
uralt test marad a színpadon. A kérdésre,
hogy hová megy, nem fölényeskedésből
és pózból feleli azt, hogy sétálni, hanem
azért, mert csakugyan nincs, nem lehet
jobb ötlete, de ez maga a téboly. Julienek
(Péva Ibolya egyenletes, szép alakítása)
csakugyan attól kell tartania, hogy
Georges-a megtébolyult. Ez a Danton
ugyanis az általa megteremtett élet és a
halál között csak ezekben a pillanatok-
ban kényszerül tekintetét újra az evilági
pokolra vetni. Letartóztatása utána szín-
padi történések az emberi létezés való-
ban ekkor (1793-94 körül) elváló két sík-
ján történnek. A személytelenné lett po-
litikum bábjai, s a bábok mozgása okozta
tragédiák tehetetlen elszenvedőinek im-
máron csak intézményrendszerek köz-
vetítésével érintkező két síkján. Bregyán
alakítását dicséri, hogy a letartóztattatá-
sával a bábok nemcsak emberi súlyukat
veszítik el, nemcsak az intézményrend-
szer embertelen s ezáltal a nevetséges-
ségig groteszk mivolta válik érzékle-
tessé, de ez a két sík épp Danton alak-
jában egy pillanatra, talán utoljára, de
szikrázó elevenséggel össze is ér. Az,
hogy a végóráit élő Danton még a guillo-
tine árnyékában is nemcsak teljesebb, de
vonzóbb(!) életet élőnek látszik mind a
színfalak mögött lapuló gyilkosainál,
mind pedig a színpadra tolakodó esztele-
neknél, vigasznak ugyan meglehetősen
sovány, de ez a „kevés" azt jelenti, hogy
Szőke István színpadán újjászületni lát-
szik az a distinkció, melyet a tragédia-
költő görögök ismertek: dzóé és biosz. A
puszta biológiai létezés és az élet
különbsége.

A fekete függönnyel határolt fekete
színpad, melyre csak egy-két maximáli-
san stilizált, klasszicizáló hófehér díszlet
vagy egy szintúgy hófehér monumentális
utcafal került, nemcsak kiváló tere volt
ennek az előadásnak, de jelezte végig azt
a két szélsőséget is, melyek között az
embervilág tarkaságának léteznie és
vergődnie adatott.

A kritikus itt és ezen a ponton akár
elégedetten hátra is dőlhetne, legföljebb
még idézhetné azokat a sorokat, ame-
lyeket erről az előadásról egy másik kriti-
kus írt: „Évadok sorában is emlékezetes
játék, e színház legjobb hagyományait
gyarapítva." Azonban a kritikus nem vak,
és ezért nem is dőlhet hátra, ugyanis
tudja, hogy ez az előadás afféle rekviem
volt. Egy inkább külső, semmint belső
viharoktól immáron szétrázott társulat
búcsúelőadása.

KAÁN ZSUZSA

Megtáncolt történelem

A jó entrée-ra a táncszínháznak is szük-
sége van. A Győri Balett Bulgakov és a
többiek című új darabja főhősének ent-
rée-ja egyenesen frappáns és sokat ígérő.
Miközben Csajkovszkij Miséjének rész-
letét mormolja-zúgja a láthatatlan kórus,
a nézőtéri oldalajtóban megjelenik a
Mester: alias Mihail Bulgakov, alias
Markó Iván, és lassan felmegy a szín-
padra, majd - csengetésére - a szétnyíló
vasfüggönyön át olcsó hónapos szobá-
jába nyit. A lompos, de otthonában telj-
hatalmú gazdaasszony előbb oroszul
káromkodik, majd magyarul perlekedik
tovább: „Már megint maga az, Mihail
polgártárs? Gondolhattam volna! Mindig
ezek a művészek...! Mit szorongat a
hóna alatt? Már megint valami felforga-
táson jár az esze?! Nem hiszek a sze-
memnek! O-rosz-or-szág i-gaz tör-té-ne-
te . . . Es ezt maga akarja megírni?. . . Mit
képzel magáról? Hogy maga egy új meg-
váltó? Kit akar megváltani? Csak nem
minket?. . ." - mutat magára és macská-
jára (Bulgakov A Mester és Margarita
című regényének Behemót nevű szerep-
lőjére, „aki" - macska létére - a regény-
ben is két lábon jár.)

