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Jelenet az INRI-ből (Koncz Zsuzsa felvételei)

és végérvényessége, figyelmes és szorgalmas
inkább, beleérez - függőben hagy dolgokat, ez
művészetének egyik kulcsa, ebben a bizonyta-
lanságban több pontosság rejlik, mint első pil-
lantásra vélnők, de még válogatásával is azokat
az aspektusait erősíti meg a „régi történetnek"
(négyből alkot egyet), amelyekben Jézus szem-
lélődő, eszes embernek látszik - nem szenved,
nem is eksztatikus, nem is hipnotikus, vitái is
inkább csöndes dialógusok (például Nikodé-
musszal), olykor fellobbanó dühe a pedagógus,
Péter hitehagyása és keserves zokogása is in-
kább az eleve elrendeléssel, minta Péter lelkében
felszakadó űrrel rokon (hiszen Jézus
megmondta, hogy így lesz, és így is lett). De
éppen ennek a hiszterizált, fanatikus
vonatkozásnak a kikapcsolásával mennyire
láthatóvá válik a közlés ténye: nem véletlen,
hogy a mérlegelő Pilátus egy pillanatra
megjelenik előttünk, ahogyan próbálkozik a
zsidók meggyőzésével, alakja a tanítványokénál
élőbb Bálint előadásában, mint egy kissé
megfáradt és intelligens politikus, akinek a
hatalma virtuális térbe vettetik (akit ugyebár
meghalad a történelem); vagy ezért érezzük
Tamás ujját (ha jól emlékszem, ez a jelenet is
szerepel az előadásban, mert azért erős váloga-
tást láthatunk, és utólag nem tudom már, mi az,
amit én képzelek hozzá, és mi az, amit ott hallot-
tam) behatolni a feltámadt Jézus mellsebébe: a
kételkedő, a szkeptikus alakja is igen plasztikus
Bálint elővezetésében.

A feszültség itt nem abból fakad, hogy a meg-
magyarázhatatlan kapcsolat egy földi anyától
született lény és Isten között bizonyítást nyer-e
vagy sem, hogy a csodák miképpen csodák, és
hogy ebből milyen következtetések hárulnak
ránk, halandókra, hanem abból, hogy a történetet
valamiért újra meg újra el kell mondani. Egészen
odáig el kell mondani, hogy meghalt és
föltámadott. Bálint, mint egy filmforgatókönyvet,
úgy pörgeti le előttünk a képeket, közeliket ad és
nagytotálokat, eközben mindig ügyel az
understatementre: nem úgy bizonyítja be, hogy
lehetséges egy ilyen ember, hogy mintegy az
isteni felől közelít, hanem belülről, belőlünk vizs-
gálódik kifelé.

Nem a hit, nem is a hitetlenség, hanem a
viszonylatok egyszerű architektúrája. Olyan vi-
szonylatok architektúrája, melyekben a kiválasz-
tott személy, mondhatni, a célszemély kilép az
ikonszerű dermedtségből, amelybe kétezer év
merevíti (ehhez nem kell Scorsese trükkje), és
megjelenik előttünk, tökéletesen alkalmasan arra,
hogy akár a hatos villamoson, akár a metrón, akár
egy zeneakadémiai koncert szünetében be

szédbe elegyedjen velünk. Létezését tudomásul
vesszük.

És itt jön a bukfenc.
Tudomásul vesszük, hogy az egyik legszebb,

legeredetibb, legizgalmasabb, legtitokzatosabb
ember botrányos módon mártírhalált halt.

Elég ez?
Amennyire meg tudtam ítélni, az ezerkilenc-

százkilencvenhetes év utolsó INRI-előadásán a
Radnóti Színházban nem templomban voltam,
hanem egy olyan nézőtéren, melyet tiszta arcú,
barátságos emberek töltöttek meg, családok,
férjek és feleségek, gyermekeikkeI, olyan felesé-
gek, akik némely nevezetes részeknél összemo-
solyogtak a férjeikkel („ez az"), vagy átnyúltak az
apa háta mögött, hogy kedvesen megérintsék a

Azt hiszem, a legjellemzőbb a befejezés el-
hagyása. Amikor Calderón VIII. Henrikje a
zárójelenetben walesi herceg(nő)vé teszi
elhagyott feleségétől született lányát, Máriát,
kettőjük között éles, vallási színezetű, ám
valójában politikai vita bontakozik ki: Henrik orvul
olyan esküszöveget olvastat fel, amelyben Mária
hitet tesz az anglikán újítások mellett, a
vakbuzgó katolikus leány - a majdani Véres Má

gyermekük vállát,, akivel hárman egy pillanatra
összenéztek: a színpadon ott állt egy színész, aki
olyan sallangtalan egyszerűséggel adta át nekik
azt, ami már addig is az övék volt, hogy ebben az
átadásban benne rejlett az újraátélés titokzatos
lehetősége.

