
szemle

után lehetséges. Akkor viszont eljutha-
tunk Artaud igazságának felismeréséhez:
„Az a néző, akinek vérét felkorbácsolták
a szilaj színpadi jelenetek, aki testében
érzett visszhangozni egy-egy emberfölötti
cselekvést, aki rendkívüli események
villámfényében látta megvilágosodni ön-
nön gondolatainak titkos lényegét, mert a
rendezés az erőszakot és a vért a szellemi
szilajság szolgálatába állította - nos, az a
néző a színházból kilépve nem adja
hebehurgyán háborúra, garázdaságra,
gyilkosságra a fejét."

Kérdés persze: ha mindez igaz lenne is,
ez-e a jövő színháza? Valóban ebbe az
irányba kell-e haladnia a művészetnek?
Igaza volt-e Artaud-nak, mikor így írt:
„Lehet, hogy Szophoklész egyenesen
beszél, de olyan nyelven, amelynek nincs
köze a mához. Túlságosan finoman fejezi
ki magát, s a mai ember azt hiheti, hogy
mellébeszél." Nyilvánvaló a megállapítás
túlzottsága, a La Fura Dels Baus előadása
mégis azt sugallja, hogy amíg értelmet-len
háborúk, terrorista merényletek pusztítják
az embereket, amíg vallásuk, hitük,
származásuk vagy bőrük színe miatt
irtják embertársainkat, amíg szemünk
láttára veszíti el értékét a szellem az
anyagi javakkal szemben, és öröknek hitt
erkölcsi, eszmei értékek válnak sem-
missé, addig az ilyen színház „élő és iga-
zi", mert nemcsak festi a valót, de felráz,
mozgósít, legalább egy estére kibillent
közönyünkből. Es ha ilyen elhivatottság-
gal, szakmai tudással, fizikai és szellemi
felkészültséggel és teljes erőbedobással
csinálják, mint ez a spanyol csapat, úgy
emberi és műélvezői elismerésünkre egy-
aránt rászolgál.

Paolo Maggelli rendező a nagy sikerű
dubrovniki Trójai nők után az idén Split-
ben Euripidész egy másik drámáját, az
Elektrát vitte színre. Célja: az ókori szer-
ző darabjaiban megkeresni és felmutatni
a mait, aktuálisat, s mindezt Jugoszlávia
különböző pontjain, nem hagyományos
színpadi térben, lehetőleg szabadtéren.
Az idei spliti előadás teljes joggal került a
BITEF programjába, bár éppen a speciá-
lis környezeti igények miatt (eredetileg
egy Split melletti elhagyott faluban ját-
szottak) sok gondot okozott a szervezők-
nek. Végül sikerült megtalálni a megfele-
lő helyszínt egy Belgrád külterületén lévő
kőbányában. Lepusztult, sivár környe-
zetben tengeti életét a falusi asszonnyá
lett Elektra, aki az előadás kezdetén épp
kenyeret dagaszt. Nemcsak a ruhák és
kellékek (például vadászpuska) utalnak a
mára (vagy inkább teszik kortalanná az
előadást), nemcsak a kar vált mindenütt
jelen lévő, mindent figyelő falusi kö-
zösséggé, de a darabról és a szereplőkről

is lefoszlott minden sallang, királyi, ural-
kodói póz, pusztán az erkölcsi kérdések, a
végletes intenzitású érzelmek igazi me-
diterrán hevességű ábrázolása maradt.
Ennek legszebb pillanatai az előadásban
Elektra és Oresztész találkozása, öröm-
teli, játékos vagy kegyetlen testvéri vagy
épp szerelmes kitöréseik avagy Elektra és
Klütaimnésztra vitája-veszekedése stb.
Hasonlóan szépen megoldott jelenet
Klütaimnésztra megölése, akit itt Elektra
fojt meg, miközben a vívódó, az anyagyil-
kosságot elvető, de azt mégis tétlenül
végignéző Oresztész meztelenül guggol, s
gépiesen, üres egyhangúsággal vájja tő-
rével a földet.