Á . ez az író tudja, mit csinál. Nem
tartóztatják fel a gáncsoskodó szavak. A
szoba falai szinte szétrobbannak, s a
füstben - a Tavaszi áldozat tétova hang-
jaira - Bulgakov-Markó egyenesen az
orosz történelembe lép. Entrée-ja tehát
jelképes is.

A koreográfus Markó Iván politizál.
Nyíltan és őszintén; ahogy a táncművé-
szetben nem szokás. A tánc és a valóság
viszonyának legtöbbször áttételes ábrá-
zolási módja és lehetőségei ellenére a
legjelenebb jelenre is aktualizálva mondja
el véleményét az orosz-szovjet történet-
írás viszontagságairól, mégpedig olyan
naprakész politikai érzékenységgel, hogy
az már a nemzetközi s hazai vonatkozás-
ban is tánctörténeti ritkaságnak számít.

Továbbá oly módon foglalkozik a vá-
lasztott témával, mellette pedig a min-
denkori államgépezet s a nép, a hatalom
birtokosai és kisemmizettjei viszonyával,
hogy közben maga is történelmet ír.
Kétségtelenül sajátos szemlélettel, szub-
jektíven szelektálva az orosz-szovjet tör

ténelem és irodalom korszakos esemé-
nyei között; kétségtelenül nem tudomá-
nyos s nem lexikális pontossággal, mivel
nem tankönyvet vagy lexikont, de még
csak nem is politikai évfordulóra szer-
kesztett dokumentumjátékot akart. In-
kább csak kétórányi színházat, közéletit
és közérdekűt: a színpad s a nézőtér jól-
eső együtt gondolkodását, amelyhez a tánc
s a látvány kitűnő tolmácsnak bizonyul.

Miként csakhamar kiderül, hogy a Bul-
gakov. . . nem A Mester és Margarita tán-
cos adaptációja, a darabon valamennyi
jelentős történelmi eseményt sem lehet
számon kérni. Például hogy Markó miért
hagyta ki belőle - mondjuk - az Arany
Horda uralmát, Borisz Godunov hatalom-
ra jutását, a Sztyepan Razin-féle paraszt-
felkelést vagy a borogyinói csatát. To-
vábbá hogy miért nem idézett meg min-
den jelentős írót és költőt, s miért nem
használt fel minden értékes orosz zene-
művet.

A koreográfusi szuverenitást tisztelet-
ben tartva csak azt érdemes vizsgálnunk,
hogy mindabból, amit végső soron kira-
gadott Oroszország s a Szovjetunió törté-
nelmi és irodalomtörténeti folyamatából,
miként is született darab s miként a nagy
formátumú, különös erejű előadás.

Markó dramaturgiája szerint három
szálon mozog a cselekmény: egy törté-
nelmin, egy politikain s egy irodalmin. A
koreográfus az első kettőt egymással
szorosan összefonva képről képre más-
más stílusú történelmi pillanatképeket
teremt, az irodalmi szál pedig arra szol-
gál, hogy ne csak egyszerűen keretbe
foglalja, de egyszersmind egységesítse is
őket. Ezt a szerkesztésmódot: a tisztán
koreografikus fejezeteket és pantomimi-
kus-gesztikus közjátékokat váltogató, a
pikareszk regényszerkezetre rímelő, egy
központi hős útja köré építkező cselek-
ményvezetést Markó egyik-másik korábbi
darabjából már ismerjük. A Stációk ifjú-
ja, Az igazság pillanata Lorcája is ilyen:
az eseményeket maga körül megsűrű-
síteni, felgyorsítani képes személyiség.
Formai szempontból hasonló szerkesz-
tést találunk az Izzó planétákban; míg a
Tabuk és fétisek vagy a Totem ugyan-
csak a szerző asszociatív láttatásmódját
hordozza.

A Bulgakov... azonban az említett
művek mindegyikéhez képest is újat ad.
Elsősorban azzal, hogy most maga a fő-
hős is számos metamorfózison megy ke-
resztül, mielőtt a darab végén Bulgakov-
ként térne vissza. Másrészt, hogy mel-
lette szinte főszerepet kapott a kandúr,



aki nem pusztán a gonoszság, hamisság s
a kétely ördögi szimbóluma, hanem az
örök „realista„ is; a főhőssel, azaz az
álmodó, lángoló orosz értelmiség típusá-
val szemben az ördögien ügyes túlélő
típusa, aki átlát a mindenkori hatalmi
gépezeten, és tudja, hogy a társadalmi
haladás vagy a művészet igazságát úgy-
sem lehet tönkretenni.

