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A képen körben sűrű, sötétfolt, benne
középen szürke, áttetsző tüll, amögött kinyújtott
kar, nyitott tenyérrel. A kar kontúrjait elmossa a
függöny redőzete és az elmozdulás
rögzíthetetlen íve. Lehetne ez akár árnyék is. Fény
által függönyök mögött is felizzó életek árnyéka.
Árnyék, mi élet által van, de nem maga az élet. Folt,
tüll, kar - a szürke árnyalatai. Mondhatnánk,
fekete-fehér kép (egy korai sorozat kivételével az
egyetlen a kiállításon, melynek rendezője Zeke
Edit), de ez inkább színtelen. A színek - akár a
fekete a Doktor Zsívágónál, akár a fehér a
Rítusnál - akkor bukkannak majd elő, amikor e
kéz elhúzza a szürke tüllt, hogy számtalan újabb
színes függönyt lebbentsen elénk. Ez a kép A
Mester és Margarita előadás - fotóinak egyik
darabja. Ha rajtam állna, kiemelném ezt onnan,
hogy már a bejáratnál ez fogadhassa a
látogatót: íme, e szürke-színtelen világból színes
álmokba léphetünk, igaz, ezeket az álmokat
csak színházból és csak fényképből szőtték.

Katkó Tamás, a fotográfus egyre hátrál, hogy
távolról bemérje, az egészbe ágyazza, ami tör-
tént (Carmen riadtan várja a felé induló tőrt, az-
tán a földön hever, a harmadik képen pedig fent-
ről, messziről már csak egy kicsi foltot Iátunk, de
tudjuk, a halott Carmen az); a fotográfus egyre
közelebb megy, de el nem érheti, meg nem érint-
heti a másik embert. Amit rögzítés most megmu-
tat, az akkor volt, és már soha nem lesz, emlék
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csupán, és emlékekből összefércelt látomás:
álom.

A legszebb és legfontosabb képek „a titok ka-
pujában" készülnek. A kifejezést a Szikora János
által rendezett Ghelderode-darabból kölcsön-
zöm, mégpedig azért, mert itt mutatkozik meg
legszembetűnőbben, hol születnek Katkó képei.
Ez a kapu valóság és egyszeri látomás határán
van, ezt a határvonalat húzza meg az oly elősze-
retettel használt áttetsző függöny, mely olykor az
előadás része, olykor a tovaforduló alak mozdu-
latából, annak ívéből születik. De láthatatlanul ott
húzódik ez a vonal azon a képen is, melyen az
előadás egyik hőse lehunyt szemmel hever a föl-
dön, feje egy lépcsősor alsó fokán, fölötte lehaj-
tott fejjel üldögél egy másik szereplő. Egy világ
választja el őket, egyikük a mindennapokból ki-
szakadva álmok közt bóklászik, a másik csap-
zottan, fáradtan, rezignáltan bámul a semmibe,
és veszi tudomásul a valóság tényeit. Egymást
nem érintik, kapcsolatban nincsenek, két külön
világ, amit elválaszt egy láthatatlan fal. Ezen a
falon születik a kép. Az előadás valósága és a
be-avatkozó fotográfus látomása találkozik itt.
Ami születik, az már nem dokumentum, de még
nem szakad le a konkrét produkcióról. Olyan
találkozás ez, amit mindkét fél azonos mértékig
meghatároz. Legalább annyira Katkó-képeket
Iátunk itt, mint Szikora- vagy Somogyi-
rendezéseket. Nem véletlenül említem ezt a két
nevet, elsősorban az ő munkáik segítik Katkót
abban, hogy blendéjével kitapogassa ezt a
falat. Bármilyen öntörvényű művész ugyanis a
fotográfus, az mégsem mindegy, milyen a
rögzítendő előadás, és milyen ahhoz a rögzítő
viszonya. Amikor az utóbbi háttérbe húzódik,
akkor színes, tarka, mozgalmas meseképek
készülnek (Romeo és J ú l i a - Veszprém,
Legenda A varázsfuvoláról-Szolnok), amikor
pedig vérszegény az előadás (Nyakfelmetsző-
Erkel Színház), akkor nem segít az azt saját
vízióihoz hajlítani próbáló igyekezet, vagy akár
az üveglapra csepegtetett piros festék sem.

