
 
Latinovits Zoltán unokái 

    
 

Bajor Gizi „észrevett, és üzent, üzent 
valahonnan túlról, hogy érdemes és 
reményteljes, ha nekivágok az 
emelkedőnek” – Latinovits Zoltán 
Ködszurkáló című könyvéből idéztük 
színészi indíttatásának emlékét, amelynek 
sorsfordító pillanatát a József Attila (volt 
Szent Imre) Szent Imre Gimnázium 
önképzőköri előadása, Sárközi György 
Dózsa című darabjának 1949-es 
bemutatója jelentette. Címszerepét a 
nyolcadikos diák játszotta, az előadást 
megtekintette Bajor Gizi, és színházi 
álmaiban ő bátorította a fiatalembert, aki 
két évtizedes tragikus művészi életében, 
annyi bugyrát is megjárván a pokolnak, a 
magyar színháztörténet hatalmas 
egyéniségévé emelkedett. 
 Figyelemre méltó, hogy Latinovits 

Zoltán nem amatőr színjátszásnak, hanem önképzőkörnek minősíti előadásukat. 
Az ő gondolkodását ismerve nagyon is pontosan fogalmazott, mert nem a 
színjáték előadását hangsúlyozza, amely, erősebben fogalmazva, a műkedvelő 
magamutogatás képzetét is felidézheti, hanem az alma materükben élő és 
működő önművelés szellemére utalt. Ahogyan az egyházi iskolákban a scola 
ludus jegyében századokon át tanító és önművelő céllal  a hit és a Szentírás 
ismeretének elmélyítésében szerveződtek a passió- és az iskolajátékok, úgy a 
gimnázium fiataljai Sárközi György történelmi drámájának előadását is lelki-
szellemi készültségük művelésének, színesítésének tekintették. Önépítésnek 
tehát, amely már az összejövetelek és a próbák minőségét is meghatározza. Mert 
a produkció előadásánál fontosabb az, hogy a felkészülés, a próba folyamatában 
ember voltukban érlelődjenek, egymás megismerésében erősödjenek. A délutáni 
próbák közösségi alkalmakká formálódnak, amikor a fiatalok tanárukkal és 
egymással szabadon beszélgetnek a művészet, a színház, az irodalom 
kérdéseiről. Teremtő alkalmak ezek, amikor is a darabot a világgal összevető, 
elemző, gondolat-igazító, ébresztő beszélgetésekben az ifjak önmaguk kérdéseit 
is tisztázhatják a hétköznap eseményeiről, de a legnagyobb misztériumról, 
életről-halálról is, miként ezt a legutóbb  látott A mi kis városunk című poétikus 
színművében Thorton Wilder is színpadra fogalmazta. 
      Több mint húsz esztendeje Lukácsi Huba tanár úr vezetésével a József Attila 
Gimnáziumban kezdődött, az időközben múltját is visszanyerő Budai Ciszterci 



Szent Imre Gimnáziumban folytatódott a Latinovits Zoltán Diákszínpad 
munkája, amely az idézett szellemi-pedagógiai légkörben teremti előadásait. 
Wilder-előadásuk épp abban az elmélyültségben fogant, mint amit évtizede 
Shakespeaere- vagy Tamási-játékukban is megfigyelhettem: azt a szellemi és 
lelki komolyságot, amely az önképzőköri hajlandóságot jellemzi. S amíg néztem 
ezt a szépségesen felemelő és megrendítő huszadik századi passiójátékot, 
Mensáros Lászlóra is gondoltam, mert az ő Wilder-rendezését több változatban 
is megismerhettem, halála előtt kevéssel a Várszínházban is. A mai fiatalok épp 
olyan egyszerűen és természetesen játszották a földi és égi sorsunkról való 
történetet, ahogyan a kiváló művész is látta és láttatta. Két asztal, néhány szék, 
létra s egypár kellék – ennyi a színpad, s fölösleges több, még az ajtók jelzése is, 
mert a játék a képzeletünket ébreszti és szívünket indítja, mert a történet lelkünk 
színpadán játszódik.  
 S így történik ez már több mint két évtizede Lukácsi Huba tanár úr 
évadaiban, a szentimrés diákok jövő s távozó, mindig megújuló társulatában. A 
gimnázium Évezred címmel kiadott, igényesen szerkesztett évkönyvében a 