Paolo Maggelli rendezése a bosszú er-
kölcsi problémáiról, a „meddig lehet el-
menni?" kérdéséről, valamint a különle-
ges intenzitású érzelmekről szól. A ren-
dező a végletes érzelmi reakciók okait is
kutatja, például bemutatja az idegen kör-
nyezetbe került nő lelki sérüléseit is, aki a
falubéliek állandó intenzív figyelmének,
megfigyelésének van kitéve, s csak idős
férjétől kap kíméletet. A rendező kérdései
azonban elsősorban Nenad Stojanovski
Oresztész-alakításában jelennek meg, bár
kitűnő, egységes játékot láthattunk a
többi szereplőtől is. Kár, hogy az Elektrát
játszó Snežana Bogdanović nem győzi
hangerővel és -terjedelemmel a
hangosabb jeleneteket. Az előadás kom-
pozíciója kissé töredezett, a szuggesztív
képek közötti átmenetek sokszor erőlte-
tettek, s disszonáns mozzanat a meggyil-
kolt Aigisztosz behozatala (természetel-
lenesen agyonvérezett ruhája szinte már
szürrealista látomás).

A 22. BITEF tehát bizonyos értelem-
ben megújulva, új definíciók keresésére
indult. Túlnyomórészt az érzelmekre
ható, azokat megmozgató, elrettentő
apokaliptikus víziókat, a pusztítás, a ke-
gyetlenség és az abszurditás világát be-
mutató előadásokat hozott, igencsak in-
gadozó színvonalon. Őszintén szólva nem
hiszem, hogy az „új definíciókat" sikerült
volna megtalálni, mégis az utóbbi évek
fesztiváljaihoz képest talán mozgal-
masabb, változatosabb, ha úgy tetszik,
„modernebb" rendezvény tanúi lehettünk,
s ez a továbbiak szempontjából
mindenképpen biztató.

PÁLYI ANDRÁS

Egy Latinovits-album
margójára

Latinovits Zoltánról, az újabb magyar
színházművészet e kimagasló alakjáról, a
színészről (és rendezőről), aki „muszáj
Herkulesként", „nehéz emberként" a
maga idejében olyan tabukat feszegetett,
amelyeket nem volt ildomos, ő azonban
nem mutatkozott hajlandónak elfogadni e
közéleti (és szakmai) illemszabályokat,
így aztán egyre inkább „összeférhetetlen"
lett - erről a Latinovitsról mindig nehéz
volt írni. Hisz aki csak kissé meg akarta
ragadni az egyéniséget, aki köze-lébe
akart férkőzni színpadi és filmes má-
giájának, annak valamiképp érintenie
kellett a Latinovits-pálya „kényes
kérdéseit" is, amelyek áttételesen az
egész magyar értelmiség, az egész ma-
gyar szellemi élet kényes kérdéseinek is
bizonyultak. Voltak persze olyanok is,
akik úgy tekintették - nemcsak őt, ha-nem
az elmúlt évtizedek valamennyi „nehéz
emberét" -, mintha eleve pszichopatának
született volna, mondván, hogy emellett
(vagy ennek ellenére) jó színész is volt, de
ezek a „méltatói" eleve nem értették vagy
nem akarták érteni a lényeget: magát a
Latinovits-jelenséget. Egyébként is ideje
lenne már tisztázni önmagunk és a világ
előtt, hogy azok, akiket eufemisztikusan
„nehéz embereknek" szoktunk volt
nevezni - Czibor Jánostól, Sarkaditól, B.
Nagytól Kondor Béláig és Nagy Lászlóig
-, valójában kik és mik voltak, az
önpusztítás és a reménytelenség miféle
rokonsága fűzte őket öszsze, hogy
közülük többen önszántukból léptek
József Attila szárszói bűvös köré-be?!
Miféle felelősség terheli elvesztésük
(elvesztegetésük) miatt a társadalmat
vagy épp a társadalomtól is elidegenülő
politikai elitet, értve ezen nem pusztán a
felső vezetést, hanem a hivatalnokokat, a
telefonáló osztályvezetőket, a jelentést író
főelőadókat, a retorziókat alkalmazó
igazgatókat stb. Hisz tudjuk, Latinovits
élete végére színház és szerződés nélkül
maradt.

