
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



orrához, ajkát lazán összezárja, bal kezé-
vel finoman fogja a széktámlát, ujjai pu-
hán egymás mellé simulnak, tekintete
csodálkozó s érdeklődő. A váratlannak
látszó mozdulat, ahogy a belépőt fogad-ni
hátrafordul a széken, megtervezetten
könnyed, bájosan kacér.

A képet nézve elmereng az ember:
valóban kopogtatás nélkül lépett be Kál-
mán Béla a színésznő öltözőjébe?

Másik kép, soha nem jelent meg újság-
ban, skatulyák mélyén lapult negyven
évig. Fénykép, amely Ruttkai Éváról ké-
szült 1947 októberében, amikor a riporter
kopogtatás nélkül lépett be a parányi
vígszínházi öltözőbe. Ijedt-kíváncsi szem,
a száj-szegletében kunkorodó zavart mo-
soly, Ruttkai Eva picit hátrahőköl, kezé-
vel zavartan fogja össze mellén a fürdő-
köpenyt. A kép életlen, a mozdulat suta:
bármily gyorsan kattintotta el masináját a
fotóriporter, a színésznő összerezzent,
megijedt a váratlanul rányitó férfitól, moz-
gott felvétel közben, holott mozdulatlanul
és bájosan kellett volna mosolyognia.

Ruttkai Éva fiatal, tehetséges színész-
nő, Kálmán Béla tapasztalt, jó szemű
színházi fotós. Mindketten tudják: szín-
házban a mutatósan váratlan pillanatokat
meg kell tervezni.

Feltehetően megbeszélték: ha kopog-
tatás nélkül ismét belép a riporter, a mű-
vésznő kellemdús és jellemző „színész-
nős" pózban várja, egy picit ijedt, egy
picit pikáns lesz a mozdulat, de felvétel
közben nem mozog, szempillája sem rez-
dül - így lesz tökéletesen megörökíthető a
lencsevégre kapott váratlan pillanat.

Ruttkai Éva megigazította arcán a smin-
ket, bal lábát kacéran a székre tette, mintha
épp most húzta volna fel lábára a tompán
fénylő selyemharisnyát; combját csak fé-
lig takarja a fürdőköpeny, alakja megfe-
szül, gesztenyebarna haja lazán vállára
hull, kifordított tenyerével félig eltakarja
arcát, nagy szeme világít, mosolyog és
csodálkozik, kíváncsi tekintettel fordul az
ajtó felé - hisz épp most lép be valaki
váratlanul!

A kép elkészült, nem jelent meg. Talán
a színésznő érezte úgy: a kor ízlésével
mérve picit pikáns a póz. Talán a riporter
vagy főszerkesztője gondolta úgy:
művésznőkről nem illik ilyen fényképet
közreadni, úgyis pletykálnak eleget a szí-
nészek erkölcseiről, nem kell a tűzre ola-
jat önteni.

Vagy a harmadik, a gondosan beállított
portré s a szellemesen szemtelen aláírás
látszott leginkább fokozni a fiatal

színésznő népszerűségét, akiről épp most
írták meg a lapok, hogy a budapesti szín-
házak egyetlen „prominens" tagja, aki
nem szavazhatott, tekintettel arra, hogy
még csak tizenkilenc éves, s így szava-
zásra nem jogosult.

Nyomtatásban, a Színház című lap
1947. október 28-i számában a három kép
közül a „tündérien pisze" portré jelent

meg. A másik két felvételt a riporter a
színésznőnek ajándékozta.

A megjelent fényképen eltűnt minden
felesleges részlet. A talonban maradt má-
sik két képen: ajtó, kilincs, kulcs, kideríthe-
tetlen fehér folt, talán egy törülköző a szí-
nésznő feje mellett, asztal alatt cipő, pa-
pucs. . . És Ruttkai Éva könyöke és combja
között a kolléganő feje!

Megtervezett váratlan pillanat: Ruttkai Éva 1947. (Kálmán Béla felvétele)



világszínház

Hányszor lépett be aznap este kopog-
tatás nélkül Kálmán Béla Ruttkai Éva
öltözőjébe?

