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Igazság és lehetőség között

Latinovits-emlékmúzeum
Balatonszemesen

Az, hogy a színészet a múló pillanat
művészete, nem csupán azt jelenti, hogy
megörökíthetetlen, hisz végső soron egy-
re inkább megörökíthető. (Egyre termé-
szetesebben beszélünk hang-, film- és
videoarchívumokról, hogy a fényképeket
már ne is említsem; a Latinovits-archí-
vum bibliográfiája nemrég meg is jelent
önálló sokszorosított füzetben.) Mégis
elképzelhetetlen, hogy egy színészt az
utókor fedezzen fel, ami egy íróval vagy
festővel elég könnyen megesik; neveze-
tesen azért, mert a színésznek mindig a
szó szoros értelmében alkotó társa a kö-
zönség. A színész, attól a perctől kezdve,
hogy kilépett a színpadra, impulzusokat
kap a nézőtérről, s valamiképp egyfolytá-
ban felel ezekre az impulzusokra; ha
nem is belőlük építi fel a szerepét, mert
az már előre fel van építve, de belőlük
tölti meg élettel. Az igazi színház -
Nádas Péter szavaival - a színpadi törté-
nés és a közönség „rituális együtt léleg-
zése". S ha már az „igazi" jelzőt leírtam,
mindjárt hozzá is fűzhetem: minél iga-
zibb, minél nagyobb színészegyéniség-
ről van szó, annál inkább érvényes ez a
törvény; a legendás, a „mitikus" színé-
szeknek a legnehezebb múzeumot emel-
ni. Es mégis arra vágyunk, hogy legyen
múzeumuk. Mi, a közönség. Éppen azért,
mert amíg itt voltak velünk, társalkotók
voltunk, személyes kapcsolatban álltunk,
együtt lélegeztünk a színházban.

Latinovits Zoltán, akit Nagy László
gyászverse keresztelt el „színészkirály-
nak", már életében e legendás nagyok
közé tartozott. Élete a gyerekkortól a tra-
gikus vég pillanatáig sok szállal kötődött
Balatonszemeshez; itt is van eltemetve.
S a most nyáron megnyitott emlékmú-
zeumot valójában a közönségigény hívta
létre. A színész halálát követő évben - a
nyári turistaszezonban - a művelődési
ház időszakos fotókiállítást rendezett,
amely ízelítőt adott Latinovits alakításai-
ból; ez iránt később is változatlan érdek-
lődés mutatkozott volna, ha nem csupán
egyszeri megemlékezésnek tervezik. Így
született meg az 1983-as emlékkiállítás,
ismét csak idényjelleggel, de sokkal bő-
vebb anyaggal. A művelődési ház meg-
keresésére a Latinovits család, Ruttkai

Éva, magánszemélyek és a Színházi Inté-
zet archívuma, a Latinovits Zoltán Baráti
Kör és a veszprémi Petőfi Színház anya-
gából gazdag, sokszínű, kissé improvi-
zált, de igen bensőséges hangulatú em-
lékhely született. Es egy terv: önálló, rep-
rezentatív Latinovits-emlékkiállítás lét-
rehozása. A terv megvalósításához az
épületet Balatonszárszó Nagyközség Kö-
zös Tanácsa biztosította, amin azt kell
értenünk, hogy évek óta Balatonszemes-
nek és Szárszónak közös közigazgatása
van, szárszói székhellyel, így a régi sze-
mesi tanácsházban több szoba felszaba-
dult. Szükség volt az épület tatarozására,
ami tavaly, a színész halálának tizedik
évfordulójára el is készült. Az állandó
ki-állítás azonban nem. Így került sor
még egy időszakos tárlatra, amely a
tavalyi Huszárik-évfordulóhoz is
kapcsolódott: Szindbád - Latinovits
Zoltán címmel B. Müller Magda fotóit
láthattuk.

