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L a t a b á r

Utolsó négy szerepében szomorú volt.
Frosch, a Denevér alkoholban úszó foglára, a
Lili imbecil arisztokratája, a Víg özvegy
írnoka és a Szép Heléna Menelaosza szintén
Latabár volt - de nem Latyi. Nem látszott ki a
tréfamester az alakok alól. A figurák éltek a
színpadon, nem pedig az öröklött, céhbeli
tréfák, a kitöltetlenségtől való artista irtózat.

Talán sosem volt világosabb, mi az a
lazzi, mint Latabár Nyegusánál. Egyszer-
smind az is világos lett, hogy a commedia
dell'arte állandó jellemeinek tréfái, móka-
betétei, bizonyos mértékig előregyártott be-
tétszámai mennyire nélkülözhetetlenek a
modern vígjáték és filmvígjáték dramatur-
giájában.

Segédrendező koromban reménytelen
küzdelmet folytattunk Szinetár Miklóssal
Latabár tréfáinak, szólószámainak vissza-
szorítására, a cselekmény keretei közé való
száműzésére. Korholóan ingattuk fejünket a
nyilvános főpróbán vagy a premieren, amikor
Latabár, megérezve a közönség-szagot egyre
hosszabbra nyújtóztatta mókáit, szótréfákat
rögtönzött, új és új ötleteket húzott elő; egyre
reménytelenebbnek tűnt, hogy a darab még
egyszer visszatér a cselekményességhez.

Önzőnek tartottuk. Megcsontosodott si-
kerhajhásznak. Avultnak. Szólójátékosnak,
aki végképp elveszett az együttesjáték szá-
mára. Eközben azt hittük, hogy a korszerű
színház nevében korholjuk vagy legyintjük le
őt, nem vettük észre, mennyire színház-
ellenes, irodalmias szempontok ítéltetik el
velünk pojácériáit.

Latabár a színházban a játék örömét je-
lenti. Visszanyúl a középkor és az újkor
elejének vad és tarka népi színházához - még
az ókorból is markol, ahogy ezeknek a nagy
tréfamestereknek eszközei nemzedék-ről
nemzedékre vándorolnak, fényesednek,

kopnak, újra feltámadnak -, feleleveníti a
nagy komikus mesterszínészek pantomim-
áriáit, bölcseleti bohóckodásait. A lazzi-kat,

amik csak gyenge szálon kapcsolódnak a
cselekményhez, de miként az operaária ki-
nyitja az időt a színpadon, megállítja és
kitágítja a pillanatot, ugyanúgy állítja meg ő
is a cselekményt, hogy a mélybe mutasson
egy komikus monológgal.

A mai dráma irtózik az áriától. Elveti a
monológot a tragikus műfajban, és elveti a
hadaróáriát és a bohócbetétet a komikusban.
Pedig a hadarószám - mint Beckett Godot-
jában is - ugyanúgy feltárja a szereplő
bölcseletét, belső világát, mint a Hamlet
monológjai. A megállított pillanat
segítségével a mélybe nyit képet, és komikus
bölcseleti, faramuci filozófiai hátteret ad a
drámának, ami nélkül a z csak egy történet
elmesélése volna.

Amikor az európai színház legjobbjai
visszanyúltak a régi színháztörténeti korok-
hoz, hogy a naturalizmusba belelaposodott
színpadot kiemeljék a szolgai utánzásból,
akkor Latabár Dürrenmattal és Brechttel
egyidőben ugyanerre tett kísérletet.

Brecht a Puntila úrban nem átall beiktatni
egy régi tréfát, az összeakadt kabát-
gombokkal, a Szecsuani jóemberben nem
irtózik attól, hogy az álöltözködések évezre-
desen elcsépelt megoldásához folyamodjon, a
Kurázsi mamában egy hosszú és lényeges
bölcseleti párbeszédről úgy tereli el a figyel-
met, hogy Katával lazzi-t csináltat: csizmát
kell felpróbálnia, és abban parádézni a
színpadon.