Megtervezett váratlan pillanat: a szí-
nésznő öltözőjében lábát kacéran a szék-
re teszi, harisnyáját húzza, a kopogtatás
nélkül belépő felé fordul, arcát ijedten
eltakarja, de tenyere fölött bűbájos pil-
lantással figyeli a rátörő idegent.

Megtervezett pillanat; a színésznő egyik
lábán cipő, párja az ajtó mögé rejtve, épp
csak a hegye látszik ki, de a távolság akkora,
hogy ha valóban harisnyát húzni lépett
volna ki belőle, nem lehetne ilyen messze.
Ha viszont nem lökte volna hátra, most az
árva cipő ott ormótlankodna az öltöző s a
kép közepén! Megtervezett pillanat; Rutt-
kai Éva lábujjhegyen áll, harisnyás lábával
kecsesen spiccel, két keze finoman pár-
huzamos, szinte bűvölően vezeti tekin-
tetünk, tenyerével úgy takarja el arcát,
hogy szeme legyen a vonzó középpontban.
Megtervezett pillanat; az öltöző falán a szí-
nésznő éles körvonalú, takart árnyéka
mutatja: felvétel előtt gondosan bevilá-
gították a parányi öltözőszobát.

Beállított színházi fotó, a színésznő
viselkedik: néhány másodpercig ki lehet
bírni lábujjhegyen!

És mégis: váratlan pillanat.
Mert bár Ruttkai Éva lábát kacéran ki-

villantja a fürdőköpeny alól, de bal keze
begörbült ujjain, izmai feszülésén lát-
szik: fogja, tartja fürdőköpenye szélét, ne
libbenjen tovább. A színésznő kacér, az
ember szemérmes.

Arca elé kapott nyitott tenyere fölött
valóban csodálkozó szeme tündököl hang-
súlyosan, de tenyere, alig-alig összezárt
ujjai ösztönösen tiltakoznak: eddig, ne
tovább! Egyszerre csábító és távol tartó e
felénk forduló tenyér. Ruttkai Éva szemé-
ben a pillanat vonzó izgalma tükröződik, s
kamaszlány-riadtság: túl sokat fedtem fel
testem-lelkem titkaiból.

Tizenkilenc éves 1947-ben Ruttkai Éva.
Személyisége egyedi különösségét a világ
elé tárni, vonzónak, érdekesnek, lebilin-
cselőnek lenni minden pillanatban élete,
munkája, hivatása: színésznő, a jelen idő
királynője.

Tizenkilenc éves e régi képen Ruttkai
Éva. Kiskorú magyar állampolgár. Lábujj-
hegyen áll öltözőjében, riadt és boldog,
most tanulja, hogy kell pengeélen, szaka-
dék fölött kifeszített kötélen egyensúlyoz-
ni, a hosszú zuhanás közben röpülni, élet-
ben maradni. Művész: óvja és szétszórja
önmagát. Színész: élete minden percében
őrzi és kifecsegi titkait. Varázsló: tudja, kit,
mikor, milyen közel engedjen magához, s
titkaiból kinek, mikor, mennyit tárjon föl.

Most ennyit.

NÁNAY ISTVÁN

Színház
- Komáromban és Kassán

1952-ben alakult meg Komáromban a
Magyar Területi Színház, a csehszlová-
kiai magyarok egyetlen hivatásos szín-
háza, s harmincöt évvel megalakulása
után költözhetett új, korszerű, saját ott-
honba. Ez utóbbi állítás azonban csak
félig igaz: korszerű és új épületbe költö-
zött ugyan 1987-ben a MATESZ, de ez az
épület mégsem a sajátja. Úgy alakult, hogy
az épület gazdája a Komárom Városi
Művelődési Otthon lett, s a színház csu-
pán albérlő itt. Tehát a játszási körülmé-
nyek javulása ellenére sem változott meg
igazán a MATESZ helyzete, hiszen vál-
tozatlanul nincs megoldva a színházmű-
ködtetés számos gondja a próbáktól a
raktározásig. Ez a helyzet egyik félnek
sem kielégítő, hiszen a színház zavarja a
művelődési ház munkáját, s viszont, a
művelődési ház programjai akadályozzák
a színház tervszerű működését.

Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy
1969-től, a MATESZ kassai részlegének, a
Thália Színpadnak a megalakulása óta
színházhoz méltatlan körülmények között
dolgozik ez a társulat, s hogy a Magyar
Területi Színház mindkét együttese elő-
adásainak túlnyomó többségét nem is a
székhelyén, hanem még ezeknél is ked-
vezőtlenebb technikai és egyéb feltételek
között, tájhelyeken tartja.

Mindez csupán az egyik lényeges oka
annak, hogy a MATESZ tevékenységé-
ben elsődleges a nyelvművelő, közmű-
velődési szándék, s csak másodlagos a
művészi színvonal követelménye. A to-
vábbi okok: a rendező- és színészhiány,
illetve a szűk körből történő és hosszú
időn keresztül főleg a szórakoztatás igé-
nyét szem előtt tartó darabválasztás. Ez
utóbbit az is magyarázza, hogy évente
Komáromban is, Kassán is négy-négy
bemutatót tartottak csak, s a kínálatban
bizonyos műfaji, illetve tematikai ará-
nyokat be kell tartaniuk. A komáromi új
épületben az első két évadban nyolc-
nyolc premierre került sor, de a társulat
erejét az adott körülmények között ez a
feszített terv maximálisan kimeríti.

A társulatoknak igen gyér a színészi
utánpótlása, a főiskolát Magyarországon
elvégzők általában nem térnek vissza
volt színházukhoz, ezért most a pozso-

nyi szlovák nyelvű főiskolán képeznek
néhány színésznövendéket - a magyar
színpadi beszédet a MATESZ színésze,
Dráfi Mátyás oktatja nekik.

A rendezőképzés perspektívája még a
színészképzésnél is mostohább. Két főis-
kolát végzett rendezője van a MATESZ-
nak, az igazgató, Takáts Emőd és Hor-
váth Lajos. (Mindketten Prágában tanul-
tak.) Mellettük többnyire színészek, illet-
ve vendégművészek rendeznek. De sem
Magyarországról, sem Szlovákiából álta-
lában nem a legjobb rendezőket hívják
meg, vagy nem azok vállalkoznak rende-
zésre, így ritkán éri a társulatokat művé-
szi megújulásra inspiráló hatás. Ilyen
körülmények között óhatatlanul a be-
zártság, a befelé fordulás, a művészi
stagnálás veszélye fenyegeti a színházat:

Az 1987-88-as jubileumi évad azonban
azt mutatja, hogy a MATESZ igyekszik
minden nehézsége ellenére igényesebb,
művészileg magasabb színvonalú
előadásokat produkálni. Erre utal a mű-
sorterv, amelyen a következő darabok
szerepelnek: Katona József: Bánk bán,
Gyurkó László: Szerelmem, Elektra, Percs

Zejtuncjan: Egy szabad ember, Lovicsek

Béla: Végállomás, Natasa Tanská: Ella
meg a Bella, Feydeau: Osztrigás Mici,
Slade: Jövőre, veled, ugyanitt, Mark Twain:

Koldus és királyfi (Komárom), illetve

Szigligeti Ede: Liliomfi, Gorin: Fenomé-
nek, Pristley: Váratlan vendég, Gyüre

Lajos: Rózsa és Ibolya (Kassa). Változa-
tos, különféle szempontokat figyelembe
vevő, magyar klasszikusokat és csehszlo-
vákiai meg hazai magyar kortárs szerzők
darabjait, szovjet és szlovák drámákat,
zenés szórakoztató műveket és gyerek-
produkciókat egyaránt tartalmazó prog-
ram ez. Láthatóan Komáromban minden
szempontból jobban lehet differenciálni,
Kassán viszont egyértelműen s
hagyományosan vígjáték-orientált még a
műsor.

1988. január 31-én a MATESZ első
premierjének (Urbán Ernő Tűzkereszt-
ségének) harmincötödik évfordulóján ün-
nepi bemutatósorozat kezdődött Komá-
romban, amelyen a két társulat műsoron
lévő darabjai közül három-három volt
látható. Ez a sorozat átfogó képet adott a
Magyar Területi Színház művészi hely-
zetéről, gondjairól és eredményeiről.
Arról, hogy az igényesebb darabválasztás
még távolról sem párosul mindig az igé-
nyes művészi kivitelezéssel; hogy számos
ígéretes fiatal pályakezdő színész lépett
színpadra, többségük őszintén játszott,
míg nem egy idősebb pályatársuk


