árultak minden utcasarkon ilyen képeket
akkoriban Budapesten, s kis rosszindulattal a
szocialista erkölcs (és ízlés!) nyílt becsmérlésé-
nek tekinthették volna fafejű illetékesek, ha ne-
tán kezükbe kerül e dedikált fotó.

Nem került.
Somló István átadta a kulcsokat, nyugdíjba

vonult. Latinovits Zoltánt szerződtette a Vígszín-
ház. Latinovits Zoltán fővárosi színész lett: szín-
ház, rádió, film, televízió - dolgozott éjjel, nap

pal, nappal, éjjel. Somló István magányos nyug-
díjasként pergette napjait. Emlékezett. Írogatott.
„ 1962. december 25.
Drága Zolikám, - meghatottan köszönöm

ünnepi megemlékezésedet. Az értékes mellék-
letek érdemtelen túlzásával!

Édes, egyetlen Évikém is megszépítette disz-
tingvált magányomat. Kerestem telefonon, de
csak édesanyjával tudtam fecserészni.

Franciák vannak itt, kizárólag színháznéző-
ben. Szombaton, a Nadrág előadása alatt Évát
fogom öltözőjében illedelmes csókjaimmal meg-
közelíteni.

Január elsején a Különös találkozó-t, kizáró-
lag miattad, részleteiben újra megkukkantom.
Ne légy nagyon másnapos Szilveszter után, mert
a nem egészen érdektelen franciáknak szeret-
nélek tetszetősen ismertetni. Nagyon szigorúan
foglak szemrevételezni, mint azokat, akik
hozzám közel állnak és akiknek művészi
érdemét legszívesebben hangszóróval
közvetíteném a világ legmerészebb tájai felé.

A többi január közepén, a Romeo és Júlia be-
mutatója után. Talán egy-egy próbára is bené-
zek - Várkonyi kívánságára és beleegyezésére
 de hidd el, úgy élek és izgulok VELETEK
együtt, mintha azén produkcióm lenne, művészi
életem megcsúfítóinak, Kazán és Kazimir mű-
kedvelőknek kitelepítése után. Mert ez volt a göts
 ahogyan Kazinczy első Hamlet fordítása emlí-
tette a bökkenőt - és amelyet drága, egyetlen
Évám testközelből is érzékelt.

Az Újesztendőben - ha addig még elállok -
remélem alkalmam lesz mindezt közvetlen be-
szélgetések szárnyán is visszaidézni.

Megmozdíthatatlan szeretettel és bizakodás-
sal ölellek: Somló István."

Latinovits Zoltán - miközben próbálják a Ro-
meo és Júl i á t - beugrással átvette a beteg Pálos
György szerepét a Különös találkozóban. Somló
István francia vendégeivel csodálja az előadást,
s egy névjegykártyán tudósítja barátját: „A fran-
ciák őrjöngtek. Szerintük minden vonatkozás-
ban messze meghaladja még a film hatását is.
Megmagyaráztalak. Tehát, ha Párizsba mégy,
lesz hová küldjelek obulusokért. Erre is gondolni
kell. Ölellek Somló István."

A franciák nemzeti csodaszínésznője, Danielle
Darrieux játszotta a Marie-Octobre című film fő-
szerepét. Ha a francia színházi emberek úgy
gondolják: a vígszínházi előadás hatásosabb,
mint a francia film, s ebben Latinovits Zoltáné a
legnagyobb érdem, az dicséretnek, elismerés-
nek nem csekélység.

És Somló István, ha mára kispadra kénysze-
rült, legalább onnan próbálja barátja művészéle-
tét egyengetni, támogatni, segíteni. S vigyázni
rá! Mára Romeo és Júlia bemutatója után, már-
cius 12-én írja újabb levelét; atyailag óvja Latino-
vits Zoltánt a rá leselkedő veszélyektől.
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Somló István (Higgins) és Mészáros Ági (Eliza) a
Pygmalionban (Katona József Színház, 1953) (MTI
- fotó)

„Örülök, hogy sokat dolgozol. De annak nem,
hogy a kimerültség depresszióival bajkolódol.
Túlhajszoltságból nem fakadhat művészi jó. Ezt
nem most mondom, amikor már elhasznált, be-
teg, öreg szar vagyok - hanem gyakorló színé-
szi életemmel is bizonyítottam. Mikor annyi idős
voltam, mint Te, akkor is nagyon gondosan válo-
gattam a tennivalók között. Vígszínházi elkötele-
zettségemen túl egyetlenegyszer nem vállaltam
külön munkát. Nem fizikális meggondolások mi-
att; művészi teljesítményem sértetlensége érde-
kében. Filmet is csak akkor fogadtam el, ha szín-
házi menetrendem tolerálta. Igaz, hogy nincs
egy vasam se, de még mindig megvetem honunk
színjátszásának »diplomás spekulánsait«.