Most, a Víg özvegyben bejön szürke ru-
hában, szürkén és csöndesen. Leszegett fejjel
viseli el a fogadótapsot. Majd csöndesen
megkezdi a jelenetét. Profilban áll a nézőnek,
mint mindig, amikor párosjelenetet játszik: a
partner felé fordul, egészen ortodox módon
fogva fel a játéktárssal való kapcsolatot - az
operettszínészek mindig így tesznek:
kapcsolat csak akkor van, ha megfogom a
másik kezét vagy ruháját, vagy a szemébe
nézek -, játszik, de nagyon halk. Talán
fáradt? Vagy beteg? Amikor a felvonás
végén pezsgősüveget bont fel, hogy egyszer
életében ő is pezs-



gőzhessen, nem tudja kibogozni a kellék-
üveg dugójának drótját, kint az ügyelő előbb
durrant, és kicsikét később lövell ki az
üvegből a preparált szappanhab, hogy
elborítsa, mint a cirkuszban a borotválkozó
elefánt a vendég arcát. Ettől a kicsiny ké-
séstől szánalmas ez, mert megérzem a küz-
delmet, hogy vergődik a színpadon, a kö-
zönség előtt. Iszonyat szorongatja. A bukás
és a felejtés félelme. A testi elgyöngülés és
az emlékezet zavarai mutatkoznak rajta.

Ritkás haja középen kettéválasztva és
kínos gonddal hullámocskákba rendezve
olyan pedantériára utal, ami nem a clown-
Latabáré. S ez a szürke ruha! Szürke gérokk.
És a szürke táska, mint egy villany-számla-
leolvasóé? Valóban írnok Latabár Nyegusa.
Szürke és megszürkült emberke.

Csak áll és kicsit görcsös, félszeg kezével
a dereka táján babrálja ujjait, gátlásosan és
félénken. Félszeg és aggodalmas gesztus-
maszatolással, körülményesen és riadtan
meg szeretne kapaszkodni valami biztosban.
De csak a saját kezét találja. Ez nem a
színpadi Latabár, hanem a köznapi, aki be-
szélgetés közben vagy gondolkodás közben
így - csökevényes kéztördeléssel - próbálja
meg levezetni nyugtalanságát.

Mi történt vele ma este? Miért ilyen
szürke ? Miért ilyen halk ? A tréfái diszkré-
tebbek a szokottnál. És egyszer csak felfe-
dezem a szemét, amit még soha ilyen szo-
morúnak nem láttam, ennyire fájdalmasan
törődöttnek, talán soha nem volt benne
ennyi reményevesztettség. Ő a félrelegyin-
tett kisember, akinek elveszik idejét, mun-
káját, tudását, pénzét. Egyetlen öröme ma-
rad csupán: a szolgálat. Már csak mások
örömeiben tud örömet találni. Latabár
Nyegusa nem azok közé az agresszív hu-•
morú, komikus figurák közé tartozik, akik a
Víg özvegy-előadások színpadait telesza-
ladgálják, új meg új álruhákkal lepik meg a
nézőt, és egyre vadabb tréfákat eszelnek ki,
megtámadva a nézők rekeszizmait. De nem
is Latabár vadabb és bohócibb alakjai közé
sorolható. Évről évre és szerepről szerepre
szomorúbb lesz és mélyebb. Tekintetében
kutyaszerű bánat fénylik, és mind-inkább
kiraboltnak mutatkozik.

Nem a minden darab minden helyzetébe
beleillő clown áll ott felcserélhető és behe-
lyettesíthető magánszámaival, ezekkel az
örök és örökölt és örökbehagyó tréfákkal,
hanem a jellemszínész, aki egy megnyomo-
rított álmú kisembert hozott be a színpadra,
az egyetlen igazi embert, aki ezen a pezsgő-
pukkanásos, III. Napóleon korabeli vurstli-
szobrokkal díszített, olcsó és közönséges
színpadon megjelenik. Nem bohóci, színészi
eszközök rakatnak ki ebben a zajos vásárban.
Miközben Lehár csattog a zene-karban,
Latabár vékony, finom bánatot lop be a
színpadra.

De nem érzelmes és érzelgős alakítás ez.
Amint szemünk peremét elérte a könny,
csavar egyet a helyzeten, a hangon; egy tréfa,
egy gesztus, egy mozdulat, egy vicc, valami
játékos ötlet - örök-új -, és elnevetjük
magunkat, a könnyeken át nevetünk rá, erre
az ellenállhatatlan és mély bohócra, aki azt
csinál velünk, amit akar, és virtuózan játszik
sírás és nevetés között.

Mindig virtuóz. Mesterien tudja szak-
máját. Mesterien bánik idővel, térrel, kel-
lékekkel, jelmezzel, partnerrel és közönség-



gel. Csodálatosan poentíroz, talán hosszab-
ban készít elő és nagyobb szünetet tart előtte
és nagyobb szünetet elhangzása után mint azt
korszerű idegességünk ritmuskívánalma
diktálná, de tévedhetetlen biztonságú mindig.