Az idei nyár derekán végre hivatalosan
is megnyílt a Latinovits Zoltán Emlék-
múzeum, amely a Somogy Megyei Mú-
zeumigazgatóság kiállítóhelyeként mű-
ködik. Az állandó kiállítást, amely az
Igazság és lehetőség között címet kapta,
Selmeczi László, a Művelődési Minisz-
térium múzeumi osztályának vezetője
nyitotta meg, szakmai gondozását a Ma-
gyar Színházi Intézet vállalta. A doku-
mentumokat összegyűjtötte, a „forgató-
könyvet" írta és a kiállítást megrendezte:
Mészáros Emőke és Neumayer Katalin.
Hegedüs Endre festőművész elképzelé-
seit, aki a kiállítás képzőművészeti lát-
ványtervezője, a Fotoelektronik Szövet-
kezet valósította meg (azaz Hegedüs
mellett Lőrincz Miklós festőművész és
Pohoray Gábor kiállításrendező); a fény-
képeket és reprodukciókat az MTI fotó-
archívuma, a Mafilm Stúdió laborató-
riuma, valamint Gadányi György, Kresz
Albert és Vattay Elemér fotóművészek
készítették. A kiállítás három egymásba
nyíló, egységes kompozíciós teret alkotó
szobában kapott otthont, amihez még
egy kisebb bejárati térség csatlakozik, s a
rendezők ezt a helyiséget is kihasználták.
A szobákba lépve, Latinovits életét és
munkásságát gyerekkorától végigkísér-
hetjük. Az első táblán: születési anya-
könyv, az Allami Szent Imre Gimnázium
ellenőrző könyve, iskolai tabló, családi
fotók stb. Majd kis vitrin, amely első
könyveit tartalmazza, az elemista olva-
sókönyvet, Móra Kincskereső kisköd-
mönét, A Magyar Cserkész Daloskönyvét,
May Károly A vezér című regényét, egy
Jack London-kötetet stb. Érettségi tabló,

majd Balla Zoltán műbútorasztalos mű-
helyének bejárata, cirádás cégtáblája,
ahol Latinovits tanonckodott. Mellette
emlékezetes sorai asztalosinasságának
„szakmai fegyelméről". Es újabb vitrin-
ben az első színházi könyvek. Műegye-
temi diákigazolvány, balatoni nyári fel-
vételek, saját rajza édesanyja szemesi
házáról, ahová élete végéig rendszeresen
visszajárt.

A látogatót nagy gonddal összeállított
és megírt „forgatókönyv" kalauzolja,
amely mindenekelőtt a legfontosabb
életrajzi adatokat és információkat közli,
de bőségesen tartalmaz idézeteket is
magától a színésztől. Igyekszik tárgyila-
gos lenni, de azért mégsem egészen sze-
mélytelen; nem röstelli felhívni a figyel-
met a nagy művész jelentéktelennek
tűnő, hétköznapi momentumaira is, még-
is egyfajta történészi szemérmességgel
teszi ezt. Az „intézményesség" bizonyos
távlatával: első perctől érezzük a „forga-
tókönyv" szerzőinek önkontrollját, tud-
ják, hogy soraikkal színháztörténeti tan-
könyvet írnak, s ilyen igénnyel próbálják
bemutatni a pályát, a művész egyénisé-
gét, az alkotó és kora kapcsolatát. De
ettől mindjárt kissé iskolás is lesz ez a tár-
latvezetés. Nem annyira didaktikus, mint
inkább „hivatalos": nem érezzük azt a
személyes odaadást, ami a 83-as emlék-
kiállítást minden esetlegessége ellenére
jellemezte. Kevesebb a személyes hasz-
nálati tárgy is, jószerivel csak könyvek s
egyéb iratok. Még két vitrinben színházi
könyvei, Hevesi, Jászai Mari és Galamb
Sándor együtt, majd egy másik vitrin-
ben az 1966-os Jászai-díj dokumentuma,
színházi festéke, odébb a San Sebastian-
ban kapott oklevél, a Balázs Béla-díj,
Szendrő Józsefet búcsúztató írása, saját
keze írásával, majd a Ködszurkáló egy
példánya, odébb Voltaire, az Újszövet-
ség és Ady együtt, egy másik vitrinben
Thomas Merton Élet és életszentség című
elnyűtt füzete, benne könyvjelzőként az
Allami Biztosító reklámnaptárja, egy
csibe, amint épp kibújik a tojásból, s a
szöveg: „Az élet csodálatos dolog! Az
öné is megérdemli, hogy biztosítsa!" -
jellemző példa Latinovits játékos-keserű
szarkazmusára. Van ebben valami torok-
szorító. Hisz itt már mindjárt az impozáns
szemesi síremlék, a kettős sziklatömb és a
karcsú kereszt következik. De előbb még
egy beszédes fénykép 1975 áprilisából:
Aczél György átnyújtja Latinovits Zoltán-
nak az érdemes művészi kitüntetést.