diákszínpad bemutatóinak sorát s 
az előadás képeit lapozva is 
igazolódik: a diákok a magyar és 
az egyetemes drámairodalom 
legigényesebb darabjainak 
társaságában töltötték a 
délutánokat, a hónapokat, hogy 
iskolatársaiknak, szülőknek, 
érdeklődőknek megmutassák a 
játék örömét és lélekformáló 
hatalmát. S az is Lukácsi tanár úr 

érdeme, hogy sosem óhajtott előállni modern teóriák és színházi divatok 
utánzatával. Rendezői magamutogatás helyett a legfontosabb vezette: diákjainak 
lelkéhez és értelméhez igazította a klasszikus darabokat. S ettől is hiteles és igaz 
a diákszínház a Szent Imre Gimnáziumban. 1987-ben, Szigligeti Liliomfijával 
indult a repertoár, amely az évek hullámzásával, a siker örömében vissza-
visszatért, aztán Shakespeare művei közül a Rómeó és Júlia tűnik fel, és a 
Vízkereszt is, amely szintén meg-megújult a fiatalok előadásában. A francia 
klasszikusok sorában komédiák és tragédiák váltakoztak, Molière, Racine, 
Corneille darabjai kerültek színpadra, a spanyolok közül Lope de Vega 
Furfangos menyasszonya, az olasz színpadi irodalom képviseletében Goldoni 
több játékát, a német szerzők közül Hans Sachs farsangi komédiáit játszották, de 
volt műsoron angol misztérium, a Júdás halála, aztán Jézus pokoljárása, máskor 
játszottak alföldi betlehemest és mesejátékot is. A stílusok változatosságában 
Molnár Ferenc Ibolyája mellett Tamási Áron két játéka, a Vitéz lélek és az 
Énekes madár talán legtöbbször szerepelt műsoron. 1989-től előadásaikat szerte 
az országban, de Kárpátalján és Erdélyben is előadták, s ebben a bolyongásban a 
Vitéz lélek különösen gyakran volt műsoron. 1991-ben pedig az egyetlen 
nyugati magyar gimnáziumba, a németországi Burg Kastlba is eljutottak a 



Liliomfival. Meghaladván kétszáz előadást, huszonötödik premierjüket tavaly 
tavasszal élték, amikor is Goldoni A hazugját mutatták be, amelyről az 
évkönyvben Wettstein Domokos tollából A hazugság természetrajza címmel 
dolgozatot is olvashatunk. A komédia és az előadás elemzését összefoglalva írja 
a Vianney Szent János osztály tanulója: „A dráma kortalan. A haszonleső Leliók 
ma is itt ólálkodnak körülöttünk, miközben törvényes eszközzé kívánják tenni a 
hazugságot. De célba csak az ér, aki tiszta és eszményeihez hű marad.”  
     Igen, a „csillagok járják a maguk útját”, ahogy a Rendező mondja A mi kis 

városunkban, de a mi kis életünkben a csillagok 
fényét és útját el nem veszíthetjük. Melegszik a 
szívem, ahogyan a szereposztásokat böngészem: 
hiszen a Tamási-játékban az egykor Bakk Lukácsot 
alakító Lázár Csabával minap kezeltem a Katolikus 
Rádióban, ennek előtte a Nemzeti Színházból több 
kitűnő epizódjára is emlékszem. Amint a kedves, 
nádszálvékony Terescsik Eszter, a mokány Hegyesi 
Csaba is a Nemzeti Színiakadémián folytatta Lukácsi 
tanár úr skóláját. Takács Bencét a diákszínpadon 
láttam először az Énekes madár Mókájaként, 
legközelebbb tíz esztendő múlva a Testnevelési 
Főiskola rendezvényén verset mondott, most ő is a 
Katolikus Rádió munkatársa. Már a Szent Imre 