A virtuozitás, a jólmegcsináltság legma-
gasabb igényű gyönyörét kínálja. A rész-
arányosságot, a kompozíció tisztaságát, a
szakmai tudás fölényét. Most a technikai
ismeretek felszívódnak játékká, és a tréfák
olyan természetes arányossággal rendeződ-
nek el a játék közegében, hogy már költé-
szetté nemesednek.

A második felvonásban új ruhában lép be.
Álöltözetben. Mohazöld balkáni nép-viselet,
dús arany hímzésekkel. Kis kerek sapkácska.
És egy hatalmas lila oldaltáska, ami oda-
odaütődik a derekán áttekert lila övhöz. Ebbe
a táskába teszi mindazt az evőeszközt, amit a
követségi estély előkelő vendégei elloptak.
Előbb Danilónak magyarázza el módszerét:
elvegyül a vendégek között, összebarátkozik
valakivel, barátságosan átöleli üdvözlés
ürügyével, és közben beletúr a zsebeibe. Meg
is mutatja. És nem bírja kihúzni Daniló belső
zsebéből a kezét. „Ki kellene tágítani" -
mondja indignálódva. És az ő saját logikája
szerint igaza van. Hiszen Daniló az egyetlen,
aki-nek a zsebe itt nem elég nagy, és nem
arra való, hogy ellopott tárgyakat rejtsen el
benne gazdája.

Hosszú játék következik. Latabár-Nyegus
sorra veszi a vendégeket, mindeniktől más-
ként kaparintja vissza az ellopott evőeszközt,
sótartót, tortakanalat, cukorcsíptetőt.

Amikor pedig sorra gyűlnek táskájában a
visszalopott evőeszközök, nem az agreszszív
komikus triumfáló vigyora látszik az arcán,
hanem egy szelíd és megértő mosoly, olyan
emberé, aki már sokat látott, és aki
egyáltalán nincs meglepve vagy meg-
ütközve az emberek apróbb hibáin és bot-
lásain. Nem örül sikerének, csak csendes
mosoly lyal nyugtázza, hogy megint nem
tévedett.

Ez a mosoly, ahogyan lezár egy-egy tré-
fát - utána sem nézve a feldúltan és ki-

fosztottan elrohant szereplőnek, hanem
szinte magába mélyedve, tűnődve, önma-
gának mosolyogva -, ez merőben új Latabár
arcán. Soha eddig nem láttam ezt a szelíd
megbocsátást, soha nem tűnt fel rajta a bölcs
megértésnek és az emberszeretetnek ez a
költői vonása. Így csak az tud mosolyogni,
aki valóban érti és szereti az embereket, és
akinek már semmi követelni-valója nincs az
élettől, lemondott minden-ről és mindenbe
beletörődött, olyannak fogja fel az életet és
az embereket, amilye-nek, és mindent, amit
kap, véletlen, talált örömnek tekint.
Mindeddig egy artistakeményen dolgozó,
zseniális komikust láttam a színpadon, aki
nekiveselkedve nevettette meg közönségét,
sokszor a nevettetésért magáért, és elsőrendű
fontosságú volt, hogy ő ne valljon kudarcot,
és megkapja a maga éltető tapsait. Most -
talán a nagyon szomorú és bensőséges
Frosch után - először látni Prospero mosolyát
Latabár arcán. A bölcs öreg még egyszer
megajándékozza magát az emberekkel való -
oly fonák - kapcsolattal, és még egyszer
megpróbál viszonylagos rendet teremteni az
életben.

A harmadik felvonásban a Moulin Rouge
hirtelen lemondott táncosnője helyett neki,
az öreg írnoknak kell fellépnie egy apacs-
táncban, természetesen női ruhában. Egy kis
filckalap, ráapplikálva néhány barna vukli,
ami a kalappal együtt lejár, és fedet-lenül
hagyja félig tar fejét, hogy azután visszarakja
a kalapot - természetesen fordítva: és a
fürtök eltakarják a szemeit, ő függönyként
vonja szét, komikus kacérsággal pillantgat ki
mögülük.

Ez a szám is tele van tréfákkal, de az öt-
letek nem fedik el a figura eredendő szép és
mély szomorúságát. Nemcsak pillanatokra
villan fel a fájdalmas és megalázott fény a
szemében, hogy azután annál hatásosabban
csattanjon a tréfa. Nem, most alapszíne a
bánat és a megtörtség, mintegy takargatja azt
a tréfákkal. Sokkal inkább akasztófahumor
ez, mint jókedv. Ez a szomorú, kopott ember
tréfával kísérli meg elütni
kiszolgáltatottságát és érzelmi kiraboltságát.


