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Hát vigyázz magadra, Isten Veled!
1970. április 10."

ta el a javítani akaró írói szándék, mely monda-
tokról ítélkezett úgy Latinovits Zoltán a könyv
kéziratát formálgatva, hogy éjszaka, könnyeivel
astag füzet, első oldalán bizakodó, elszánt
mottó: Ami eszembejutott, amit megéltem,
tanúságul - Isten áldjon minket! - 1970.
: Latinovits Zoltán „levele" barátjának, az
napon autóbaleset áldozatává lett Kozma

nnak. Másfél hónap múlva újra fellapozza
ovits Zoltán e füzetet, újabb, most már
gatott, kapkodó bejegyzéseket vet papírra,
z ötödik oldalon a töredékes jegyzetek is
zakadnak. Öt évvel később, valamikor
-ben kerül újra kezébe a könyv formátumú,
g kötésű, finom papírból egybefűzött kötet,
ordítja, s az új első oldalra felírja: Versek -
1975. Megszámozza az első lapokat, az öt-
gyedik oldalig jut el, s Petőfi Sándor, József
, Ady Endre verseit kezdi másolni a füzetbe.
eket, amelyeket szeret, amelyeket fejből
amelyeket pódiumon is szokott mondani.
z ötvenedik oldalon a versek sora is megsza-

tinovits Zoltánt jellemző mondat az 1970-
írott feljegyzések között: Szerencsétlen nap.
. V. 28. Zsebemben a toll, előveszem, mert
ödnek a dolgok. Írni magamnak nem szere-
sak ha közölni lehet valamit.

ár formálódnak benne a Ködszurkáló-kötet
olatai, mondatai.
Kozma Istvánnak 1970. április 10-én írott

l majd a könyv első fejezetében lesz
ható. Előtte Latinovits Zoltán 1970. március
n kelt kórházi zárójelentésének szövege
ató, a Kozma Istvánnak írott levél után a

Sebastianban 1970. július 15-én megkapott
bb férfialakítás díjának rövid, hivatalos
ő szövege.
mit magának - s a halott Kozma Istvánnak -
70. április 10-én, ebben a „keretben" teszi

é a Ködszurkálóban.
önyvben ez a szöveg olvasható:
eghalt Kozma István, többszörös magyar,
iai, Európa- és világbajnok birkózónk

a Pista, Öcsi nem volt itthon, és mikorra ha-
, Téged már kétvállra fektetett a halál.
egítettél nekünk,, hogy elhiggyük: győzhe-
is. Most örökre üres marad a helyed aszta-
ál.

okat sírunk miattad, Pici.
indig mosolyogni kellett, ha beszéltek Ró-
Talán jobb lett volna, ha együtt megyünk,
tted mindig biztonságban éreztük magun-

rősebb voltál, mint a felnőttek.
ekünk most még maradni kell, most helyet-

győzni kell tudni, ha győzzük.
maradtál nekünk, erőnek, példának.

mber 9-én lenne hatvanéves Latinovits Zoltán

Csiszolt, gondosan szerkesztett, mérnöki
pontosságú mondatok, semmi hevenyészett-
ség, semmi feltünősködő rögtönzöttség.

De a kinyomtatott szöveg alig hasonlít az első
fogalmazványra, bár a hangsúlyos mondatok -
parányi, de fontos változtatásokkal - az első s
az utolsó változatban is megtalálhatóak.

Más dolog éjszaka, egyedül, tollal a kezünk-
ben papír előtt ülve, felzaklatott idegekkel, a ta-
vaszi széltől meglibbenő függöny zaját is a friss
halál kaszasuhogásának érezve levelet fogal-
mazni halott barátunknak, s más ködszurkáló in-
dulattal, színházat-világot jobbítani akaró el-
szántsággal könyvet írni -. az ittmaradtaknak.