Gimnázium tanáraként ismerkedtem meg Sudár Annamáriával, aki annyi darab 
főszerepét alakította, s a versmondás kivételes személyiségévé emelkedett. Ma 
sem feledem Kakasy Dóra csillogó tekintetét, amikor színpadra lépéshez 
készülődött Marosvásárhelyen a Nemzeti vendégjátéka alkalmával a Balkáni 
gerle előadásának lakodalmazási jelenetében. Hozzánk még Lukácsi tanár úr 
gondoskodása kísérte: vigyázzunk Dórikára! Vigyáztunk rá, de hogy a főiskolán 
mint fosztották meg kedvétől s erejétől, annak feltárása már a mai 
színházpedagógia súlyos kérdéseit adatolhatja. Színpad- és szakmaközeli 
sorsokat említettem, de hát ez a színpad egy seregnyi fiatal életében jelentett 
felemelő élményeket. Egykori kedves diákok, Latinovits Zoltán unokái az 
iskolajátékban, ma annyifelé a világban tanárok, mérnökök, vállalkozók, 
sikeresek és csalódottak, de valamennyük életének feledhetetlen pillanatait 
jelentette, hogy Lukácsi tanár úr lélekkörében élhettek, tanulhattak és 
játszhattak. De az is tanár úr közösségi természetét jelzi, hogy az évkönyvben a 
játékosok mellett a társulat tagjának tekinti azokat a hang- és fénytechnikusokat,  
szervezőket, a videofelvételek és fényképek készítőit, akik a több mint két 
évtizedes munkálkodásában munkatársai voltak.  
    Előadás után Lukácsi tanár úr találkozóra hívott; maradnak még játékosai, 
beszélnénk még A mi kis városunk tanulságairól. Szabadkoztam, hisz későre 
járt, a diákok is tán igyekeznek haza, a számítógép mellé, netán randevúra, vagy 
egy pohár sörre, lehűteni az esti játék hevét. S már jutottam elégszer hasonló 
helyzetbe, amikor érzékelhettem: a sietség, az érdektelenség vagy a sztárkodó 
önhittség már fölöslegesnek jelzi a kénytelen összehívott találkozót. De Lukácsi 



tanár úr körében tisztelettel összeült fiatalok gyülekezetét láttam, s tekintetükkel, 
s általa értelmükkel a darab, a játék azon fényeit keresték, amikkel a következő 
előadást jobbíthatják. Igen, a kis társulat, ahogyan a színpadon, úgy az életben is 
nemes eszmények igézetében felfelé tekint. Azt mondja Lukácsi tanár úr: 
tavasszal újabb Tamási-műre, a Csalóka szivárvány bemutatójára készülnek. 
Megrendítő és kivételes darab Tamási Áron életművében. Büntetlenül nem lehet 
átmenni a szivárvány alatt – üzeni az író Czintos Bálint sorsában, aki lelket 
cserélt, de nyugalmat nem talált, s hull végzetébe. Hasznos, erkölcsi-emberi 
eligazító játék Tamási darabja, fiataloknak főként – Latinovits Zoltán képével 
élve: mielőtt nekivágnak az emelkedőnek. Tamási Áron színháza védekezés és 
oltalom is az omlasztó világban. Mert a játék, a színpad, a színház önmagunk 
keresésének, az „emelkedés”-nek megszentelt helye és alkalma. A Latinovits 
Zoltán Diákszínpadon pedig különösképp. 
 Áldassék érte Lukácsi Huba munkálkodása. 
 

Ablonczy László, irodalom- és színháztörténész 
 

(Elhangzott a Magyar Katolikus Rádióban 2008. február 3-án, 
megjelent a Hitel c. folyóirat 2008. júniusi számában.) 
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