
szín háztörténet

ve nyomasztó, titokzatos mementó - a
színpadképet uraló, daróclepelbe bugyo-
lált, hatalmas tetem, amely eleitől végig a
keresztre feszített dermedtségével függ a
játék fókuszában, egy zsinórpadlásról
lelógó kötélcsomón. Nem véletlen, hogy
Götz végső választásának pillanatában -
miután végzett magányos próféta mi-
voltával is - lerántja a vastag vászonlep-
let, hogy borzadva fedje föl a kínokba me-
revedett, nagyon is emberi szenvedések
nyomait viselő test borzalmait, véres zsi-
gereit, fölfoszlott izmait - akár egy hábo-
rús áldozat kiáltó jelképét; vagy Katha-
rina, aki kutyahűséggel tűri a démoni
Götz megalázásait, mint kezes „háziállat"
(Sartre nevezi így) időnként egy szűk
ketrecben húzza meg magát. A parabola
kifejezőeszközeit leljük meg Götz utó-
pisztikus uralmának groteszk persziflá-
zsában: a szeretet és a jámborság szemé-
lyiségvesztett boldogítottjainak instruált
kóruspantomimjében.

A „vér és arany" bűvöletében forgó
világ abszurditásának - Sartre szellemé-
ben való - reprodukálása a tótágast állított
reális helyzetek groteszk megvilágí-
tásából fakad. Elborzasztó és iszonyat-
keltő, lényegfeltáró és sosem illusztratív a
tömör, fenyegető gesztusokból kibomló
háborús tabló. A színészek pszichofizikai
expresszivitására épül a kegyetlen
színházra utaló játékstílus, a színpad üres
terének groteszk mozgáskompozíciókkal
való benépesítése. Ennek egyik legszebb
példája a templomba menekült,
kiszolgáltatott parasztok megrendítően
szuggesztív, breugheli kompozíciója. E
szegény páriák „kórusa" fölé magasodik
Hilda (Carmen Galin), a "Jó" Götz polé-
mikus, női szellemi partnere. De a főhős
„Ördög adta" ellenlábasának, vitaszelle-
mének, második énjének, Heinrichnek, a
kiugrott papnak a megformálásakor erőt-
lennek bizonyult N. Pomoje igyekezete,
holott Götz valahány döntését, s ezáltal a
színjáték fordulatait is, voltaképpen a vele
való vita hevében foganatosítja.

Harmadszázaddal az ősbemutató után a
történelem tanulságaképpen - gondolja
tovább az író eredeti kérdésföltevéseit a
Kis Színház felzaklató, korszerű produk-
ciójának rendezője - mi sem kárhozato-
sabb, minta tömeg manipulálása és az erő-
szak. A lét nagy válaszútjain felelős dön-
téssel kell kitérnünk a meddő kihívások
kísértése elől. A főhős - aki a Lucifer
vezérelte Ádámhoz, illetve Goethe Faust-
jához hasonlóan az emberi lét legfőbb stá-
cióit járja végig - végső soron az emberbe
vetett bizalom, a közösségért vállalt küz-
delem hevében találhat önmagára.

SZIGETHY GÁBOR

Latinovits Zoltán cédulái

Balla István asztalosmestert feltehetően
nem izgatta, hogy kitűnő érettségi bizo-
nyítvánnyal a zsebében 1949 őszén miért
lett asztalostanuló Latinovits Zoltán.

Nagyot fordult a világ: minden meg-
történhet. Latinovits Zoltán nem tanulta
ki az asztalosmesterséget, segédmunkás-
nak állt, aztán műegyetemista lett. S ami-
kor 1956 nyarán kezébe vette kitűnő épí-
tészmérnöki diplomáját, vonatra szállt, s
kopott kofferével elindult Debrecenbe -
segédszínésznek.

Az üstökösök szabálytalan pályán fut-
nak, nagy fénnyel jönnek, hirtelen tűn-
nek el.

Mindenki másmilyennek látja ragyo-
gásuk, mindenki azt hiszi: ő látta ponto-
san, mint izzott fel, mint hamvadt el ég-
boltunkon az elsuhanó csillag.

Akik itt maradtunk, próbáljuk megfej-
teni a múltat.