De meg lehet-e mondani ma már - elmúlt
húsz év, elmúlt a szocializmus -, vajon az ere-
deti kézirat mely mondatát rövidítette meg,
hagy-

Latinovits Zoltán és Kozma István a Fészek
Klubban (1968)

küszködve, akkor valóban Kozma Istvánnal le-
vél-beszélgetve, zaklatott lelkiállapotát ponto-
san tükrözték, őszinték s hitelesek voltak, ám
könyvet írva, a közlés szándékától vezérelve, ol-
vasókhoz szólva már feleslegessé váltak, s ezért
rövidíthetőek, elhagyhatóak?

S mely szavak, mondatok estek áldozatul a kor
diktálta józan megfontolásnak, ésszerűségnek?

Mely mondatokról, kifejezésekről gondolta
szomorú keserűséggel úgy Latinovits Zoltán: kár
benne hagyni a kéziratban, mert a kiadóban kí-
méletlenül el fogja távolítani azokat a rendszer
biztonságát (a hatalomgyakorlók kiváltságait!)
árgus szemmel óvó-vigyázó cenzor.

A Ködszurkáló-kötet - amikor 1973 elején
megjelent - vihart kavart, színházi s politikai
bombák robbantak, megállás nélkül csörömpöl-
tek a színházigazgatói, pártközponti s főszer-
kesztői telefonok. Volt, aki úgy támadta a
könyvet: szakmailag jó, sőt nagyon jó, csak

Április 10-én kerül az első bejegyzés e fü-
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Latinovits Zoltán és lnnokentyij Szmoktu-

novszkij San Sebastianban (1970)

politikailag elhibázott, sőt káros; volt, aki úgy
védte: politikailag ártalmatlan, csak szakmailag
dilettáns és lila. Volt, aki dicsérte, volt, aki szidta,
volt, aki ájuldozott, volt, aki fanyalgott...

A tízezer példány a könyvesboltokban órák
alatt elfogyott.

Latinovits Zoltán könyvében nem állította -
ahogy mondani szokták: expressis verbis -,
hogy elege van a szocializmusból neki is, az or-
szágnak is, s azt sem követelte színházi
röpiratában: oroszok, menjetek haza!

Ezt csak gondolta, amikor könyvét írta. Ez a
gondolat, ez az indulat formálta-alakította az éle-
tét, s bármit tett, bármit írt, tettei, írásai ezt a
gondolatot, indulatot sugározták.

Tehetséges volt, művész volt: ha igazát akarta
hirdetni, nem volt szüksége politikai szólamok-ra.

Nekünk most még maradni kell, most helyet-
ted is győzni kell tudni, ha győzzük.

Senki nem gondolt arra, hogy Latinovits Zol-

tán birkózóbajnok akar lenni!
Ám Latinovits Zoltán tudta, mire gondolt, mi-

lyen indulat hevítette, amikor a Ködszurkáló-kö-
tet kéziratába belekezdett. A Kozma Istvánnak
írott levél után, 1970. augusztus 27-én hajnalban

papírra vetett, rögtönzött jegyzete: A Történelem
könyörtelen. És mi, igazak megmaradunk, meg
fogunk maradni. Mert sorsunk ez, mert igazsá-

gunk ez, és a többi... a többi néma

szájbiggyesztés. Kit, kiket érdekel
Statisztika: 1936: 60 drb. kom.

1944: állítólag 3000 drb. kom.
1946: fixen 8% - 10 000 000 (8%) - 800 000
1948: fixen 7% - 700 000
1949: 99,7%
Ezeket a mondatokat, ezt a statisztikát aligha

lett volna főszerkesztő vagy kiadóigazgató, aki
merte vagy hajlandó lett volna 1970 őszén
közölni. S bár Kádár János sem volt annyira os-
toba, hogy elhiggye: az ország lakosságának
99,7 százaléka azt szeretné, ha örök időkre ő
lenne Magyarország kommunista királya, az öté-
venként megrendezett választási cirkuszok

eredményét nyilvánosan kétségbe vonni semmi-

lyen formában nem lehetett.
De nem csak Latinovits Zoltán tudta ebben az

országban, hogy a kommunisták csalással ke-
rültek hatalomra, orosz tankokkal szerezték,
szerezték vissza és védték meg kiskirályságu-
kat, és lepénzelt hivatalnokok, megfizetett besú-
gók hadával biztosították a szocializmus útján
való gyötrelmes botorkálásunkat.

