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SZENDRŐ JÓZSEF, A DIREKTOR
zínészek, rendezők, műszakiak, min-
denféle színházi hadinépek, akiknek va-
laha Pécsett, Debrecenben Szendrő Jó-
zsef igazgatója volt, történetet, mesét,
anekdotát már számtalant elbeszéltek,

leírtak, közreadtak - válogatott szavakból
építgetve Szendrő direktor úr legendáját.

Nem ismertem Szendrő Józsefet.
Néhány nap történetét szeretném a fellelhető

papírok, iratok, kéziratos fecnik, levélmásolatok
alapján összefércelni.

Mit csinált Szendrő József színidirektor
1959. július 15. és 23. között?

Tények: az 1956-57-es évadban Téri Ár-
pád igazgatta a debreceni színházat, 1957-58-
ban Both Béla, 1958 nyarától Szendrő József a
direktor a cívis város patinás színházában.
Latinovits Zoltán 1956 nyarán szerződött
segédszínésznek Debrecenbe, így három év
alatt három igazgató alatt szolgált.

Szendrő József első levelét, pontosabban
levélkéjét Latinovits Zoltánnak 1958. szeptem-
ber 12-én írta: „Embernek meggyógyulni a leg-
jobb úgy, ha művészember lesz belőle. És Maga
azzá lehet. Szendrő József" (Latinovits Zoltán:
Ködszurkáló. Bp. 1973. 78.) A következő
levélrészlet, amelyet Szendrő Latinovits Zol-
tánnak írt és már ismert, két évvel később,
1960. februárban született. (Ablonczy László:
Latinovits Zoltán tekintete. Bp. 1987. 55.) Lati-
novits Zoltán akkor már miskolci színész; és is-
mert még Latinovits Zoltán Szendrő Józsefnek
1959. május 10-én kézzel írott levele (Jel-Szó.
1986. 5. szám 9-10.), amelynek kézirata L/7
278-15-59 iktatószámon a debreceni színház
levéltári anyagában föllelhető.

Latinovits Zoltán életrajzírói általában for-
rásmegjelölés nélkül ezekre a szövegekre hi-
vatkoznak, némiképp részletesen csak Ablonczy
ismerteti Latinovits Zoltán Debrecenből
távozásának eseményeit, de közelebbi forrá-
sokat ő sem jelöl meg: kortársakat, szemtanúkat
kérdezett meg s elbeszélésük alapján próbálta
gömbölyűvé kerekíteni a történetet. Molnár Gál
Péter utóbb Ablonczy könyvének adatai alapján
már szájíze szerinti mesét stilizál az 1959
júliusában Debrecenben történtekből.
(„Átrendetlenkedi magát az Avas alji városba...
A büntetésből Miskolcra került Latinovits...
Molnár Gál Péter: Latinovits. Bp. 1990. 54-55.)

Sok mindent gondolhatunk arról, amiről ke-
veset tudunk.

Amiben mindenki egyetért: Szendrő József
atyai szeretettel kormányozta Latinovits Zoltán
sorsát s minden bizonnyal fontos szerepe volt
1959 júliusában Latinovits Zoltán fegyelmi ügye
elsimításában, elrendezésében. De senki nem
ismer, nem közöl, nem nevez meg egyet-len
hivatalos vagy baráti iratot, levelet, írást,

amelyet Szendrő József, a színház igazgatója
ebben az ügyben 1959 júliusában aláírt. Lehet,
hogy ilyen irat nincs is?
Rakjuk egymás mellé a már eddig ismert

adatokat s a most előkerült papírokat, iratokat.
A történet 1959 májusában kezdődik. Lati-

novits Zoltán életében először filmet forgat, fő-
szerepet játszik (Gyalog a mennyországba),
boldog és magabiztos, kortársak emlékezete
szerint olykor túlságosan boldog és feltűnően
magabiztos. Érthető: három éve színész, és
már filmet építenek rá, országosan ismert csil-
lagokkal játszik együtt. S végre a zsebe sem
üres.

Boldog és magabiztos. Huszonnyolc éves.
Megszaladnak a lovak. A filmgyárban néhány-
szor nem jelenik meg pontosan a forgatáson,
máskor idő előtt távozik. Fegyelmezetlen. Elek
Ottó gyártásvezető 1959. április 15-én kelt le-
velében 200, azaz kettőszáz forint kártérítésre
kötelezi, mely összeget majd „illetményeiből"
fogják alkalmasint levonni. (Ruttkai Éva emlék-
szoba. Kéziratgyűjtemény. Iratok 1956-1962 .
II/1.)