Nem volt botrány, nem kiáltott a nézőtéren
senki halleluját, senki sem tért meg vagy tért ki
a hitéből: hálásan megtapsolták a másfél órába
sűrített Egészet, otthonuk volt a színház.

INRI (Radnóti Színház)
Máté, Márk, Lukács és János evangéliumából és Vas
István versének felhasználásával összeállította: Bálint
András. Díszlet: Horesnyi Balázs. Zene: Melis László.
Rendezte: Deák Krisztina.
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ria, a paradicsomos vodka névadója - elkesere-
detten tiltakozik, majd a kínos helyzet s az apai
terror szorításában fogcsikorgatva, ám reser-
vatio mentalisszál (Tamás: A mondott feltételek-
kel. - Hercegnő: Elfogadom. [Félre] Azok nél-
kül.) engedelmeskedik.

A Radnóti Miklós Színház Telihay Péter ren-
dezte előadásán aZ esküszöveget felolvasó
Ezredes (Csankó Zoltán) szavai mindjárt a
protokol-
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Schell Judit (Boleyn Anna) Kulka Jánossal
(Wolsey bíboros)

láris bevezető után ünnepi zenébe fulladnak, és
a zárókép hangsúlyos mozzanata az apoteózis-
szerű - Bulla Elma valamikori Szent Johannájára
emlékeztető - pózban sugárzó, üdvözülten mo-
solygó Mária alakja lesz, amint esküre emeli
kezét; Henrik a háttérből fásultan nézi. Elvégre
most vesztett el, néhány röpke színpadi pillana-
ton belül, két feleséget is, azt, akit imádott, de
hűtlenség miatt kivégeztetett, s azt, akit eltaszí-
tott, de épp visszavett volna. Elég az ő baja.

A rendezői döntésből koncepció érződik - a
dráma politikai-közéleti vonulata iránti érdekte-
lenség. Holott Calderónnak ez az amúgy elég
középszerű műve (az utókor még a legnagyob-
bak hagyatékában is többnyire jó érzékkel szo-
kott rostálni) par excellence politikai dráma, még
az is lehet, hogy rendelésre íródott. Hiszen a
megírás idején még százéves sincs, és mind a
calderóni jelenig tovább sugárzik a botrány,
amelyre a szerző visszautal: az angol király csú-
ful elbánt egy bűntelen spanyol királyi hercegnő

vel, a legkatolikusabb uralkodópár, Ferdinánd és
Izabella lányával, méghozzá egy eretnek tanokkal
kacérkodó közönséges angol nemeskisasszony
kedvéért, és amikor a pápa megálljt parancsolt
volna önkényeskedő bujaságának, inkább elsza-
kította magát és országát Rómától. A katolikus
spanyol drámaírói szív hogyan is nyugodhatott
volna bele mindebbe? Különösen ha a sztori a
valóságban is oly izgalmas és színpompás, hogy
drámai témaként úgyszólván az utcán hever?

Szó mi szó, a darab alig, legföljebb szükség-
szerű koncentráltságánál fogva izgalmasabb a
valóságnál (az ábrázolt háromszögtörténet
ugyanis, bármilyen furcsán hangzik, a valóság-
ban hét hosszú esztendőre nyúlt el); a felhábo-
rodott Calderón már-már szocreál sematizmus-
sal állítja szembe a két nőt: az angyali tisztaságú,
a katolikus hiten és imádott férjén egyaránt szent
áhítattal csüggő Katalin királynét és Boleyn An-
nát, a mindenen átgázoló, sötét, könyörtelen,
feslett és karrierista eretnek boszorkányt. Henrik
királlyal szemben elnézőbb a szerző, minden
bizonnyal nem csupán azért, mert a konfliktus
két pólusra sarkítva hatásosabb, hanem azért is,
mert elvégre királyról van szó, aki a kor felfogása