Csak hát: most helyetted is győzni kell tudni,
ha győzzük.

Győzelem: kulcsszó Latinovits Zoltán életé-

ben. Győzni: diadalt aratni. Győzni: kibírni.

Legyőzni és kibírni a szocializmust: becsüle-

tes, de fárasztó életprogram.

Mert sok a néma, száját biggyesztő, aki csak
kibírni akarja a ránk abroncsolt embertelen vilá-
got, s a maga számára erkölcsileg elegendőnek
ítéli, ha lelke mélyén utálja az elvtársakat, de
akiktől azért elfogadja, ha néhanapján csurran-
cseppen valami borravaló-maradék.

Nyáron, 1970. július derekán Latinovits Zoltán
San Sebastianban jár, s boldogan sütkérezik a
dicsőségben: megkapja a legjobb férfialakítás

díját az Utazás a koponyám körül című film fő-
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szerepéért. Fényképek készülnek róla, filmcsil-
lagokkal beszélget, táncol, mint egy spanyol
grand: ezüstös hajával, vakító fehér öltönyében a
társaság középpontja (ez év végén majd, már a
Vígszínház kiebrudalt tagjaként, így ír alá egy
családi üdvözlőlapot: Boldog karácsonyt kíván a
száműzött herceg - Zoli 1970. december 23.),
San Sebastianban még Szmoktunovszkijjal
iszogatnak az ünnepi fogadáson, a dedikált
fényképet éppúgy hazahozza, mint a díjazottak
tablóját, szintén aláírásokkal, s egy pamplonai
kendőt, mert hogy a bikaviadalra is eljut. S táská-
jába gyömöszöli a spanyol újságokat, műsorfü-
zeteket, az Utazása koponyám körül című filmről
írott cikkeket, kritikákat, s biztos akadt barát, is-
merős, aki lefordította számára a spanyol újság-
írók Latinovits Zoltán nagyszerű alakítását elis-
merő, dicsérő sorait, mondatait.

San Sebastianban ragyog a nap, nyár van,
béke, és a Latinovits Zoltánról készült fényképe-
ken, mindegyiken!, a magyar színész mosolyog.

Magyarország messze van.

Vagy mégsem?

Kacatok közt, papírok közt, talán véletlenül
maradt meg a meghívó, amely a San Sebastian-i
filmfesztivál záróvacsorájára invitálja a vendé-
geket. 1970. július 14-én a Hotel Maria Cristianá-
ban volta Cena de Clausura, s a menükártya ta-
núsága szerint igen előkelő hangzású ételeket
szolgáltak fel az elegáns pincérek az úri közön-
ségnek. (Az egyik fényképen Latinovits Zoltán
boldog mosollyal áll az ünnepelt világsztár, Jean
Seberg mellett: mindketten kitüntetettek!)

Kivel ült egy asztalnál a vacsoránál - valószí-
nűleg soha nem fogjuk megtudni. Nem hazánk-
fiai voltak, vagy nem csak hazánkfiai, annyi
bizonyos. Mert a meghívókártya hátlapjára
Latinovits Zoltán néhány kusza vonással
megpróbálja az asztalnál ülő boldogabb sorsú
európaiaknak el-magyarázni a magyar
történelmet. Hol volt, hol nem volt (értsd szó
szerint!), volt egyszer egy Magyarország.
Északon és délkeleten a Kárpá-tok,
délnyugaton az Adria, nyugaton az Alpok: íme,
a határai. Egy kacskaringósan indázó kör-vonal:
ez volta határa régen. Egy másik, jóval kisebb,
önmagába visszazáródó körvonal: ez a határa
ma. A rajz mellett egy számsor: 17-ugye tudjuk,
mi történt abban az évben; alatta: 1914 - ez
közös gond; utána + 19 - e z mára mi szomorú
történetünk, Kun Béla, Lenin-fiúk stb.; aztán: 41 -
ebből jobb lett volna kimaradni, egy egész
magyar hadsereg pusztult el a Donnál; s végül:
+45. Mindennek eredményét lásd a hevenyé-
szett rajzon. Talán alkalmi asztaltársaságának
azt is elmesélte: ha hiszik, ha nem, 1949-ben
99,7 százalékot kaptak a választásoknak neve-
zett szovjet mintájú politikai erődemonstráción a
kommunisták. Akik aztán még azokat a kommu-
nistákat is felakasztották vagy börtönbe zárták,

Latinovits Zoltán rajza (San Sebastian, 1970)

akik nem velük együtt Moszkvából jöttek haza
1945-ben.