Hírek jönnek, hírek mennek Debrecen és Bu-
dapest között, jó- és rosszakarók mesélnek, fe-
csegnek, irigykednek, pletykálkodnak, s tisztá-
zandó, mi a valóság Pestre szakadt színészé-
vel, Szendrő József 1959. május 5-én levelet ír
Latinovits Zoltánnak.

„Kedves Latinovits!

Egyszeri levélváltásunk után, utolsó itt tartózko-
dása, személyes jelenléte és modora arról győ-
zött meg, hogy sajnos igen sok igazság van ab-
ban, amit Magáról széltében-hosszában beszél-
nek. Maga nem is tudja és látja, hogy milyen
előnytelen változáson esett át és hogy úgyneve-
zett »gátlástalansága« mennyire antipátikus má-
soknak. Én csak egy példára hivatkozom: hogyan
merészel Maga saját színházának igazgatója
előtt fölényesen dobálózni bizonyos film címek-
kel, amelyek valaha talán napvilágra kerülnek, de
a főszerepben mindenesetre Magával? Maga
nem tudna arról, hogy minden egyes szereplése
engedély alá tartozik, azt tehát mindenkor egy
szerény kérésnek kell megelőznie ? Tudása, 'si-
kerei« ma még nem olyan véglegesnek és általá-
nosnak tekinthetők, hogy művészi sorsának ki-
alakítását teljes mértékben kezébe vehesse.
Egyébként távollétében is a Csokonai Színház fe-
gyelmi rendje alá tartozik, pesti viselkedésének,
botrányokozásainak amúgyis végére kívánunk
járni.

Mégegyszer felhívom a figyelmét arra, hogy
viselkedjék szerényebben és csendesebben, és
főként ne tegyen hangzatos politikai kijelentése-
ket, mert az esetleg »jól állhat másnak«, de Ma-
gának semmiesetre sem.

Tegnap egyébként beszéltem Russ tanár úr-
ral a Maga metamorfózisáról és Ő is nagyon kí-
vánatosnak tartaná a Magával esedékes újabb
»zártkörű« beszélgetést. Kapjon tehát észbe La-
tinovits, hogy egyszer csakugyan jó színész és
szeretetreméltó kolléga lehessen Magából.
Ennek reményében szeretettel üdvözlöm
Szendrő József igazgató" (Iratok, I/2.)

Latinovits Zoltán május 10-én válaszol, hang-
súlyozza: megbántani nem akarta az igazgató
urat, akit nagyon szeret, viszont bűnösnek sem
érzi magát, s ha fegyelmi tárgyalás lesz, tisztázni
fogja magát az igaztalan vádakkal szemben.
(Ablonczy, 50.)

Időközben Szendrő érdeklődő levelet küldött
Fehér Imre filmrendezőnek, aki a direktornak írt
válaszlevelében 1959. május 15-én arról számol
be, hogy Latinovits Zoltán újabban nehezen ke-
zelhető, s forgatás közben sok vele a gond. Né-
hány hét töprengés után Szendrő úgy dönt: Lati-
novits érdeke, hogy - átmenetileg - más szín-
házhoz szerződjön. Egy mondat 1959. június
12-én Latinovits Zoltán édesanyjának írott
leveléből: „Színházilag is környezetváltozásra
lenne szüksége..." (Ablonczy, 48.)

Szendrő ezekben a napokban meglehetős
sokat foglalkozott ifjú színésze sorsával. Nem
csak édesanyjának és Fehér Imrének írt levelet,
de üzenetet küldött Szolnokra, Békéscsabára,
Miskolcra is: átmeneti szállást keres a maga kö-
rül túl nagy vihart kavart színészpalántájának.
Valószínűleg már tudott valamit, amikor június
20-án elbúcsúzik Latinovits Zoltántól: „Nehe-
zemre esnék azonban, hogy felmentését kilátá-
sok nélkülivé tegyem az Ön számára. Ezérttudo-
mására hozom, 'hogy a szolnoki színház igazga-
tója, Berényi Gábor és a békéscsabai igazgató,
Csajághy elvtárs érdeklődött személye iránt. Jól
tenné tehát, ha az illetékeseketfelkeresné, és ki-
fejezné készségét abban a tekintetben, hogy
megváltozott mentalitásában, és eltökélt művé-
szi akarattal új utat kíván járni, melyhez igen sok
szerencsét kíván Önnek az, aki elvesztését
őszintén fájlalja. Szendrő József. " (Ablonczy,
48-49. )