és Szervét Tiborral (VIII. Henrik)

szerint országát testesíti meg, és Spanyolország
nincs abban a helyzetben, hogy Angliát elsöpörje
a föld színéről. (Időközben még az Armada is
megsemmisült, az eretnek Anna eretnek leánya, a
protestáns Debórának mondott I. Erzsébet jó-
voltából.) Igy aztán Henrik mindössze gyenge és
képmutató, de még erről sem igazán ő tehet,
hiszen Boleyn Anna - mint ez már a nyitó kép
látomásából kitűnik - megbabonázta. (Ezt pedig
igazán szavahihető tanú, nevezetesen maga
Henrik király állította, igaz, csak jóval később,
abban a perben, amely Anna kivégzéséhez
vezetett, lé-vén hogy a megszállottan fiúörökösre
vágyó és Jane [Janka] Seymourba ennek okán is
fülig átszerelmesedett király már mindenáron
szabadulni akart második asszonyától -
Calderóntól nem volt hát valami fair, hogy hitelt
adott neki, no de egy politikai kulcsdrámának
miért is kellene fairnek lennie? Es ha már Jane
Seymour neve elhangzott: Calderón
anyagkezelése tökéletesen érthető, az ő
szituációjában a hasonlóan, csak épp ellenkező
előjellel lojális Shakespeare sza-
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kasztott ilyen beállításban ábrázolta volna az
eseményeket - legföljebb jobb darabot írt volna,
mint ahogy írt is, a témából -, az azonban meg-
fejthetetlen rejtély, hogy ha már Katalin királyné
udvarhölgyeként Jane Seymourt is fellépteti,
ami különben nem felel meg a valóságnak,
miként hagyhatta ki a ziccert, hogy legalább
érintőlegesen ne utaljon Henrik és a bájos hölgy
későbbi kapcsolatára, annál is inkább, mert
hiszen Lady Janka volta „boszorkány" Anna igazi
nemezise.)

Calderón tehát úgy építi művét a két asszony
szembenállására, ahogy majd Schiller teszi a
Stuart Máriában, csak éppen sokkal naivabb és
vázlatosabb írói eszközök állnak rendelkezésére;
remekművei ismeretében esetleg meggondolan-
dó, hogy mozoghatott-e sokkal otthonosabban
egy idegen ország terepén, ábrázolhatott-e élet-
szerűbben sosem látott angol miliőt, angol típu-
sokat (még a gyermeklány kora óta Angliában élő
Katalin sem volt már ízig-vérig spanyol); Az élet
álom nem ellenpélda, hisz annak mesebeli Len-
gyelhonja ugyanazon a térképen terül el, mint
Shakespeare Bécse vagy Csehországa. Minden-
esetre a négy főszerep a jövőben sem igen ke-
rülhet be a nagy színészi álomrepertoárba, bár
megkísérthetnek olyan színházakat, amelyek ki-
forrott és érdekes egyéniségű színészekre oszt-
hatják őket. (Amint ez valószínűleg a jelen eset-
ben is történt.) Am még ez esetben is vitatható,
érdemes-e csak a figurákra - illetve alakítóikra
terhelni az előadás súlyát, avagy, más szemszög-
ből nézve, nem jár-e jobban darab is, néző is, ha
a személyes szembenállá-
sokban testet öltő történel- mi-
politikai kontextus is kap
legalább annyi nyomatékot,
amennyi a szövegből kihü-
velyezhető. Jó, jó, manapság
állítólag a magánéletre kell
koncentrálni, és a biztos bukás
útja közéleti mondanivalókkal
van kikövezve - de ez mégsem
jelentheti, hogy politikai
fogantatású drámákat is erre a
módira szabjanak át, és az
Angliai egyházszakadást
(tudniillik ez a dráma eredeti
címe) feltétlenül Boleyn Anna
boszorkányseprűjéből
vezessék le. (Ha nem volna
elég világos: az elő-adás ezt
teszi.)