Formanyelvét tekintve Markó ezúttal
sem használja a Nyugat-Európában s az
USA-ban általánosan elterjedt s a
klasszikus balettal egyenrangú
koreográfusi alapanyaggá érett Graham-
rendszert és -technikát, sem annak
valamelyik, mások által egyénileg
kimunkált változatát. Helyettük a saját,
modern balettba oltott, kifejező
mozdulatokban gazdag nyelvezetét
alkalmazza. Azt viszont oldottan és
ökonomikusan, muzikálisan és a szi-
tuációkhoz illően, hangulatteremtő és
karakterizálni is képes módon. És mind-
ez az érték együttvéve most azért számít
újdonságnak, valamint igazi, a koreográ-
fust magát is megmérő bravúrnak, mert
Markó olyan személyiségeket kelt életre,
akik részint az orosz-szovjet történelem
és irodalom valóságos alakjai voltak,
részint híres regények vagy drámák
szereplőiként váltak már-már személyes
ismerőseinkké. S ráadásul - a tánc- és
látványszínház eszközeivel - Markónak
úgy kellett ábrázolnia valamennyiüket,
hogy mialatt önmaguk identitását: törté-
nelmi szerepét, írói világát vagy éppen
történelemszemléletét képviselik, egy-

szersmind a koreográfus sajátját is köz-
vetíteni tudják.

Ezek után itt az ideje, hogy a Bulgakov
és a többiek részleteibe is bepillantsunk.

Az említett hatásos nyitóképet követő
első tánckép a rongyokba, bocskorokba
bújtatott, nyomorúságos orosz parasz-
toké. Sztravinszkij itt felhasznált zenéje
(a Le Sacre du Printemps I. tétele) - a szűk
szakma szemében - bármennyire is össze-
forrott Maurice Béjart zseniális feldol-
gozásával (Tavasz), most az új, Markó
álmodta látvánnyal is autentikus kapcso-
latba lép. „Az orosz nép ébredése" -
lehetne a táncblokk önálló címe, még
csak ellent sem mondva a zeneszerző
adta eredeti alcímnek.

A koreográfus logikusan, mozgalma-
san és a zenei dinamikának megfelelő
képi fokozással építkezik. Következete-
sen használja a földet és a levegőt: a
kúszó, csúszó, egymást vonszoló moz-
dulatok után egyre felszabadultabbak az
emelések; egyre „elszántabbak", „re-
ménykedőbbek" az emberek. Végül egy
tömbbe rendeződő csoportjuk a gabona
növekedését játssza, kézfejük az életet,
de az eget, az istent is dicséri. Vagy talán
a cárt?

IV. (Rettegett) Iván alakja minden-
esetre megrendítő pompával, szertartá-
sosan emelkedik föléjük.

Alattvalói s egyúttal ellenségei: a gaz-
dag bojárok hívságban tobzódó, robusz-
tus, „zsíros" táncát Borogyin Igor herceg

című operájából a „nagy mars" kíséri.
Rettegett Iván alighogy megzabolázza
őket (miként a valóságban is fontos ren-
delkezéseket hozott gazdasági és politi-
kai hatalmuk megtöréséért), máris átvál-
tozik, ezúttal I. (Nagy) Péterré.

Az Igor hercegből vett másik részletre
(férfi-, női és vegyes karra) indul a har-
madik tánckép, és a reformjairól, vala-
mint Oroszország feudális elromlottsá-
gának felszámolásáról, aktív külpolitiká-
járól híres Nagy Péter vezetésével egy
hajóépítés fázisait jeleníti meg. A jelké-
pes munkálatokat maga a cár kezdi, ha-
talmas rúddal a kezében. A köréje sereg-
lő férfiak, majd a rudakba kapaszkodó,
azokon szökellő-szálló nők, az egész
„botos táncnak" a dallammal együtt
lélegző áramlása szabadságot és hitet
áraszt. Bizakodást a jövőben. Ezt
érzékelteti az a pillanat is, amikor az
elkészített hajó a friss szélben lobogó
vitorlával diadalmasan elindul felénk. . .