A Colosseum széthordott köveiből fel-
épült egy csodálatos város, amely emlé-
keztetett a hajdani Rómára. A régi kövek-
ből új Róma épült. De nem Róma épült
újjá. Újabb és újabb rétegeket ásunk ki a
múltból, köveket, kövületeket, oszlopo-
kat, márványba vésett feliratokat: újra és
újra felépítjük Rómát. Jelen idejűvé vará-
zsoljuk a múltat.

Dobozokban, irattartókban, borítékok-
ban újságok, papírok, cédulák: Latinovits
Zoltán életének rejtekező törmelékei.

Egy portré szilánkjai? Vagy szilánkok,
amelyekből talán arckép kerekedik?

Sárgult papírlap, néhány sornyi írás.
„Alulírott ezennel beleegyezem abba,

hogy fiam, Latinovits Zoltán asztalosta-
nulónak szerződjön.
Bpest. 1949. X. 17.

Frenreisz Istvánné
Gundel Katalin"

Latinovits Zoltán könyvében, a Ködszur-
kálóban részletesen elmesélte Balla István
asztalosműhelyében töltött napjai-nak
történetét. Fennmaradt az 1949. október
24-én aláírt A 627-es számú Iparos-
tanuló szerződés, amely szerint a tanu-
lóidő tartama három év, 1949. október
17-én kezdődött, s 1952. október 17-én ér
véget. A szerződés hátoldalán néhány
hivatalos megjegyzés. „A szerződés fel-

bontásáról tudomásom van és beleegye-
zem. Balla István asztalosmester B.pest.
IX. Ráday u. 61. 1950. III. 22." Alatta dr.
Frenreisz Istvánné aláírása. Március 29-
én az aktára rávezették a hivatalos zára-
dékot: „Közös megegyezéssel felbontva",
valaki aláírta és ráütötte a Munka-
erőtartalékok Hivatala 17. számú kiren-
deltségének hosszú pecsétjét. Az, ügy
hivatalosan lezárult. A szerződés szöve-
gét böngészve az is megfejthető, miért
volt szükség a fent idézett kis cédulára. A
szerződés szerint ugyanis a tanuló törvé-
nyes képviselője Latinovits Oszkár gaz-
dálkodó, azonban a tanuló, a mester és a
munkaerő-gazdálkodási hatóság aláírása
mellett a törvényes képviselő rubrikája
üres. Feltehetően Latinovits Oszkár hi-
ányzó, valószínűleg az idő tájt megsze-
rezhetetlen aláírásának pótlásául került
sor Latinovits Zoltán édesanyjának külön
nyilatkozatára. Az ügy így volt törvényes
és rendben lévő, s 1950. március 22-ig
Latinovits Zoltán a Ráday utcai asz-
talosműhelyben dolgozott: „Asztalosta-
nonc lettem heti 40 forinttal és tanonc-
iskolával."

A Ködszurkáló lapjai őrzik számunk-ra
e régi napok hiteles emlékeit. Erről a fél
évről érdemben többet akkor sem tudunk
meg, ha áttanulmányozunk né-hány poros
cédulát. Amit e papírok el-árulnak, csak
hivatalos részletek.

Vagy mégsem?
Vidéki színész korában Latinovits Zol-

tán több mint harminc albérletben lakott,
s amíg sasfészeknek becézett háza a
hetvenes évek elején Budán felépült,
majd mindig vándorúton volt különböző
albérletek és lakások között.

Fontos papírok, okmányok, kéziratok
elvesztek, elkallódtak az évtizedek során.
Kézzel írott munkái eredeti példányait
Latinovits Zoltán ötletszerűen őrizte meg.
Fiatal színész korában - a pályakezdés
mámorában - még minden színházi
előadásról, amelyben részt vett, egybe-
gyűjtötte a fényképeket, hátukon felje-
gyezte a képen látható személyek nevét, s
gyakorta egy-egy idézettel rögzítette: az
előadás mely pillanatát örökítette meg a
fénykép. Később erre már nem futotta
idejéből, olykor nagy jelentőségű előadá-
sokról egyetlen képet, kritikát sem őrzött.
Gyorsuló, lázas zaklatottságú művész-
életében egyre kevesebb ideje maradt az
elsuhanó pillanatok tárgyi emlékeinek
megőrzésére.