Mellesleg igazán kézen-
fekvő volna az ok, amiért
Calderón művét érdemes
elővenni: felváltva lehetne
játszani egy másik jeles szerző
ugyancsak (és ugyancsak nem
egészen alaptalanul) el-
feledett, és az övénél csak

mintegy másfél-két évtizeddel korábbi művével,
azaz Shakespeare VIII. Henrikjével (amelynek a
szereposztása is adott volna, hiszen Henrik, Ka-
talin, Anna és Wolsey ott is főszereplők). Az ilyen
döntés persze eleve a politikai továbbgondolás
bűnével volna terhes, hiszen iránydrámát írt
Shakespeare is (már ha ő írta, a i adott esetben
a szokásosnál is vitatottabb), csak épp a meg-
rendelése szólt másként: neki ne kárhoztatnia,
hanem dicsőítenie kellett, méghozzá nemcsak
Henrik és Anna leányát, Tudor Erzsébetet, hanem
- íródván a mű már Erzsébet halála után, való-
színűleg 1613-ban - az utódot, Stuart Jakabot is.
Nehéz feladat, de Shakespeare (vagy a neve alatt
másvalaki) izomból megold Itta. Itt a darab nem
a katolikus Mária esküjével, hanem féltestvére, a
protestáns Erzsébet keresztelőjével zárul, mely
alkalomból Cranmer érsek látnokian meg-
jövendöli, hogy a. csecsemő magas kort ér meg,
bámulatos uralkodó lesz, és szűzen hal meg,
maga választotta utóda pedig verseng majd vele
bámulatosságban. Erzsébet édesanyja viszont
boszorkány természetesen nem Iehet, sőt kivég-
zéséről sem ildomos szólni (a cselekmény rava-
szul meg is torpan a kényes időpont előtt);
Shakespeare Annája azonban kétségkívül rend-
hagyó, cserfesen replikázó, becsvágyó ifjú nő
(ilyen is lehetett, nemhiába hímeztette még
metreszkorában szolgái libériájára a pompás jel-
mondatot: Ainsi sera, groigne qui groigne- Már-
pedig így lesz, és morogjon, aki morogni akar),
és lutheránus hajlamairól is értesülünk (ami per-

sze az anglikán Angliában egyáltalán nem számí-
tott elítélendő vonásnak). Annával ellentétben
azonban a másik három főszereplő ábrázolása
meglepően hasonlít a calderóni elgondoláshoz:
Aragóniai Katalin magasztos, tiszta, odaadó ki-
rályi hölgy - csak éppen ember is, azaz nem a
türelmes Grizeldisz, hanem ha sértik, sértődik,
sőt felindul, háborog és tiltakozik; a válóperen
előadott híres és ténylegesen fennmaradt nagy
önvédő beszéde pedig itt is drámai csúcspont
(micsoda csemege lenne Kováts Adélnak, aki a
calderóni nagyjelenetet is igen szépen oldja
meg). Henrik király - a tények, úgy látszik, még
Angliában is fölébe kerekedtek az interpretációs
késztetéseknek- itt is ingerlékeny, szeszélyes és
befolyásolható, Wolsey pedig Wolsey - a figura
szoborszerűen monolit lehetett, viselt dolgai
egyértelműek, amellett esetében sem Angliában,
sem Spanyolországban ok sem volt sumák ha-
misításokra. Arról persze itt most ne essék szó,
mennyivel monumentálisabb, részletgazdagabb,
autentikusabb és költőibb Shakespeare-nek vagy
a pszeudo-Shakespeare-nek még ez a har-
madlagos, rendelésre szerzett kulcs- és alkalmi
drámája is, mint spanyol kollégájáé (Weöres
Sándor kongeniális fordítói bravúrjáról már nem

Szabó Viktória (Pole Margit) és Kováts Adél
(Katalin királyné) (Koncz Zsuzsa felvételei)
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is szólva). Mindenesetre: Shakespeare VIII. Hen-
rikjét nem feltétlenül kell előkotorni a süllyesztőből,
de Calderón VIII. Henrikje mellett sem szól több érv
- hacsak nem éppen az, hogy roppant élvezetesen
és tartalmasan lehetne konfrontálni a kettőt.