Évát, akit az érzelmek három dimenziójában
imádok, szintén féltem a túlhajszoltságtól. Mű-
vész számára szinte elengedhetetlen feltételnek
tekintem az időnkénti semmittevés termékeny-
ségét."

Bölcs és megszívlelendő tanácsok, csak épp
a világ, amelyben (akkor) élnek a magyar színé-
szek, aligha teszi számukra lehetővé, hogy egy
percre is megálljanak. Mindig jelen lenni, ez az
egyetlen mód annak kivívására, hogy jelen le-
hessenek. De ha mindig jelen vannak, romlik,
pusztul bennük az, amiért érdemes jelen lenniük.
Ördögi kör.

Sok a halott.
S aki él, aki túlélte, rosszkedvűen kénytelen

tudomásul venni: magára maradt. Mit érezhetett
Latinovits Zoltán, amikor Somló István levelének
mondatait morzsolgatta: „Elfogadhatatlan élet-
érzés. Minden reggel csodálkozom, hogy feléb-
redek. Mint »visszajáró kísértet« még délelőtt
sem voltam benn a színházban; talán legutoljára
akkor, amikor a Mesterházi darab felolvasása
volt. Vendégeim is csak szórványosan voltak.
Utálom magam disztingvált nyomoromban és
sokszor a legszívesebben elülnék magam mel-
lől."

Nincs egy éve: Somló István még a Vígszín-
ház igazgatója volt, s a magyar színésztársada-
lom megbecsült, nagyra becsült tagja. Most ül

otthon, egyedül, rozzant egészséggel, s bár
büszke gőggel vágja a világ szemébe, hogy noha
egy vasa sincs, (de azért még mindig megveti a
színjátszás „diplomás spekulánsait" - ez aligha
vigasz, amikor magánnyal körülabroncsolt sze-
génységében múlton, jövőn mereng az elaggott
Higgins.

Marad a remény, hogy a fiataloknak majd si-
kerül.

1963. április 14. Kedves Zolikám, - csak azért
írom e néhány sort, nehogy azt hidd, meg-
feledkeztem rólad. Sőt, Illő örömmel tartom nyil-
ván sokrétű sikereidet, annak ellenére, hogy
közvetlenül még egyiket sem láthattam. - »Ro-
meo«, »Harvey«, »Mark Twain« (TV) - én azért
figyelek... Nagyon büszke vagyok rád, Zolikám!
Az Oldás és kötés filmalakításodat még olyanok
is figyelemre méltatták, akik nem a legteljesebb
rokonszenvvel parkolnak színészi tájaidon. Ne-
kem a szerepek változatossága tetszik legin-
kább; az ilyen lehetőségekre még ma is vakme-
rően színérzékény képzeletemmel sem mertem
gondolni. Örülök, örülök!

Vigyázz magadra! Nagyon sokat dolgozol!
Erre vonatkozóan már célzásokat tettem. Nem
mindenből fakad művészi jólét. Az »alkotói köz-
érzet« legfigyelemreméltóbb mondata Sztanyisz-
lavszkij összes műveinek."

Fel lehet vajön pontosan térképezni, milyen
volt a magyar színészek alkotói közérzete a ma-
gyarországi szocializmus második évtizedé-
ben?

Hosszú szünet következik a baráti levelezés-
ben. Latinovits Zoltánt két infarktus láncolja be-
tegágyához, s színészéletének mind gubanco-
sabb szövődményei béklyózzák erejét. Levélí-
rásra nem futja idejéből.

Vagy csak elkallódtak a „dokumentumok"?
Nincsenek? Hajszolt századunkban a telefon
helyettesíti a baráti kapcsolatokat, s mert felhív-

hatnánk bármikor szeretteinket, ezért nem írunk
levelet - s aztán az éjjel-nappali lótás-futásban
nem jut időnk fölemelni a telefonkagylót.