A rajz aljára odaírta: Tihany. Vajon azt magya-
rázta alkalmi ismerőseinek: a nagy pusztulás kö-
zepette a Balaton még mindig magyar csoda?

És mosolyogva indult táncolni egy bársonykö-
penyes, arany estélyi ruhás, ragyogó szemű,
barna hölggyel; aki talán világsztár volt akkori-
ban.

Ez is 1970-ben történt.
De a díszes és előkelő menükártya hátoldalán

megbújó rajz illusztrációként nem jelent meg a
Ködszurkáló-kötetben, s a második kiadásban.
1985-ben sem volt látható azzal az aláírással:
Latinovits Zoltán ismeretlen politikai tanulmány-
rajza 1970-ből.

Most már megjelenhet.
Most már csak annyit jelent e néhány kusza

vonal: a látható gondolataink alatt ilyenek voltak
a láthatatlan gondolataink - akkor, régen, pél-
dául 1970-ben.

Amikor ami látszott a világból, alig hasonlított
arra, amit gondoltunk a világról.

1970. 4. 10.

„Drága Pista Isten veled
Isten legyen velünk

Kozma Pici: így ismertelek meg a Fészekben. Le
is vagyunk fényképezve együtt. És most zoko-
gok magamban, mert itthagytál minket egyedül.

Öcsi már nem láthatott, azt mondja ma ne-
kem, 70-72-es számokat lát napok óta, lottón is
bejött - azt jelenti, hogy jó helyen van az »öreg«.
Most biztos jó helyen vagy, nem is lehetsz más-

hol és talán le is nézel ránk (vagy az talán korai),
de biztos tudod, hogy mi itt, akik még maradtunk
magyarok, mi nagyon szerettünk. És ezért most
nagyon sajnáljuk magunkat. Most már nem fog-
ják felhúzni egy utolsó győztes tus után a mi
zászlónkat és nem fogják eljátszani a mi himnu-
szunkat.

Most átérezzük, hogy eggyel kevesebben va-
gyunk - aki nekünk a biztosság mosolya volt, a
boldog öntudat volt, te segítettél nekünk, hogy el-
higgyük, még győzhetünk is.

Te már végleg győztél és örökre űr marad a Te
helyeden.

Téged nem lehetett pótolni, nem lehet pótolni,
az Isten így akarta, 31 évet szánt Neked! Csupa
győzelmet adott az életedben, nem engedte
megélned a Krisztusi kort sem és magáhozvett.
Te nem tudom hogy érzed ott magad, dehát gye-
rek voltál, biztos megkönnyebbültél. Ha ismer-
néd, mondanám, keresd meg Nagyapámat, ő
biztos szeretne Téged, aztán mesélnél róla,
hogy mi is van itt. A Ligetben megvan a Gundel,
de hát látod őt sem lehet pótolni.

Boldog, drága Pista, szervusz, szervusz. Pe-
dig olyan közel vagy most, olyan távol voltál min-
dig. Büszke voltam Rád, és mindig mosolyogni
kellett mikor beszéltek Rólad.

Talán jobb lett volna, ha együtt megyünk, mert
Melletted mindig biztonságban lehettem volna.
Te erősebb voltál minta felnőttek. De úgy látszik
nekünk még van valami dolgunk itt. Mi még egy
kicsit maradunk, hátha sikerül valami.

Te úgy mentél el, hogy nem hisszük, hogy
nem vagy. Itt maradtál nekünk erőnek, példának;
szomorúak vagyunk, egyedül vagyunk. Pista,
hát vigyázz Magadra, Isten veled!"