„Színészek, rendezők, kritikusok ná-
lunk újra meg újra meglepődnek, ha
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HONTI KATALIN

Blaha Lujza naplója

„Bánatosak vigasztalója, búnak elfelejte-
tője, fáradtak pihentetője, naivak öröme,
tudattalanok oktatója, tudósok bámulata,
fiatalok bálványa, öregek méla, lemondó
szerelme, szent láng, melyen meg-
gyújtjuk lelkesedésünket, szent kút, mely-
ből életkedvet merítünk, férfiaknak,
asszonyoknak büszkesége, pályatársainak
példaképe, a színpadnak ékessége, a vá-
rosnak szemefénye, a nemzetnek csalo-
gánya: ez Blaha Lujza" - így emlékezik
róla egykori színidirektora és rendezője,
Rákosi Jenő. Van-e még a magyar szín-
háztörténetben, akit ilyen lángbetűkkel
rónak az utókor emlékezetébe?

L

alaki mindenhez ért, amihez a színház-
an érteni kell" - ez az 1976-os datálású
ondat a veszprémi évek rekvizitumai
ellett található. Talán nem tévedek, ha

z a benyomásom, a kiállítás készítői és
endezői elsősorban ezt a Latinovitsot
karták bemutatni, akinek álma és élet-
szménye volt, hogy „színházi mindenes"
egyen. S teszik ezt rendkívüli ökonó-
iával és körültekintéssel, hisz e három

is szobában egy hallatlanul gazdag mű-
ész útját kell a táblákra felkasírozniok.
alán az elkerülhetetlen méricskélés és a
ontosságra törekvés akadályozta meg
ket abban, hogy igazán szárnyaljanak.
alán az is koncepció kérdése (vagy vé-

etlen?), hogy a 83-ban kiállított néhány
elképes és éppen ezért máris igen ismert
atinovits-kép (Vattay Eleméré az ősz
ajú Latinovitsról, B. Müller Magdáé a
eresztelő forgatásán, ahol egyfajta he-

oikus krisztusi pózban látjuk) nem ke-
ült be ennek a kiállításnak az anyagába.
asonlóképp meglett volna itt a maga
elye a tavalyi Szindbád-fotótárlat egyik
mlékezetes kompozíciójának: Huszárik
oltán rajza Szindbád haláláról és mel-

ette az a filmkocka, amelyen a kérdéses
elenetben Latinovitsot látjuk. De végül
s az ilyesféle hiánylisták vég nélkül sza-
oríthatók. Inkább hát jelezzünk, min-
en teljességigény nélkül, egy-két képet a
elen kiállításból, ami megragadott. Egy
elvétel első vígszínházi korszakából: mint
aramazov Iván. A másik emlékezetes
ígszínházi szerep, a IV. Henrik képei
ellett a darab agyonjegyzetelt példánya.