Érettségi bizonyítványának hátán fe-
ketekávés pohár foltja éktelenkedik. Szü-
letési anyakönyvi kivonata a sokszori



hajtogatástól nyolc darabba hullott. A
Jászai Mari-díj műanyag borítójára színes
tinta ömlött. Abody Bélának írott levele
piszkozatát víz áztatta.. .

De édesanyjának 1949. október 17-én
írott sorai, egy apró papírlap sértetlenül
vészelte át a majd három évtizedet.

Lehet: csak véletlen, hogy e papírlap har-
minc évig védett helyen pihent, s a költözé-
sek és rendrakások, csomagolások és selej-
tezések sokaságát baj nélkül úszta meg.

De valamiért ez a néhány sor, e kis
darab papír nagyon fontos lehetett Lati-
novits Zoltán számára, hisz 1950. március
22-én felbontotta Balla Istvánnal kötött
szerződését, elment építőipari se-
gédmunkásnak - ahhoz már szülői bele-
egyezésre sem volt szükség -, s a koráb-
ban írott édesanyai jóváhagyás mint irat
érdektelenné lett. De talán emlékeztette
Latinovits Zoltánt valamire. Első munka-
helyére? Vagy arra, hogy miután kitünte-
téssel érettségizett, s a Színművészeti Fő-
iskolára adta be kérvényét, a felvételire
„különböző okok folytán" nem ment el?

„Jobb volta békesség" - írja a Ködszur-

ká l óba n .
Van köze e békességhez a harminc éven

át őrizgetett kis papírlapnak, amely azt
rögzíti: Latinovits Zoltán szülői bele-
egyezéssel asztalostanonc lett 1949. ok-
tóber 17-én?

Miről árulkodnak a véletlenül megma-
radt, egyéni és történelmi viharokat túl-élt
cédulák, töredékes feljegyzések?

Két moszkvai képeslap, a Kreml és a
Vörös tér. Egyiken bélyeg, elkezdett,
elrontott címzés: Szendrő József M. A
másik megcímezve Szendrő József mű-
vész úrnak, azon nincs bélyeg, s mindkét
lap üres. Két képeslap: egy pillanat rög-
zülése. Barátjának, szeretett mesterének
akarta Moszkvából elküldeni Latinovits
Zoltán. Az egyik lapot, amelyiken már
bélyeg volt, elrontotta, a másikat megcí-
mezte jól, de már nem volt idő, erő, kedv
megírni az üdvözlő sorokat. Kidobni sem
akarta, vagy talán csak megfeledkezett a
táskájában lapuló két üres levelezőlapról.
Utólag sem adta oda barátjának, üresen
értelme sem lett volna. A képeslap alján a
nyomtatott dátum: 1971. Ebben az évben
járt Latinovits Zoltán a Szovjetunió
fővárosában. Ekkor maradt táskájában a
két megíratlan lap. S ebben az évben, októ-
ber 27-én a temetőben búcsúzott örökre
Szendrő Józseftől Latinovits Zoltán.

A két félbemaradt, megíratlan levele-
zőlap bolygathatatlan emlékké kövült a
szekrény alján őrizgetett papírok között.

Másfajta cédula, másfajta pillanat.
„Bp. Fészek. 1966. 2. 18.
Megjegyzés
Egy gondolom, öcsém Bujtor István

sokkal, sokkal JOBB színész, mint natur-
bursch Belmondo. Latinovits Zoltán."

Alatta alig-alig olvasható írással: „La-
tinovits Zoltán kedves és rokonszere-tő...
[egy olvashatatlan szó] A többi el-
fogadhatatlan. Bodrogi Gyula." A cédula
másik oldalán: „Az öccsről való elképze-
lése nagyon rokonszenves, de nem! Bod-
rogi Gyula."

Egy korrekt színháztörténész neki-
indulna, megkeresné Bodrogi Gyulát, s
faggatná: vajon emlékszik-e arra a Fészek
Klubban töltött húsz év előtti esté-re-
éjszakára, amikor feltehetően arról
vitatkozott Latinovits Zoltánnal, ki a leg-
jobb naturbursch széles e hazában, s a
játékos vita hevében írásban is rögzítették
komolykodó álláspontjukat.