Pópa állítja meg hirtelen, kereszttel a
kezében, a pravoszláv egyházat képvi-
selve (és Péter cár s az egyház ellentété-
re utalva). Parodizált figuráját - újabb
kereszttel - a katolicizmus megszállott
híve, Raszputyin űzi el, akinek közvetí-
tésével egy harmadik s egyben az utolsó
cári udvarban vagyunk.

Sztravinszkij Apollo Musagetes című
balettjének részleteire II. Miklóst, a Ro-
manov-dinasztia utolsó orosz cárját és
családját enerváltnak, gyengének, élet-

Bulgakov és a többiek (Győri Balett). Jelenet az előadásból



képtelennek mutatja a darab. Raszputyin -
akár egy „új" Tartuffe - ájtatoskodva
gyámolítja a betegeskedő kis trónörö-
köst. Nővérei: négy kis „balettpatkány",
hiába vidítják fel játékos táncukkal, a
fiúcska csak a kereszthez és tanítójához,
Raszputyinhoz menekül, aki azonban,
mihelyt az udvar kivonul, féktelenül és
gátlástalanul adja oda magát a kéjsóvár
nevelőnők szenvedélyének.

Míg Raszputyin vallási fanatizmusá-
ban és erkölcsi romlottságában a doszto-
jevszkiji ember kétarcúsága is felrémlik
(Prokofjev L'Adoration de Velles című
művének kemény-kegyetlen hangjaira),
addig az I. rész befejező jelenete egyér-
telműen Csehov világát idézi (Prokofjev
két másik zeneműve, a Noces de Kije és
az Enterrement de Kije segítségével).

Felmerül a kérdés: vajon e két szín-
padi kép, azaz az általuk érzékeltetett két
történelmi korszak miért mond ellent a
tényleges kronológiának. Hogy Markó
vajon miért cserélte föl a színre vitel
sorrendjében Csehov és II. Miklós korát?
Gondolom, a történelmet legalább
annyira ismeri, mint legtöbbünk, ezért a
legcélravezetőbb, ha az okot magában a
darabban keressük. Például mindjárt az
előző két jelenet átkötésében (tudniillik,
hogy kereszt „kergethesse el" a keresz-
tet). Másrészt viszont, s úgy hisszük, ez a
fontosabb: Markó számára a Romanové-
kat körülfonó, többszörösen is „beteges"
miliő mintha tömören előlegezné az
orosz társadalom széles rétegeit jellemző
„valóságos" életet, amelyet azután a
Csehov-kép részletező realizmusa a ma-
ga élesen tiszta karaktereivel és jelleg-
zetes szituációival aprólékosan fel is tár.

Mert mi is történik a Csehov-képben?
Raszputyint és szeretőit alig nyelte el a
sötétség, a színpad bal oldalán, hintaszé-
kében pihenve, könnyű, világos öltönyé-
ben Csehovot látjuk. Átellenben kerti
hinta, benne a Fehér ruhás lány vagy
inkább az alig tizenhét esztendős Anya a
Cseresznyéskertből. Mert kétségtelen,
amint azt a meseszép, impresszionisz-
tikus háttér függöny is sugallja: a színpad
most a cseresznyéskert maga. Valóban
Anya álmodozik, s a Diák sem más, mint
a haladó szellemű Petya Trofimov, aki a
kegyeit keresi? Vagy mégis Irina ő, aki
ámuló kíváncsisággal fogadja az érett férfi
közeledését? Akkor azonban a férfi még-
sem Csehov, hanem Ványa bácsi?