Maradandó nyomok nélkül hullanak semmibe a
napok.

1964. december 17-én kelt Somló István
következő, megmaradt levele. Csacsog:
kerestem Évát, nem találtam, hívtalak, nem
vetted föl a te-lefont, ezzel-azzal öt percet
beszéltem, miért nem jelentkeztél, az új címed
sem tudom!

Finom, könnyed, rejtjelezett szomorúság: a
világért sem szeretne terhére lenni munkával
agyonzsúfolt életű fiatal barátjának.

„Bármennyire sajnálom, de a közeli találko-
zást nem merem kérni. Nagyon »ramacsul« va-
gyok-ezért nem járok be a színházba sem - és
nem szeretném bánatos pofámmal a Ti ünnepi
hangulatotokat elmaszatolni. Nyár óta fokozato-
san romlik állapotom. Alig tudok járni. Vagy Ka-
rácsony után, de legkésőbb Újév után - amikor
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szobát kapok - beköltözöm a Kútvölgyibe. El kell
végre dönteni, hogy van-e, lehet-e még velem
valamit tenni, illetve javítani való.

Éva tündökléséről - hála Istennek! - tudok.
Rövidesen remélem, rímpárban, a Te dicsősé-
gedet.

Közléseidet tudomásul vettem. Egyetértéssel.
Ennyi van nálam. Semmi több.

Most már - mint egy hanyag telefonbeszél-
getésben Alice-nak mondtam - nem, lábujj-
hegyen élek, hanem »csúsztatva«. Fontos, hogy
senkinek nem tartozom. Ha a szükség úgy diktál-
ja, magamnak halok, senki más kárára.

Drága egyetlen Évámmal együtt legjobb ünnepi
köszöntéseimmel ölellek, csókollak Benneteket:
Somló István."

Magánlevél, de fontos színháztörténeti doku-
mentum. Somló István 1964. december 17-én
Magyarországon arra lehet büszke, hogy bár
szerényen, nagyon szerényen („csúsztatva"),
még meg tud élni nyugdíjából, és nem tartozik
senkinek. Ha a szükség úgy diktálja, magának
hal meg, senki más kárára! Ennyit ért az élete; a
szocialista állam megkíméli őt az éhenhalás kín-
jaitól.

Mennyi szemérmesen rejtett fájdalmat takar az
odavetett félmondat: egy „hanyag telefonbe-
szélgetésben"?! Felhívta a Vígszínház művészeti
titkárát, talán valami elintéznivalója akadt, s csak
úgy mellékesen említette meg, nincs épp a legjobb
bőrben, s mára pénztárcája is túlontúl lapos? Vagy
a művészeti titkár hívta fel őt, s panaszkodott egy
kicsit hajdanvolt színházértő, színházszerető
direktorának?

A rettentő nagy rohanásban eszébe jutott va-
lakinek az otthonában mind magányosabban s
mind megalázóbb körülmények között napjait
pergető nagy színész?

„ 1965. december 26. Kedves Zolikám, - cím és
telefonszám hiányában csak a színházhoz
küldhetem hálás köszönetemet az ünnepi jókí-
vánságokért. (A zsenerózus ajándékról nem is
szólva!)

Újévi legjobb kívánságaimat küldöm Mindket-
tőtöknek: erőt, egészséget, sikereket és min-
dent, ami még kiegészítésnek szükséges.

Mindkettőtök elfoglaltságának menetrendjét
ismerem. Szinte természetesnek veszem, hogy a
nekem legjobban hiányzó baráti összejövete-
lekről pillanatnyilag csak ábrándozhatok.

Csókok, ölelések, kétirányban! Hívetek: Som-ló
István"

Karácsonykor Somló István boldog volt: felfe-
dezettje, barátja, szívbéli gyermeke mind sikere-
sebb színész, s az ő körülötte már hidegülő világ-
ban mindig érzi Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva
feléje nyújtott kezét, baráti szeretetét. S bár csak
ábrándozhat, de legalább ábrándozhat arról:

Higgins: Latinovits Zoltán (Debrecen, 1962)
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Ruttkai Éva és Somló István (Vígszínház, 1964?)

majd csak lesz idő boldog s felszabadult hár-
masban együtt fecserészésre, vitatkozásra, be-
szélgetésre! S boldog akkor is, amikor Latinovits
Zoltánt Jászai Mari-díjjal tüntetik ki.