Bodrogi Gyula talán emlékszik mind-
erre, talán nem. Két évtized múltával
nehéz hitelesen felidézni egy vacsora
utáni, poharazgatás közbeni beszélgetést.
Talán nem is érdemes. Színészek baráti
évődése mindez, előadás utáni
feszültséglohasztó fecsely. Talán Latino-
vits Zoltán ugratta Bodrogi Gyulát, talán
Bodrogi Latinovitsot, egy üres számla
ké t oldalára ,feljegyzést készítettek, s mi-
után megittak még egy konyakot, aznap
este jókedvűen mentek haza.

A foszlott cédula túlélte a húsz évvel ez-
előtti pillanatot; ma már emlék: volt ilyen
pillanat is Latinovits Zoltán életében.

S volt olyan, amikor fanyar jókedvében
egy nagy borítékra, amelyre Krúdy Gyula
nevét irta fel, s amelybe talán az íróra
vonatkozó jegyzeteit, papírjait akarta ten-
ni, Krúdy Gyula neve elé egy nagy keresz-
tet rajzolt, majd Krúdy neve alá sokkal ki-
sebb betűkkel odakanyarította a magáét,
így: „no, meg Latinovits Zoltán". Mikor
írta? Nem tudni. S hogy miért, azt sem.
Rosszkedvű ötlet? Kesernyés tréfa? A
Szindbád forgatása idején Szindbáddá
válásának torokszorító dokumentuma?

Ki meri eldönteni?
A boríték üres; Ruttkai Éva egy könyv-

be rejtette a kíváncsi szemek elől.
Így őriznek üres borítékok titkokat.

Azt viszont hivatalos irat rögzítette,
hogy Latinovits Zoltán 1963. március 30-
án amnesztiában részesült.

„HATÁROZAT
Latinovits Zoltán színművész terhére
3/3/1963. számú határozatommal kisza-

boti 150.- Ft pénzbírságot, 3 napi elzá-
rást törlöm.

I n d o k o l á s

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa hazánk felszabadulása 18. évfordu-
lója alkalmából 1963. évi 4-es számú tör-
vényerejű rendeletének 9. §-ában úgy
intézkedett, hogy az 1963. március 22.
napja előtt kiszabott, de végre nem haj-
tott pénzbírságot, valamint a pénzbírság
megfizetésének elmulasztása miatt meg-
állapított elzárást törölni kell.

Budapest, 1963. március 30.
Börcsök József tü. fhdgy."

Nem mindennap részesül amnesztiában
az ember! Joggal feltételezhetjük: Lati-
novits Zoltán örült 1963. április elején,
amikor kézhez kapta a hivatalos papírt,
amely arról tájékoztatta, nem kell három
napra csíkosban zárkába vonulnia.

De miért nem fizette be a százötven
forint pénzbírságot?! Máskor is dohány-
zott tiltott helyen - szeretett tüzet csi-
nálni a színpadon! -, már Debrecenben is
meggyűlt a baja néhányszor az illetékes
tűzrendészeti hatósággal (őrizgetett né-
hány jogerős elmarasztaló határozatot!),
de természetesen mindig kifizette a rá ki-
rótt néhány száz forintos büntetést.

1963-ban nem fizetett. Lehet: elfelej-
tette. Ez év január 17-én volt a Romeo é s
J ú l i a sikeres bemutatója, ez idő tájt
követte el a szabálysértést; elképzelhető,
hogy kisebb gondja is nagyobb volt, mint
szabálysértő cigarettára-gyújtásának kö-
vetkezményeivel foglalkozni! S
megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor
a Buda-pesti IX. ker. Tűzrendészeti
Alosztályparancsnokság mint I. fokú
szabálysértési hatóság hivatalos papírját
elolvasta s meg-tudta: hazánk
felszabadulásának tizen-nyolcadik
évfordulója alkalmából amnesztiában
részesül.

Megkönnyebbülten sóhajtott fel, ha
elfelejtette a büntetést befizetni.