Markó ránk bízza, meddig játszunk el
figurái azonosításával. Es azt is, milyen
eredményre jutunk. Hiszen oly mind-
egy! A lényeg ugyanis nem ez, hanem

hogy hitelesen érzékeltessen, hogy at-
moszférájában és egy-egy gesztussal
meg-ragadott típusaival teremtsen meg
egy annyira jellegzetes és annyira orosz
írói attitűdöt! Es hogy Csehov nyomán
ő is bemutassa az orosz dzsentrik
egyhangú, de tervekkel, álmokkal s
reményekkel átszőtt hétköznapjait.
Ráadásul Markó teremtményei nemcsak
csehovi, de természetesen markói életet
is élnek. Oly-annyira, hogy
személyiségük, sőt tetteik is egyre
jelképesebbé válnak. A „háziak" s a
„vendégek" lélektani elemekben is
gazdag pas de quatre-ja után (amely az
amerikai pszichológiai realizmus egyik
klasszikus táncdrámáját, Antony Tudor-
nak az amerikai kisvárosi lét konven-
ciókkal és hazugságokkal teli életformá-
ját leleplező Orgonáskertjét is eszünkbe
juttatta) részeg kupecek alázzák meg a
szép földbirtokosnét, s a Fehér ruhás lányt
is inzultálják (lásd: parasztmozgalmak a
jobbágyrendszer eltörlését követően).

Udvarlója, a piros inges Diák a vé-
delmére siet, majd - tehetetlenségében
(lásd: anarchisták erősödése) - felgyújtja
a kertet. A hirtelen támadt tűz viszont
már kétszeresen is jelkép. Benne ham-
vad el a pusztulásra.érett világ, de tőle
lobban lángra a társadalmi megújulás
parazsa.

Ez a jelképes tűz lesz az, ami azután a
táncmű I. és II. részét is összefűzi, s
amely mellé szinte felkínálkozik az újabb
kísérőzene: a Tűzmadár (Sztravinszkij).
Ezúttal a - Sacre-ral ellentétben - nem
eredeti, népmesei balettfeldolgozásának
szellemében, hanem egyik legautentiku-
sabb modern változatát: a Béjart-féle ér-
telmezést konkretizálva.

Maurice Béjart Tűzmadár című balett-
jében ugyanis a tűzmadár a forradalom
madara; kompozíciójának gondolatisága
pedig a mindenkori igaz és legyőzhetet-
len forradalmi harcot igenli. Markó vi-
szont - a zenekari szvit II. tételének fel-

használásával - a szibériai börtönökben
is tanuló, dolgozó, politizáló orosz for-
radalmárok áldozatvállalását, öntudato-
sodását és közösséggé szerveződését fo-
galmazza meg. (Megjegyzendő, hogy a
Béjart-féle s a Markó-féle színpadra állí-
tást még egy személyes motívum is össze-
kapcsolja. Az tudniillik, hogy Markó
Iván e Béjart-balett címszerepében debü-
tált a Béjart-együttesnél. Ezért is értünk
vele egyet abban, hogy táncában mint-
egy a régi szerepére is „emlékezik".

Sztravinszkij muzsikája egyre diadal-
masabb; a rabok ledöntik a hatalmas bör-
tönrácsokat, s máris óriási, színpadnyí-
lásnyi plakátot látunk. Rajta a messziről
érkező, arctalan, ezerfejű tömeg, amely,
akár egy május elsejei felvonuláson, a
Vörös Hadsereg indulójára menetelve
ünnepli a győztes forradalmat. A forra-
dalmár író is diadalittas: egy létrán állva
még vörösebbre festi a plakátot, majd
örömmámoros arccal, a forradalmi
pátosztól fellelkesülten előrerohan.

Ám újra ott áll a kandúr, és egyetlen
gesztussal lehűti. Mintha csak azt kér-
dezné: „Barátom! Ezeknek, ezekkel akarsz
te új világot építeni?!" Az újabb tánckép
előkészítéseként pedig végigvezeti „gaz-
dája" tekintetét „a népen": a vasúti resti
kopottas padjain terpeszkedő, elfáradt,
mosatlan szájú és mosdatlan testű, ágról-
szakadt, szedett-vedett gúnyás embere-
ken. . . Alig ébredeznek, máris szedelőz-
ködnek, s egy ízes-tréfás csasztuskára
frenetikus táncba kezdenek. A színpad-
kép is filmszerű gyorsasággal változik. A
háttérben tipikusan orosz utcakép szüle-
tik: a pirog, a vodka, a víz- és a halárus
bódéi előtt jó kedélyű, életvidám embe-
rek mulatoznak. „Produkciójuk", mely-
nek hangulatába egy kis vodka is „bese-
gít", nemcsak az előadás legmerészeb-
ben, legtöbb politikai éllel előkészített
részlete, de Markó karakterizálóképessé-
gének és humorának eddigi legbravúro-

Középen: Bombicz Barbara és Markó Iván (Benkő Imre felvételei)



szín háztörténet

sabb bizonyítéka, a Győri Balett társula-
tának pedig egyik legfeledhetetlenebb szí-
nészi-technikai csúcsteljesítménye.