Tehát Szendrő József június 20-án felmondott
Latinovits Zoltánnak. Lehet úgy értelmezni e
néhány sort, hogy Latinovits Zoltánt „Szendrő
József elküldte Debrecenből", mert „nem tűrte...
renitens magatartását" (Hegyi Béla: Latinovits.
Bp. 1983.33-34. ), de több mint harminc év
távlatából e levél inkább arról vall: Szendrő
József nagyon alaposan ismerte a kort,
amelyben élt, nagyon jól tudta, ki kicsoda a
színházban, s tisztában volt Latinovits Zoltán
kivételes képességével. Küldi Szolnokra,
Békéscsabára; Szolnokon Berényi Gábor, a
színház igazgatója várja Latinovits Zoltánt,
Békéscsabán Csajághy elvtárs. Szendrő József
mondata szakszerű, pontos el-igazítás, levele
alapján könnyű tájékozódni. S az
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ifjú színész, aki az igazgatónak eddig mindig Ma-
ga volt, mosta búcsú pillanatában Ön lesz. Ez a

szó - ott és akkor! - fölér egy lovaggá ütéssel.
Ablonczy szerint aztán Szendrő József június

30-án írott levelében hivatalosan is felmond Lati-
novitsnak, aki július 8-án fellebbez, július 15-én a
színházi egyeztető bizottság helyreállítja Latino-
vits Zoltán munkaviszonyát, de július 16-án a mi-
nisztérium fegyelmit sürget; ezt követően, július
18-án Farkas Gábor üzemigazgató három pont-
ban összegzi Latinovits fegyelmi vétségeit, a tár-
gyalás azonban elmarad, mert a színész július

20-án bejelenti: állásáról lemond. (Ablonczy,
49.)

Nekem így túl kerek a történet.

És mintha az időpontokra is inkább emlékez-
nének az emlékezők, mintsem tudnák: mi mikor
történt.

Az nem meglepő, hogy bár Szendrő június

20-án - vagy 19-én? - mondott fel Latinovits

Zoltánnak, de Máté Lajos békéscsabai

főrendező már 28-án fejléces papíron, ám

iktatószám nél-kül írott magánlevélben (Iratok,

I./3.) keresi Latinovits Zoltánt esetleges

békéscsabai szerződé-se ügyében. Csajághy

elvtárs ezek szerint nyíl-tan nem lépett színre.

Igaz, akkor a szakmában már híre ment

Latinovits debreceni „ügyeinek", több színház is

ácsingózott a tehetséges fiatal színész után.

Latinovits a hivatalos felmondólevelet azon-

ban csak július elején kapta kézhez: „Hivatko-

zással Szendrő igazgató elvtárs f. évi június hó

19-én kelt és Ön által június 27-én nyugtázott

fel-

mondó levelére közlöm, hogy a felmondás a

Munka Törvénykönyve 29. § (1) bekezdés c)

pontja alapján történik, mert munkáját nem vé-

gezte el, ill. nem végezte el megfelelően.

Szendrő elvtárs megbízásából közlöm, hogy

munkaviszonyát 1959. július 17. napjára mon-

dom fel, s a felmondási idő tartamára a munka

végzése alól felmentem. Az 1959. évben munká-

ban töltött 6 hónap után járó 6 nap alap- és 6 nap

pótszabadságát pénzben váltom meg. Munka-

könyvét »felmondás a vállalat részéről« bejegy-

zéssel adom ki. Debrecen, 1959. július 1. Farkas

Gábor üzemigazgató" (Iratok, I./4.).