„1966. április 5. Brávó, Zolikám! Nagyon
büszke vagyok Rád.

Önző módon szeretném még megélni közelítő
Kossuth-díjadat..

Egyenletes szeretettel és nagyrabecsüléssel
köszönt atyai híved: Somló István

Kossuth-díjas érdemesült Évikénket puha
puszikkal illetem."

Hevenyészett fénykép őrzi a pillanat emlékét,
amikor Somló István e puha puszíkat átnyújtotta
Ruttkai Évának a Vígszínház öltözőjében. De azt
szinte lehetetlen kideríteni: a fénykép pontosan
mikor született. Talán 1964-ben. Lehet, hogy
1966-ban? Valami alkalmi fotós kattintgathatta a
masinát, mert nagyon elmosódott, életlen fény-
képek készültek a vígszínházi öltözőben. Csak
Ruttkai Éva és Somló István látható a képeken:
talán Latinovits Zoltán volt az alkalmi fotográfus?

Somló István ez idő tájt már ritkán látogatott
be a Vígszínházba; rettenetesen fűtötték az épü-
letet, s úgy gondolta, amíg a színház „abnormis

fűtésével" nem hagynak föl, be nem teszi lábát
hőn szeretett teátrumába. Valóban olyan meleg
volt a Vígszínházban? S egészségi állapota, a
hőségben nagyon kalimpáló beteg szíve miatt
hagyta gyorsan ott az épületet? Vagy riadtan
nézett körül, s úgy érezte: már semmi köze
ehhez a Vígszínházhoz, s jobb otthon, békés,
nyomorúságos magányában, mint itt, a csak
emlékezetében ismerős-barátságos falak
között?

1966. december 26-án írta utolsó levelét Lati-
novits Zoltánnak. „Édes Zolikám, - hálásan kö-
szönöm gyönyörű betűid jókívánságait, az érté-
kes melléklettel.

Zord magányom kilátójából is mindent tudok
és mindent megértek. Csak azon csodálkozom,
hogy mindezeket miként lehet kibírni. Színház,
film, tv, rádió - kivevés nélkül. Jaj de jó gondolat
a rózsadombi vityilló! Félegészség. Füst, korom
nélkül, távol a közügyektől. Ha elfogadtok - és
ha addig még elállok - hozatok magamnak egy
kis könnyű ülőalkalmatosságot és félnapokat ott
fogok lebzselni portátokon. Esetleg mint vincel-
lér vagy házőrző eb, havi juttatások nélkül. Nyug-
díjam ellátásomra elégséges.

Címek teljes hiányában kénytelen vagyok a
színházhoz küldeni soraimat. Nem én tehetek ró-
la!

Drága Évikémmel félig együtt töltöttem a Ka-
rácsonyt. Én az igazgatói páholyban, ő a színpa-
don. Betegre élveztem magam a magasszintű
komédiázásnak ettől a szintézisétől. Irigyeltem a
tehetséges-svihák Várkonyit, hogy három ilyen
Mohamedánnak, akiknek nem kell Hegyekhez
fordulni, ezt a láncreakciót össze tudta szemelni.
Bárcsak a helyébe lehettem volna a baljós múlt-
bari... Talán még egy nagyon keveset én is hoz-
zá tudtam volna adni.

Drága Évikémnek - cím hiányában - légy
szíves egy szilveszteri csókkal születésnapi jókí-
vánságaimat tolmácsolni. Egyidejűleg olvassá-
tok el - ha még nem történt volna meg - Ka-
rinthy Frigyes: Reménytelen szerelem című re-
mekművét. Végső esetben, a gellérthegyi
pampákon, nyáron, én fogom felolvasni Nektek,
kényelmes, könnyű székemből.

Atyai szeretettel ölel, csókol: Somló István"
Ez az 1966. december 26-án írott levél Somló

István utolsó üzenete Latinovits Zoltánnak?
Somló István 1971. április 5-én indult el az

utolsó utazásra.
Ez az 1966. december 26-án írott levél Somló

István utolsó fellelhető üzenete Latinovits Zol-
tánnak?

A történetnek nincs vége.