De erről se könnyű írni. Eszembe jut,
hogy nagyszerű Ady-lemezének megje-
lenése előtt alig egy-két nappal történt
meg az a végső balatonszemesi tragédia.
Ez aligha volt véletlen, hisz tudott róla,
hogy kész a lemez, és hogy hamarosan a
boltokba kerül, várta a pillanatot, mégis
megtette, amit megtett. Mégis? Vagy épp
azért? Netán utolsó nagy színészi szaltója
volt ez a halálugrás? Még a feltételezés is
súlyossá teszi a szavakat. De tény, hogy



az Ady-lemez üzenete, amely nemcsak
egy „új" Adyval ajándékozott meg, ha-
nem Latinovits „összeférhetetlenségét",
nagyságát és bukását is minden másnál
tisztábban és maradandóbban megfogal-
mazta, akkor, a halál utáni napokban és
hetekben különös nyomatékot kapott a
tragikus tett által; úgy éreztük, holtában is
óriásként magasodik egy törpedimen-
ziókban vegetáló ország fölé. Sokan, már-
már azt merném mondani, mindnyájan
éreztünk-sejtettünk ebből vala-mit, ha
nem is tudtuk, sőt nyilván nem is akartuk
így szavakba önteni benyomásainkat. A
lemezt hónapokig csak pult alól, raktárból
lehetett megkapni a boltokban, külön
kérésre, jó ideig véletlenül se került ki
egyetlen kirakatba se, mégis igen sokan
hallgattuk megilletődötten szobánk négy
fala közt, magányosan vagy társaságban, s
többek szemében láttam könnyet gyűlni e
nagy színész művészi és emberi hattyúdala
hallatán. Színház nélkül, szerep nélkül
egy nemzet „lelke színpadán" játszott - és
„nem középiskolás fokon".

Most mindez elmondható. Még több is.
Nézve az életrajzi adatokat, eltűnődhe-
tünk rajta, vajon amikor 1956 nyarán friss
építészmérnöki diplomával a kezében
elindul Debrecenbe segédszínész-nek, e
kis rebellióban nem tükröződik-e benne
egy egész ország forrongása, önkeresése,
rossz közérzete? s amikor húsz év múltán
a halált választja, nem fedezhető-e fel
döntésében a hatvanas évek reményeinek
szertefoszlása, a megmerevedő szellemi
és politikai közeg bénító hatása?
Bizonyára így van. Mégis, talán épp ezért
nehéz róla elmondani a teljes igazságot.
Mert Latinovits két évtizede - 1956 és
1976 között - nem politikai történet. Nem
politikus volt, nem is akart az lenni -
hanem színész. Csakhogy művészetének
ereje, sodra, nagyságrendje,
mértékegysége egyre kevésbé illett a kis-
korúvá lefokozott magyar szellemi élet-
be. Olimpiai csúcsokat tartó gyorsúszó az
uszodai gyermekmedencében, felügyelet
alatt. Mit tehetett? Egyre több direkt ak-
ción törte a fejét, színházat akart alapíta-
ni, meg akarta változtatni a rendszert:
igaz, „csak" a színházi és művészeti élet
rendszerét, ám ennek is politikai hang-
súlya lett. Nem véletlenül.

Es folytathatnám, de ennyi elég is. E
gondolatok ugyanis Szigethy Gábor most
megjelent Latinovits-albuma kapcsán fo-
galmazódtak meg bennem. Es legfőkép-
pen azért, mert Szigethy finom tollú,
érzékeny és tömör bevezetőjében ugyan-
arra figyelmeztet, amire a nagy hoz-
záértéssel, jó arányérzékkel összeállított
képek is figyelmeztetnek. Hogy a magyar

színészet e ritka fenoménjét, korunk -
vagy tegnapunk - e „muszáj Herkulesét"
valóban emberi és művészi nagyságában
nézzük. Hogy ne takarják el a legendák
előlünk az igazi Latinovitsot.