Július 17-én szűnik meg tehát hivatalosan La-

tinovits Zoltán debreceni munkaviszonya s fel-

lebbezés után az egyeztető bizottság július 15-

én tárgyalja felmondási ügyét. A színész a tár-

gyaláson nem jelenik meg, de nem azért mert fe-

gyelmezetlen, vagy mert nem érdekli: miképpen

döntenek sorsáról színészkollégái. Azért nem

utazott Debrecenbe, mert másnap, július 16-án

Pesten kellett lennie: ekkor tárgyalták másik, ke-

vésbé sikeres kimenetellel kecsegtető fegyelmi

ügyét: „Latinovits Zoltán színész Budapest. A
»Gyalog a mennyországba« c. film felvételei so-

rán - a rendelkezésre álló adatok szerint - olyan

magatartást tanúsított, mellyel a vállalat-nak kárt

okozott. Ennek alapján a vállalat Igazgatója

bizottságot jelölt ki az ügy tisztázására. Fel-

kérem, hogyf. hó 16-án 14.00 órakor dr. Fenyves

vállalati ügyész irodájában jelenjen meg. Buda-

pest, 1959. július 14. Bányász Imre főosztályve-

zető" (Iratok, 11/2.).

A két fegyelmi ügy, a debreceni és a pesti egy

ponton szorosan összefügg: június 17-én össze-

tört Latinovits Zoltán állkapcsa (tisztázandó kér-

dés: verekedett vagy megverték?), s ezért a film-

gyárban leállt a forgatás, Debrecenben pedig jú-

nius 19-én és 20-án elmaradt az Ilyen nagy sze-

relem két előadása.
Sallangos pletykák keringtek évekig arról: mi-

ként verekedett össze Latinovits Zoltán valahol
valakivel, jóllehet a június 17-i verekedésben és
állkapcsának eltörésében vétlenségét már az
1959. július 16-án megtartott filmgyári tárgyalás
tisztázta. Részlet az 1959. július 17-én kelt hatá-
rozatból: „A lefolytatott eljárás során vizsgálat
tárgyává tettem azt az esetet is, amelyben Ön
állkapocs törtést szenvedett és amelynek folyo-
mányaképpen a film gyártási munkálatait több
héten át szüneteltetni kellett. A rendelkezésemre
álló adatok nem bizonyítják azt, hogy Önt ezen
eset körül vétkesség terheli, éppen ezért az eb-
ből kifolyóan felmerült kárt határozatom megho-
zatalánál figyelmen kívül hagytam. Meg kell je-
gyeznem, hogy amennyiben utólag olyan tények
nyernének megállapítást, amelyek szerint a bal-
esetet az Ön vétkessége idézte elő, a vállalat
kártérítési igényét érvényesíteni fogom. Dr. Simó
Jenő igazgatóhelyettes." (Iratok, 11/3.)

ortré 1969-ből
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A filmgyár 800, azaz nyolcszáz forint kártérí-
tésre kötelezte Latinovits Zoltánt, s mivel utólag
„olyan tények nem nyertek megállapítást", me-
lyek vétkességét bizonyították volna a június 17-i
eseményekben, az eltört állkapocs ügye jogilag
nyugvópontra jutott: nem Latinovits ütött, hanem
őt ütötték.

Debrecenben július 15-én tartja ülését az
Egyeztető Bizottság, s határozatáról július 16-án
Zsigó Károly titkár tájékoztatja Latinovits Zoltánt.

„Értesítem, hogy az Egyeztető Bizottság
1959. július 15-én tárgyalta fellebbezésének
ügyét.

Az alábbiakban másolatban közlöm az
Egyeztető Bizottság határozatát: »Az Egyeztető
Bizottság megállapítja, hogy Latinovits Zoltán f.
hó 13-án táviratilag meg lett híva a mai tárgyalás-
ra, azonban azon nem jelent meg, de távolmara-
dását sem mentette ki.

Mivel a távolmaradásából az Egyeztető Bi-
zottság azt a következtetést vonta le, hogy fel-
lebbezését fenntartja, így távollétében is érdemi
tárgyalás alá vette fellebbezési ügyét és zárt ta-
nácskozáson egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot:

Az Egyeztető Bizottság az igazgató által
1959. június 20. napján kelt L-7-278-18/1959.,
valamint az ennek kiegészítése tárgyában 1959.
július hó 1-jén kelt L-7-278/532-22/1959. számú
határozatait megváltoztatja és Latinovits Zoltán
színművész munkaviszonyát helyreállítja.

Ezen határozat ellen az MT 146. § alapján 8
napon belül a Területi Egyeztető Bizottsághoz
fellebbezéssel lehet élni.