Az utca emberének gondtalan, felszí-
nes vidámsága s veleszületett optimiz-
musa azonban még nem feledtetheti az
író saját felelősségét és történelmi-poli-
tikai elhivatottságát. Csupán társadalmá-
nak korlátaira, éretlenségére figyelmez-
teti. Csalódásából a darab legimpozán-
sabb táncképe: a bál zökkenti ki. A Sátán
bálja - amelyet Markó varázsosan szépre
és hatásosra alkot. A Sátán bálja, ame-
lyen - az Anyegin (Csajkovszkij) nagy
keringője teremt sodró lendületet, fékez-
hetetlen áradást a vamp- és vámpírarcú,
pokolbeli lények örvénylő, vörös forga-
tagához. Bulgakov „Mestere" és „Marga-
ritája" - a regénytől eltérően, ám drama-
turgiailag a táncmű érzelmi tetőpontja-
ként - itt találkozik egymással. Bulga-
kov-Mester tehát a kandúr, azaz ekkor
már a Sátán segítségével megízlelheti a
„boszorkánytündér" Margarita csókját, s
vele a földöntúli boldogságot, de álom-
nyi pillanatra csupán, hogy azután a való-
ság még kétségbeejtőbb legyen számára.

A következő kép - utalva Bulgakov
személyes hányattatásaira is, de főként a
sztálini bürokrácia módszereire - gogoli
léptékű szatírával kelti életre a személyi
kultusz időszakának hivatali-hivatalnoki
módszereit. A főhőst mint a bürokraták-
nak kiszolgáltatott kisembert dolgavé-
gezetlenül küldözgetik irodáról irodára,
egyik íróasztaltól a másikig, megfélem-
lítve és megalázva emberi méltóságában.
Az aktahegyek, leiratok, feljegyzések,
másolatok, mellékletek tengerébe szinte
belefullad a gyanútlan áldozat. S az
igazság? Hová lesz ezenközben „a nagy
mű": Oroszország vérrel és szenvedéssel,
magasröptű uralkodói koncepcióval és
művészi tehetséggel íródó igaz törté-
nelme? A kandúr vigyázza, s hogy a nyo-
mozók meg ne kaparinthassák, lapjait
galambbá varázsolva menti meg az utó-
kornak. Az író pedig, sejtjeiben-zsigerei-
ben átélve mindazt, ami a koreográfia
„soraiban" és „sorai között" évszázadok
alatt történt, arcán, testtartásán, járásán e
századok viharait hordozva, a színpad
belsejéből felénk indul. Hunyorgó tekin-
tete a kezében tartott mécses lángjánál is
világít, egyszerre kérdőn és a minden
eddiginél értelmesebb, tartalmasabb
folytatásra szólítón. Az író a törté-
nelemből visszajön közénk, és mindnyá-
jan értjük, amit némasága üzen: tovább-
lépni nekünk kell, de csak „tiszta lappal"
szabad!

Markó Iván táncszínháza természe-
tesen a kitűnő munkatársak és előadók
segítségével teljesedhetett táncközpontú
totális színházzá. Nem feledkezünk meg
hát Gombár Judit jelmezeiről és lenyű-
gözően szép díszleteiről, Páros Zsolt és
Hani János szcenikusi munkájáról, vala-
mint a Győri Balett táncosainak szolisz-
tikus és együttesi munkájáról, élén az
írót, Rettegett Ivánt, Nagy Pétert, a cári
fényképészt, Csehov-Ványa bácsit, a for-
radalmárt s a Mestert megformáló Mar-
kó Ivánnal és a győri Kisfaludy Színház
művészével, Sipka Lászlóval a kandúr
szerepében.

Drámapályázat

A József Attila Kör és a KISZ KB Kultu-
rális Osztálya által kiírt - s lapunk 1987.
augusztusi számában is közzétett - drá-
mapályázatra beérkezett műveket a bí-
ráló bizottság értékelte, és a következő
döntést hozta:

Bodor Béla: Saint Francis Experience
című művét a tizenkétezer forintos;

Soóky László: A feltámadás (úgy tűnik)
elmarad című darabját tízezer forintos;

Szilágyi Andor: A tamanduák éjszakája
című komédiáját nyolcezer forintos
jutalomban részesíti.