Csak álom és emlék minden, mondják Katkó
Tamás fotói. Ezekre vágyunk, ezekre emléke-
zünk bezárt szobánk ablaküvegéhez támasztott
fejjel, minta lány az Ébren álmunk erdejében cí-
mű előadáson. Merőn bámul kifelé, és mögötte,
a szoba közepén egy átsuhanó alak mozdulatá-
nak foszlányai bukkannak fel. Talán valóban
mozdul ott valaki, talán csak a múlt egy-egy tör-
meléke kísért bennünket. A képen minden csak
volt. Valamikor, egyszer, tegnap, az imént. Most
nyílik a blende, de amit rögzít, az már csak a jelen
illúziója. Már nincs. A Ritus sötét szobájából
kifelé igyekvő alak még látható az ajtó világos
négy-szögében. A kiállítás látogatójában már így
marad meg: egy mozduló alak a titkok
kapujának síkjában. Abban a síkban, ahol egy
előadás emléke és a kép jelenvalósága
összeér.

In connection with the staging of one of his plays
- Affabulazione - at the Budapest Chamber
Theatre, the main unit of this issue is devoted to
the personality, the life-work and the plays of Pier
Paolo Pasolini, the world-famous and tragically
fated Italian director, author and essayist. Péter
Dobai, Endre Szkárosi and Eszter Babarczy
treat different aspects of his activity, while this
month's annex contains the above-mentioned
playtext as weIl as his Manifesto for a New
Theatre.

Tamás Tarján sums up the career and per-
sonality of László Mensáros, one of our great
elder actors recently deceased.

Two interviews with Hungarian theatre per-
sonalities follow: Judit Szántó spoke with László
Marton, managing director of the Comedy
Theatre, while László Bérczes met Enikő Esze-
nyi, a brilliant young actress of the same house
who recently showed her mettle in directing too.

Zsigmond Kompolthy's fictitious critical dia-
Iogue is concerned this time with András Nagy's
play, The Diary of a Seducer, inspired by the life
of Kierkegaard.

A review on the same production by Viktória
Radics opens our column of reviews. Further re-
views offer information on Shakespeare's
Winter's Tale (Madách Theatre), Ferenc
Molnár's Liliom (Comedy Theatre), Gyula Illyés's
The Eccentric (Castle Theatre), Gorky's The
Lower Depths (performed almost simultaneously
in Zalaegerszeg, Kaposvár and Budapest's
József Attila Theatre), Arnold Wesker's The
Kitchen (Kaposvár), and two musical enter-
tainments: Gallai-Fábri's Columbus (Operetta
Theatre) and Nagy-Pozsgai-Bradányi's The Kid
(Arizona Theatre). Our critics this time were
Dezső Kovács, Judit Katalin Magyar, Katalin
Budai, Tamás Tarján, Viktória Radics, László
Zappe, Krisztina Galgóczi and Enikő Tegyi. This
column is closed by István Nánay's account of
three productions by the Hungarian company in
Temesvár (Timisoara, Rumania).

Gábor Szigethy reveals another hidden as-
pect of recent theatre history: he introduces the
poetry of József Szendrő, known to most only as
an exuberant comic actor.

Finally László Bérczes shares with the reader
his impressions of an exhibition showing Tamás
Katkó's theatre-centred photos.

Katkó Tamás: Ébren álmunk erdejében

„Csak álom és emlék minden, mondják Katkó
Tamás fotói." A fotóművész tárlata három
hónapig volt látható a Bajor Gizi Színész-
múzeumban, áprilisban a Szegedi Nemzeti
Színházban lesz kiállítva. A Fotógalériában
közölt kép eredetileg színes.