Indokolás.
Az MT 29. § c) pontja alapján történt a felmon-

dás a vállalat részéről, mivel Latinovits Zoltán
színművész munkáját nem végezte el megfele-
lően. Ezzel szemben az MT 29. § c) pontja alap-
ján csak annak a dolgozónak lehet felmondani,
aki munkáját ismételten nem végzi el megfele-
lően. A fent ismertetett iratokból nem tűnik ki
azon körülmény, hogy a közelmúltban figyel-
meztetve lett volna Latinovits Zoltán azért, mert
munkáját nem végezte volna el. Így az Egyeztető
Bizottság megítélése szerint a 29. § c) pontja
alapján felmondani ezen a címen nem lehet.

Ellenben megállapította az Egyeztető Bizott-
ság az iratok alapján, hogy Latinovits Zoltán
1959. június 11. napján Budapesten a Nemzeti
Szálloda és Étterem Vállalat üzletvezetőjével
szemben olyan magaviseletet tanúsított, ami va-
lódiság esetén az MT 112. § 4. pontja szerinti fe-
gyelmi vétség tényálladékai elemeit kimeríti, to-
vábbá az 1959. évi június hó 19-i és 20-i Ilyen
nagy szerelem előadáson igazolatlanul nem je-
lent meg, ami valódiság esetén az MT 112. § 3.
pontja szerinti fegyelmi vétség tényálladékait ki-
meríti, s így felhívja az igazgató elvtárs figyelmét
nevezett ellen a fegyelmi eljárás lefolytatására,

annál is inkább, mivel annak lefolytatására a
Művelődésügyi Minisztérium 1959. június 20-án
kelt 48 000/1959. sz. leiratában fegyelmi el-
járás megindítását javasolta. Kelt mint fent.
(1959. július 15.) Tyll Attila s. k., Ujvárossy Ka-
talin s. k., Novák István s. k., Pólik István s. k.«

Debrecen, 1959. július 16. Zsigó Károly titkár"
(Iratok, I./5.)

Magyarán: a minisztérium már korábban,
azévi negyvennyolcezredik leiratában fegyelmi
eljárás indítását javasolta, és az Egyeztető Bi-
zottság - mivel a felmondás jogilag nem törvé-
nyes - szintén fegyelmi eljárás lefolytatását in-
dítványozza, tekintettel arra, hogy Latinovits
Zoltán magatartása a fegyelmi vétség tényálla-
dékai elemeit kimeríti; természetesen csak va-
lódiság esetén jogos fegyelmi vétségről be-
szélni, a fegyelmi eljárásnak a vádak valódisá-
gát kell majd megvizsgálni.

Zsigó Károly levelének hivatalos iktatószáma
L/7-278/532-29-59; alighogy legépelte a
titkárnő, már írta is Latinovitsnak az újabb leve-
let, ennek iktatószáma L/7-278/532-30-59.
„Szendrő elvtárs szóbeli utasítására fegyelmi
eljárást indítok Ön ellen, mert

a) a színház június 19-i és 20-i ilyen nagy
szerelem előadását az Ön távolmaradása
miatt le kellett mondani;

b) mert f. évi június 11-én a Nemzeti Szálló
cukrászdájában közbotrányt okozó ma-
gatartást tanúsított;

c) mert a színház igazgatóságának tudomá-
sa szerint a filmfelvételek tartama alatt
több ízben viselkedett úgy, amely méltat-
lan színművészhez és a Csokonai Szín-
ház tagjához.

A fenti ügyekben fegyelmi tárgyalást fogok
tartani július hónap utolsó hetében, később
megjelölendő időpontban.

Tekintettel arra, hogy az Egyeztető Bizott-
sághoz benyújtott fellebbezésén megadott cím
alatt Ön nem volt megtalálható, felhívom a fi-
gyelmét arra, hogy a fegyelmi tárgyalásra an-
nak időpontja előtt 3 nappal meg fogom kihall-
gatása végett idézni, azonban olyan lakáscímet
bocsásson rendelkezésre, amelyen Ont a posta
meg tudja találni. Ha ez nem történne meg, a
szabályszerűen kiadott megidézés birtokában a
fegyelmi tárgyalást az Ön személyes
meghallgatása nélkül fogom megejteni.