A hetvenhat beérkezett pályázat közül
figyelemre érdemes művek érkeztek még
Kopecsni Pétertől, Balogh Józseftől,
Kiss Zoltántól és Balla D. Károlytól.

A fentiekkel egyidejűleg a bíráló bi-
zottság az érdekelt intézmények részvé-
telével (úgy mint Magyar Írók Szövet-
sége József Attila Köre, KISZ KB Sza-
badidős Osztálya, Rádiószínház, Magyar
Televízió Fiatal Művészek Stúdiója,
Magyar Színházművészeti Szövetség dra-
maturgtagozata) drámapályázati alapot
hozott létre. A drámapályázati alapból
harmincöt év alatti drámaírók részesül-
hetnek.

A bíráló bizottság minden év február-
jában értékeli az előző év folyamán beér-
kezett kéziratokat. Pályázni az adott évben
bemutatott darabokkal is lehet. Elsősor-
ban egész estét betöltő darabokat várnak.

A pályázat nem jeligés, és nincs bekül-
dési határidő.

A kéziratokat a Magyar Írók Szövet-
sége József Attila Köre címére küldjék,
Budapest VI. ker., Bajza u. 18. A borí-
tékra rá kell írni: Drámapályázat.

SZIGETHY GÁBOR

Egy másodperc
Ruttkai Éva életéből

Kulcslyukon belesni illetlenség, de szem-
fülesnek mondják az újságírót, ha hirte-
len sarkig tárja az ajtót, s jó pillanatban
kattintja el a fotómasinát. A közismert
színházi fényképész, Kálmán Béla 1947
októberében Kopogtatás nélkül portyára
indult: „A fotóriporter nem tartozik a
legtapintatosabb lények közé. Rendsze-
rint a legalkalmatlanabb pillanatokat vá-
lasztja ki, hogy érdekes és izgalmas
felvételekkel lepje meg lapjának
olvasóit. A Színház fotóriportere ezúttal
is ilyen rajta-ütésszerű feladatot
választott magának: egyik este
végiglátogatta a pesti színházakat, és a
felvonásközökben kopogtatás nélkül
nyitott be a főszereplők öltözői-be, hogy
meglesse, mivel foglalkoznak a pihenés
perceiben." E néhány soros bevezető
után, amely a Színház című lap 1947.
október 28-i számában olvasható, másfél
tucat fénykép következik: ismert,
népszerű színészek, bájos színésznők,
fiatalok, idősek, szépek, szebbek tesz-
nek-vesznek öltözőikben a szünetben.
Gábor Miklós elmélyülten fésülködik,
Bulla Elma a szemét festi, Görög Ilona,
Loránd Hanna, Békés Rita és Ferrari
Violetta egy fekete kutyust, darabbeli
„játszótársukat" abajgatják, Mezei Mária
fejére fátylas kalapot illeszt az öltözte-
tőnő, Lukács Margit Éva szerepében vi-
selt, kicsit divatjamúlt kosztümjének füge-
faleveleit rendezgeti, Bánki Zsuzsa éppen
iszik („Szerencsére látszik a képen a víz-
vezeték csapja."), Feleki Kamill a nad-
rágját húzza fel, s heves kézmozdulattal
tiltakozik a váratlan látogatás ellen, Somló
István nagyon meglepődik, de úgy, mint
aki tudja: ilyen váratlan pillanatokban
illik nagyon meglepődni. . .

Ruttkai Éva öltözőasztala előtt ül, hát-
rafordul, jobb könyökét a székre támaszt-
ja, s mutatóujjával megböki orrhegyét:
„Csak nem akarják megint azt írni, hogy
»tündérien pisze« vagyok?"

Mademoiselle Cyrano, ahogy egyik la-
punk bájos-gonoszul becézte akkoriban a
fiatal színésznőt, mintha nem lenne
elragadtatva a kopogtatás nélkül belépő
riportertől.

De színésznő, minden porcikájával vi-
gyáz arra: előnyös legyen a róla készült
fénykép. Mutatóujjával épp csak hozzáér