De elképzelhető, hogy nem akart fi-
zetni. (Ruttkai Éva úgy emlékezett, ez
volt a terve!) Úgy döntött: Latinovits
Zoltán színművész, a Vígszínház ifjú
tagja tapasztalatszerzés céljából három
napra bevonul a dutyiba, körülnéz, mi-
lyen a rácsok mögötti világ. Játszadozott
a gondolattal: Romeo elbaktat a Markó
utcába, hóna alatt félnapi élelem, tisztál-
kodószerek, és jelentkezik e/zárásra. A
cellában mindenképpen többen lesznek -
három napra nem jár magánzárka! -, s ha
kis szerencséje van, összekerülhet egy kis
traccspartira néhány igazi nehézfiúval.
Színészakadémia, felsőfokon.



A felszabadulás tizennyolcadik évfor-
dulója alkalmából meghirdetett amnesztia
azonban szertefoszlatta merész ál-mait:
Latinovits Zoltán nem ismerhette meg
belülről a karcert.

A hivatalos papírt eltette. Talán arra
emlékeztette: már 1963-ban közkegye-
lemben részesült.

Cédulák: töredékek.
1986. február 2-án délelőtt Ruttkai Éva

élő rádióadásban válaszolt a riporter és a
hallgatók kérdéseire. A riporter arról
faggatta, hogyan ismerte meg Latinovits
Zoltánt.

„Miskolcon játszották az Ilyen nagy
szerelem című Pavel Kohut-darabot, na-
gyon nagy sikerrel ment itt, Pesten. Ott is
játszották, lementem vendégszerepel-ni,
és ő volt a partnerem benne. Péter, engem
meg Lidának hívtak. Arra emlék-szem,
hogy a híre eljutott hozzám, hogy ez egy
olyan, vigyázni kell vele, mert heves meg
furcsa. Emlékszem, nem is nagyon
néztem rá, amikor mindenkinek
bemutatkoztam, próba volt, úgy kezdődik
a darab, hogy én fésülködöm, ő meg
ágyban volt. Azt mondja nekem: Lida,
erre én megfordulok, na, eddig tartott a
próba. Ránéztem, és nem tudtam foly-
tatni. Azt mondtam, hogy bocsánatot ké-
rek, az új körülmények miatt. . . De nem
az volt az oka, hanem valami hihetetlen
dolog történt, a saját szemem nézett
vissza rám. Én csak később tudtam meg
ezt a hihetetlen képességét. Kitette a
fényképemet az ágya mellé, mert félt tőle,
és nézte. Addig nézte, amíg a környezete
úgy nem látta, hogy átváltozott, belém
bújt. Hát így kezdődött.
 De azt hiszem, ennek a történetnek

még van egy csattanója is. Amikor eluta-
zott Miskolcról.
 Ja, amikor elutaztam. Igen, három

napig voltam ott, és már indult a vonat,
amikor kivágódott a kupé ajtaja, és ő
megjelent egy kis báránykával meg egy
szál virággal. Felugrott a vonatra, és eljött
velem Hatvanig. Hát így.
 És ott mi történt a vonaton?
 Ezt majd egyszer megírom, jó?"
Ruttkai Éva már soha nem fogja meg-

írni, mi történt Miskolc és Hatvan között
a vonaton 1960. november 18-án. Csak
cédulák őrzik a történet töredékeit.

A Latinovits Zoltánról készült füzetben
1979-ben Ruttkai Eva így mesél: „Ilyen
nagy szerelem... A bemutató után azt írta:
Köszönöm, hogy látszódhattam maga
mellett. S én azt válaszoltam neki, hogy
maga nem látszódott, hanem élt. És ez a
legtöbb. 1960. november 15. Miskolc."

Latinovits Zoltán megőrizte Ruttkai
Éva kéziratos üzenetét. Az eredeti - egy
fénykép hátoldalára írott - szöveg így
hangzik: „Ha úgy érezte, hogy »létezett
mellettem«, nem mond igazat magának
sem, én úgy éreztem, hogy élt! - és erre
büszkébb is vagyok."

Latinovits Zoltán levelének legfonto-
sabb szavát tévesen olvasta Ruttkai Éva;
mert a látszat nem érdekelte, élni pedig
több, mint létezni!

Gyűrött papírlap: nem összegyűrődött -
összegyűrték, galacsinná gyúrták, ki-
dobták. Aztán kiszedték a papírkosárból,
gondosan kisimították s megőrizték.
Közös életük első pillanatára emlé-
keztette őket Latinovits Zoltán levele:
„Most megint csak látom - és nem jut
eszembe a szöveg. . . Tudtam, hogy össze
fogok zavarodni! - Köszönöm, hogy látsz-
hattam Maga mellett. Latinovits Zoltán."