Felhívom, hogy a fenti fegyelmi vétségekkel
kapcsolatosan védekezésére készüljön fel, kü-
lönös tekintettel arra, hogy f. évi június 17-én
történt verekedéssel kapcsolatosan igazolnia
kell azt, hogy abban Ön teljes mértékben ártat-
lan.

A fentiekben felsoroltak szerint Ön ellen a
Munka Törvénykönyve 112. § 3. és 4. pontja
alapján indítok fegyelmi eljárást.

Debrecen, 1959. július 16. Farkas Gábor
üzemigazgató" (Iratok I./6.)

Lehet csak apróbb nyelvbotlás, hogy meg-
hallgatás helyett kihallgatást írt az üzemigazga-
tó. Mindenesetre az expressz, ajánlott, tértivevé-
nyes levél hangneme olyan, hogy még a vétlen
ember gyomra is görcsbe rándul tőle.

Latinovits Zoltán az a) pontot bekarikázta: a
filmgyári határozat igazolhatja vétlenségét a ve-
rekedésben Debrecenben is. A fegyelmi tárgya-
lás időpontját július utolsó hetére ígérik, a levelet
talán már 17-én megkapta, így van ideje a tár-
gyalásra, meghallgatására felkészülni.

És itt jön a váratlan fordulat.
A fegyelmi tárgyalás elmarad, mert Latinovits

Zoltán úgy dönt: felmond. „Debreceni Csokonai
Színház Igazgatóságának Debrecen. Azzal a ké-
réssel fordulok a Színház Igazgatójához, hogy
szerződésem felbontásához járuljon hozzá. Kelt
Budapest, 1959.7.20. Latinovits Zoltán színész"
(Iratok, I./7.)

E kurta-furcsa felmondó levél öt nappal az-
után, hogy az Egyeztető Bizottság finom jogi
manőverezéssel visszahelyezte állásába
Latinovits Zoltánt, önmagában még
magyarázható lenne azzal, hogy a színész
megunta a személye körüli hercehurcát,
megalázónak érezte a fegyelmi el-járást, netán
érezte: bizonyos értelemben a szín-háznak is
igaza van, talán úgy gondolta: kínos lesz a
fegyelmi tárgyaláson arról beszélni, mit is
mondotta Nemzeti Szálló cukrászdájában az in-
tézmény vezetőjének (nem a pincérnek, abból
1959-ben nem lett volna fegyelmi ügy!), lehet
hogy elege volta valós vagy vélt zaklatásokból, s
mert a Filmgyárban rendeződött fegyelmi ügye
(a nyolcszáz forint büntetést majd csak kinyögi
valahogy!), bízott jószerencséjében, s nem akart
megalázott alany lenni még egy fegyelmi tárgya-
láson.

Csakhogy Latinovits Zoltán egy nappal fel-
mondólevele megírása után, 1959. július 21-én
aláírta új munkaszerződését: augusztus 1-től a
miskolci Déryné Színház tagja lett, fizetése
ugyanannyi, 2000 forint, mint Debrecenben. A
formanyomtatványon kézírással csak a legszük-
ségesebbek szerepelnek: a két dátum, 1959. jú-
lius 21. és augusztus 1., a színész fizetésének
összege számmal és betűvel, s a két aláírás: Já-
kó Pál és Latinovits Zoltán. (Iratok, I./8.)

Nehéz lenne ma már kideríteni, e szerződést
hol írták alá. Minden bizonnyal Pesten. Telefon
már akkor is létezett, a vidéki színigazgatók július
végén gyakorta ebédeltek a Fészekben, még
szabad, szerződtethető segéd- és egyéb színé-
szeket keresgélve, ráadásul Szendrő József
régről s jól ismerte Jákó Pált, és ő is, Jákó Pál is,
sőt Latinovits Zoltán is szeretett a Fészekben
ebédelni.

Felmondólevelére a választ csak néhány nap-
pal később kapja kézhez, a választ ugyanis
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július 23-án írta meg Farkas Gábor üzemigazga-
tó, aki most Szendrő igazgató elvtárs szóbeli uta-
sítására sem hivatkozik, csak „hozzájárul" a fel-
mondáshoz.

„F. évi július hó 20-án kelt levelére, melyben
állásáról lemond, értesítem, hogy lemondását
1959. július 31-i hatállyal elfogadom, és kilépé-
séhez hozzájárulok.