Közben tervvázlatok saját, épülő, End-
rődi Sándor utcai házához. Utóvégre épí-
tészmérnök is volt. Versmondó is. (A Mu-
száj-Herkules zöld filctollal „bekottázott"
példányát hosszan nézegetem.) Es közben
filmszínész: a Csárdáskirálynő, A legszebb
férfikor, a Volt egyszer egy család képei. Es
rendező: veszprémi produkciói példányai,
tervei, fotói. Es kutyarajongó: egy kép Ba-
góról, a puliról, akiről külön kis könyvet írt.
Es kutya, ő maga: a Fővárosi Operettszín-
ház Bozzi úr-előadásában. Több kép - és
M. G. P. kritikája a Népszabadságban,
amely szerint Latinovits alakítása „elma-
rad a várakozástól". Es egy ovális keretbe
fogott fénykép Dajka Margitról, a
csodálatos clownról, akinek beszédes,
titokzatos, „beavatott" mosoly ül az
ajkán. Ez a kép biztosan személyes
relikvia.

„Megsiratni való, hogy minta többi ve-
szélyes sorsú zsenit, őt sem tudtuk meg-
tartani" - Illyés Gyula e szavai fogadnak,
amikor visszajutunk a kiállítás kis előter
rébe. Itt már az emlékezőké a szó: többek
közt Nagy Lászlóé, Kányádi Sándoré,
Császár Istváné, Somlyó Györgyé, Ágh
Istváné, Nagy Gáspáré, Jelenits Istváné,
Szentmihályi Szabó Péteré és másoké.
Hiányzik közülük Pilinszky János, Sütő
András és lllyés L. Z. halálára írt verse is.
Nyolc lemezborító: ebből ő egyedül az
Ady-lemezt készítette elő (másik négy-
nek »csak" főszereplője). Az utolsó vitrin
még néhány könyvet tartalmaz: össze-
gyűjtött írásainak posztumusz kiadását, a
lassan gyarapodó Latinovits-irodalom
példányait.

Amikor e sorok íródtak (1926-ban),
Blaha Lujza - még és már - élő legenda
volt. Legendáját nemcsak a sohasem volt
színpadi sikerek táplálják. Ez is elég talá-
nyos; úgynevezett „színészi eszközeinek"
titkát senki fel nem fejtette, nem is igen
boncolgatta. Blaha Lujza - ő maga. Es ez
éppen elég volt, ha az ítészeknek nem is
mindig, a közönségnek annál inkább. És
nem csupán egy ország nőideálja öltött
benne testet, hanem a szülőföld géniusza
is. Varázsos személye körül magyarodott a
főváros; kultuszában egy heterogén tár-
sadalom egyesült. Mintha egyenesen a
nemzet kollektív tudattalanjából lépett
volna színre Blaha Lujza.

Naplóját hosszú évtizedek után most
újra kézbe veheti az olvasó. És milyen
szívderítő, gusztuscsináló alakban adja ke-
zünkbe a Gondolat! Ihletetten ódonított,
„elsárgult" lapjai mintha még tulajdonosa
féltve őrzött ébenfa ládikájából kerültek
volna elő.

A remek táblaborító Nagy László mun-
kája. Stílszerű, biedermeier képkeretből a
Színésznő tekint reánk. De nem a köz-
helyes Blaháné, amint a népszínműből
tűzről pattant, és rózsás pici ajkáról csak
fakad-fakad a dal meg a gyöngyöző kaca-
gás. Finom, tűnődő női arcból bensőséges
kedélyről árulkodó, elrévedő szem-pár
kelti fel az olvasó (vagy a leendő olvasó)
rokonszenvét. Es az olvasó nem is
csalatkozik várakozásában.

Mi - a kései utódok - éppoly kedvtelve
hallgatjuk a naplóíró Blaha Lujza „édes
mizserálását", ahogyan Móricz Zsigmond
hallgatta az öreg művésznőt, amikor ott-

atinovits a Bozzi úrban, 1976. (Iklády László felvétele)