A legenda persze hozzátartozik a
színészhez, hisz az nem egyéb, minta sze-
rep emberi-mitikus „hátországa". Ter-
mészetesen amit fentebb elmondtam, és
amit még hosszan folytathatnék, ilyen
hátország. Hozzátartozik Latinovits
színpadi pillanatainak megrendítő igaz-
ságához. De a forrás másutt van. Az ő
forrása, mint sok nagy művészé (Adyé
is), hogy „külön alkuja" volta halállal. Es
nem kevésbé az élettel. Nagy színészi
pillanatai ennek tanúságtételei, titokza-
tosnak ható, mégis kristályosan áttetsző
tanúsítványok. Ahhoz képest, ami az ő
jelentősége a magyar színjátszásban, túl
kevés felvétel, film- vagy tévészerep ma-
radt fenn utána. De egy albumra való fo-
tográfia is sok, ha minden kép mond vala-
mi lényegeset. Ritka expresszív gyűjte-
mény ez a kötet, amelynek darabjai a
„kulisszák mögötti" Latinovitsot, a ma-
gánembert is megmutatják, ismert és
kevéssé ismert (főleg debreceni) szere-
peit is megidézik. A legtöbbet mégis az
ugyancsak Debrecenben bemutatott A
tisztességtudó utcalány próbafotója és
előadásképe jelenti számomra egymás
mellett. A két felvétel ugyanazt a pillana-
tot örökíti meg, próba közben és előadá-
son. A két kép ugyanabban a pózban mu-
tatja a színészt és partnerét, ám a kettő
között megtörtént az a Latinovits-varázs-
lat, amit annyiszor megcsodálhattunk
későbbi szerepeiben, még ha azokról
nincs is hasonlóan pontos dokumentáció.
Nemcsak arról van szó, hogy Latinovits, a
színész átalakult színpadi alakká (itt tör-
ténetesen Freddé), hanem az emberi
szenvedélyről is, igen, az egész személyi-
séget átható szenvedélyről, amiről ő ki-
vételesen sokat tudott. A spontán támadó,
elsöprő erejű elementaritásról is, a
szenvedély művészi megfogalmazásának
fegyelméről is. Talán épp erre vonatko-
zott leginkább az élettel-halállal való
„külön alkuja", amely e kettős felvétel
bizonysága szerint már 1958-ban állt. Ki
tudja, mióta; talán amióta Latinovits
Zoltán a világra jött.

Elhivatott ember volt, aki nem adhatta
alább: mindig igazi és nagy dolgokról kel-
lett vallania. Még élete utolsó, kutya(!)
szerepében is, az Operettben. „A szeretet
fáj: könnyed, szomorgó nóta. Belehalt.
Belehalunk." Igy ír Szigethy Gábor. Ez
az, amit igazán nehéz megragadni Lati-
novits Zoltánban. A képek viszont be-
szédesek. Sok mindent elárulnak, amire a
szavak nem is képesek. (Officina Nova,
1988)

NÁNAY ISTVÁN

Alapművek a szakmáról

A piaci hatások érvényesüléseként eufe-
mizált általános értékvesztés és -veszejtés
közepette különösen nagy jelentőségű az,
hogy az aluljáró-irodalom színész-
köteleivel, bakigyűjteményével s egye-
bekkel szemben néhány szakmailag fon-
tos könyv is megjelenik, köztük olyan
alapművek, amelyek a színészi, rendezői
alkotómunkához nélkülözhetetlenek, de
mégis régóta hozzáférhetetlenek.

A színész munkája

Sztanyiszlavszkij kétkötetes metodikai
művének közreadása a Gondolat Kiadó
felbecsülhetetlen horderejű vállalkozása.

A századelő orosz színházának megha-
tározó egyénisége és munkássága jófor-
mán ismeretlen a magyar szakmai és lai-
kus közönség körében. Ennek minde-
nekelőtt az az oka, hogy Sztanyiszlavszkij
nagyszerű pedagógiai tevékenysége s az
ennek alapján kialakult pedagógiai
rendszere a harmincas évektől kezdve a
Szovjetunióban, majd később egyre
szélesebb körben, így nálunk is, dogmává
merevült. Elveinek és gyakorlatának
művészi megtestesülései: a rendezések
évtizedekkel túlélték alkotójukat, s jó
néhányan vagyunk, akik még láthattak
Sztanyiszlavszkij-rendezést, vagy az ere-
detihez hű felújítást. Az átélés művésze-
tén alapuló rendszere egyedül lehetséges
pedagógiai és alkotói metódus lett - nem
függetlenül az egyéb, „formalistának"
kikiáltott s ezáltal ellenségesnek tekintett
művészi irányzatokkal szemben folytatott
ideológiai harctól -, s mint minden ilyen
szélsőséges esetben, így ezúttal is az
önmagukban érvényes tanítások, kira-
gadva az adott rendszerből, torzulnak,
formálissá válnak. Ennek ellenhatásaként
az ötvenes-hatvanas években a világ
számos táján, Európában és Amerikában
egyaránt, gyökeresen szakítottak a
Sztanyiszlavszkij-rendszerrel. A Szta-
nyiszlavszkij-kultusz után jött a Brecht-
kultusz, majd egyre rövidebb időkö-
zönként az újabb és újabb kultuszok. Ki-
szorult a színházi szakma érdeklődési
köréből az eredeti, a sok-sok színházi
újításban változatlanul érvényesülő al-
kotói módszer, amelynek összefoglalója
Sztanyiszlavszkij volt.

Ezt a folyamatot a könyvkiadás is kö-
vette: a negyvenes-ötvenes években,