Munkakönyvét »hozzájárulással kilépett« be-
jegyzéssel kiadom.
Debrecen, 1959. július 23. Farkas Gábor üzemi-
gazgató" (Iratok, I./9.)

Minta mesében: július 31-én megszűnik deb-
receni munkaviszonya, így augusztus 1-jén a
már néhány nappal korábban aláírt miskolci
szerződése jogi bonyodalmak nélkül életbe lép, s
Latinovits Zoltán munkakönyvében nem a meg-
bélyegző "felmondás a vállalat részéről" szöveg
lesz majd olvasható, hanem a szelídebb, barát-
ságosabb, kellemetlen következmények nélküli
„hozzájárulással kilépett" formula. Akik már ak-
kor éltek, tudják, mit jelentett az ember munka-
könyvében a két bejegyzés közötti különbség.

[Amikor két év múlva Latinovits Miskolcról
áthelyezéssel visszaszerződik- mert hívják és
ki-kérik! - Debrecenbe, a miskolci
igazgatóhelyettes rövid elbocsátó levelében
szükségesnek tartja leszögezni: „Az áthelyezés
nem népgazdasági érdekből történik" (Iratok,
1./13.) - ami

Szendrő József temetése (1971) (Koós-fotó)

igaz, az igaz, mert a „népgazdaság" igazi érdeke
Latinovits Zoltánt akkor már rég a Vígszínházba
szólította - Somló István igazgató kitartóan, de
eredménytelenül szorgalmazta szerződtetését! -,
de a Minisztériumban és a Vígszínházban va-
lakik úgy döntöttek: Latinovits menjen, nem
nép-gazdasági érdekből, Debrecenbe.]

Mindenesetre 1959 júliusában Farkas Gábor
üzemigazgató és Zsigó Károly titkár szorgalma-
san leveleznek Latinovits Zoltánnal a hivatalos
ügyrendet és postázási időket gondosan betart-
va, miközben valaki azt tanácsolja a színésznek:
szerződjön el Debrecenből. Valaki levelet ír a szí-
nész édesanyjának. Valaki levelet ír Pestre a szí-
nészt akkor épp foglalkoztató filmrendezőnek.
Valaki tárgyal a szolnoki, a békéscsabai színház
vezetőivel. Valaki beszél Jákó Pállal, hogy szer-
ződtetheti Latinovits Zoltánt, noha még nincs a
színész kezében elbocsátó levele. Valaki meg-
nyugtatja Latinovits Zoltánt: nyugodtan aláírhat-
ja a szerződést, az elbocsátó levél néhány nap
múlva megérkezik. Valaki még azt is elintézi:
ennyi hercehurca után Miskolcon is kapja meg
a színész debreceni gázsiját. Valaki a
háttérben csillapítja a kedélyeket a cívis város
színházá

ban. Valaki megnyugtatja az elvtársakat a mi-
nisztériumban.

Valaki elintézi, hogyne törjön derékba Latino-
vits Zoltán színészi és emberi pályafutása.

Valaki. A debreceni színház hordótermetű di-
rektora. Aki nincs jelen az Egyeztető Bizottsági
tárgyaláson, aki nem fogalmaz és nem ír alá
1959 júliusában hivatalos leveleket. Aki harag-
szik Latinovits Zoltánra.

Haragszik rá, mert szereti.
Szendrő József szerette Latinovits Zoltánt,

szerette a színészeket, a színházat. Féltette, óv-
ta, istápolta a tehetséget; tudta: ritka kincs. És
azt is tudta, mi a különbség színházban a
direktor úr és az igazgató elvtárs között.

Mit csinált Szendrő József 1959. július 15. és
23. között? Hagyta, hogy a hivatalnokok intéz-
kedjenek. Ő meg mosolyogva, somolyogva,
fröccseit hörpölgetve megmentette Latinovits
Zoltán életét.

Újabb dokumentumok, iratok, levelek még elő-
kerülhetnek, s akkor majd tovább lehet árnyalni,
finomítani e kacskaringós régi történet körvonalait.

Ami már mozdíthatatlan múlt: volt egyszer,
egyszer volt egy nagyszerű színidirektor. Szend-
rő Józsefnek hívták.

Mindenki úgy ismerte: a kövér Szendrő.
Akinek eszébe jut, odaát fizessen majd a di-
rektor úrnak egy fröccsöt. Megérdemli.