És két vasúti utánfizetési űrjegy, Mis-
kolc-Hatvan, Hatvan-Miskolc. Latinovits
Zoltán sietett vissza Miskolcra, este
játszott. A két vasútjegy mellett megma-
radt egy miskolci villamosszakaszjegy.
Vajon Latinovits Zoltán akkor vette, ami-
kor Ruttkai Éva után rohant a pálya-
udvarra, s visszafelé álmodozva, tépe-
lődve gyalog ballagott a színház felé?
Vagy taxival robogott a pályaudvarra, s
Hatvanból visszaérkezve érezte úgy, most
már van ideje szép kényelmesen vissza-
villamosozni a színházba?

Mi történt a vonaton? Eldőlt a sorsuk -
ha akkor ott ők ketten ezt még nem is
tudták.

Latinovits Zoltán mindenesetre féltett
kincsei között őrizgette Ruttkai Éva 1961
októberében írott kis céduláját: „Sokat
gondolok Ránk. Írjál sokat, mindenről.
Nem igaz, hogy a vonaton, már előbb!
Szerbusz!"

Latinovits Zoltán kétsoros levele Rutt-
kai Évának: „- És most már nem maradt
más, csak egy IGÉN. - Votre frére: Peer
Gynt. - M. 960. 11. 18."

Énnyi történt a vonaton Miskolc és
Hatvan között 1960. november 18-án.

És tizenhat év múlva, 1976 októberé-
ben egy vígszínházi műsorlapon, amelyen
Ruttkai Éva bejelölte fellépései idő-
pontjait, törött, szakadozott írással felje-
gyezte: „Meghalt a nem, meghalt az igen a
Zolival."

Novemberben elévült a műsor. Vélet-
len, hogy e papírlap megmaradt.

De egy szakadt, gyűrött, kockás notesz-
lapot Ruttkai Éva haláláig táskájában
őrizgetett: Latinovits Zoltán ki tudja
mikor írott néhány sorát. „Tegnap délután
be-

rúgtam. Nem menthető, de érthető. Pesten
112 9-kor ilyen rózsa van. Nem hívtál. Én
kerestelek. 10-ig vártam."

1986. szeptember 27-én újra találkoztak.
Régi kövekből próbálunk új Rómát

építeni. Rómát nem tudjuk újjáépíteni.
Dobozokban, irattartókban, borítékok-

ban Latinovits Zoltán életének rejtekező
törmelékei: cédulák, feljegyzések, oda-
vetett mondatok. Égy arckép szilánkjai?
Szilánkok egy arcképhez? Hányféle arcot,
arcélt lehet kirakni, újraformálni a szerte-
gurult, összegyűjtött mozaikdarabokból?
Hiteles dokumentumok alapján hány arcát
rajzolhatjuk meg a Színészkirálynak?

Hány arcunk van, ha már halottak
vagyunk?

1976. június 4-én meghalt Latinovits
Zoltán. A Missale aznapi szent leckéje A
Bölcsesség könyvének 4. része, a 7-14.
vers. Az igazak korai haláláról.

Mivel hamar tökéletessé lett,
hosszú időt töltött be. Mert lelke kedves
volt Isten előtt, sietve kiragadta őt a go-
noszság közepéből..."

Ruttkai Éva kézírásában őrzöm e sza-
vakat Latinovits Zoltán életének emlékké
rögzült törmelékei között.

E számunk szerzői:

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

DOBÁK LÍVIA dramaturg

EÖRSI ISTVÁN író

LAIIR, JOHN újságíró

METZ KATALIN újságíró

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

PÁLL ÁRPÁD újságíró

STUBER ANDREA újságíró,
a FILM SZÍNHÁZ MÚZSIKA mun-
katársa

SZIGETHY GÁBOR
az ELTE BTK Felvilágosodás- és
Reformkori Tanszékének adjunktusa

SZŰCS KATALIN újságíró,
a KRITIKA rovatvezetője

TARJÁN TAMÁS
az ELTE BTK XX. századi Magyar
Irodalom Tanszékének adjunktusa

ZELKI JÁNOS szerkesztő