Mármost Telihay Pétertől első ízben épp a
Stuart Máriát láttam a miskolci előadás budapesti
vendégjátékán, és valóban inkább láttam, mint
hallottam, mert a színpadi lövészettől és durro-
gatástól való, elismerem, beteges félelmemben
többnyire befogtam a fülem, a padlón elhelyezett,
hatalmas döndüléssel lezúduló csapóajtók elől
védekezve. Azóta a rendezőt több forrás a
posztmodernhez sorolta be, de ha ennek követ-
keztében újabb robbanásszerű effektusokra szá-
mítottam, e tekintetben kellemesen csalódtam: egy
szelíd, sőt túldomesztikált Telihayval volt
találkozásom, amit az is jelez, hogy az előadás fő
effektusát dübörgő vaslemezek helyett plexi do-
bozelemekben hangtalanul és szépségesen, sza-
bályos szeszélyességgel felfelé indázó ezüst-
szürke buborékok szolgáltatják. Megkapó látvány,
ha jelentése kissé talányos is. Jó ideig úgy tűnik,
mintha a kecses buborékok Henrik és Anna
kapcsolatának fordulópontjait festenék alá, de
aztán felszállnak Katalin és udvara bevonulása-
kor, majd Katalin halálának jelenetében is. Esze-
rint a hatalmi-szerelmi manipulációk illékonyságát
szimbolizálnák? Meglehet. De minthogy az amúgy
túl puha és erőtlen előadásban éppenséggel a
legmarkánsabb és legemlékezetesebb mozzanatot
jelentik, végül az egész vállalkozás
illékonyságának jelképévé lépnek elő.

Tulajdonképpen nincs semmi nagyobb baj, a
pályája delelőjén járó Radnóti Színháznak ezúttal
sincs pironkodnivalója, finom, ízléses, ápolt a
produktum, csak éppen egy olyan színmű eseté-
ben, amely mind szervi hibái, mind potenciális
lehetőségei folytán valósággal sikolt a rendezői
színház után, Telihay Péter nem volt hajlandó
rendezői színházat szolgáltatni. Még a szöveg-ben
adott ironikus felhangok, a figurák alig palástolt
cinizmusa, a hatalmi játszma állandó erő-
eltolódásainak érzékeltetése sem ihletik meg;
egyetlen mozzanatnak sincs ambivalenciája, ket-
tős fénytörése, egyetlen személyközi viszonylat
sem árnyalja tovább a szöveg betűit. Egy nagyon-
nagyon ódivatú játékot látunk, amelyben legföljebb
a spontán színészi habitus hajaz a XX. század
második felére, de nem a szellemiség, és amely a
szöveg minden dús cselekményessége, az
események külső drámaisága ellenére kulturált
unalmat szivárogtat.

A Radnóti jobbhoz szokott színészgárdája te-
szi, amit tehet, és ez most nem valami sok.
Leginkább az epizodisták sínylik meg a rendezői
találékonyság hiányát, a nagyszerű Végvári
Tamástól (Boleyn Tamás) vagy az újabban
sorozatban remeklő Bálint Andrástól (Pasquin) az
olyan,

ígéretesnek megismert fiatalokig, mint Csankó
Zoltán (Ezredes), Debreczeny Csaba (Károly)
vagy Gubás Gabi (Mária): merevségük, színte-
lenségük, a vázlatos szerepeik tolmácsolásán
kényszerűen elhatalmasodó sablonok és/vagy
önismétlések árulóan jelzik magukra hagyatott-
ságukat. Hozzájuk képest a négy főszereplő kiak-
názza a maga potenciális előnyeit, hálás helyze-
teiket, figuráik drámai sorsát és színes egyénisé-
gét, de még e mutatós rajzolatok mögül is hiányzik
a mélység, az ellentmondásokból kibomló emberi
teljesség. Szervét Tibor bensőségesebb,
introvertáltabb, önemésztően lírai színészi alka-
tától már Cyrano, a villogó szájhős exhibicionista
is idegen volt, aztán neki való szerepek sorában
tündökölhetett, s most ismét egy idegen szerep: a
vérbő, mániákus, extrovertált zsarnoké. Am egy
ilyen jelentős színész esetében, pályájának e
különösen szerencsés szakaszában, éppen ez az
alkati meg nem felelés sajátos feszültséget is
adhatott volna az alakításnak (s az egész elő-
adásnak), olyan feszültséget, amely most csak
egyes mozzanatokban van jelen: a pihenő tigrisre
emlékeztető lusta, fenyegető hallgatásokban, a
vérszomjas unottságban, a magát szadista leszá-
molásként kiélő kétségbeesett szerelmi csaló-
dásban. Kulka János (Wolsey) is megteszi, ami
módjában áll: sematikus szerepén és a rendezői
ötlettelenségen túl-túlemelkedve legalább apró
gesztusokkal és mimikával érzékelteti viszonyát
önmagához és a többiekhez, az előadás javára
fordítva azt a körülményt, hogy a másik három
főszereplővel ellentétben ő szerelmileg érdektelen
fél: ekként egymaga igyekszik tudatosítani a
nézőben, hogy ez a szerelmi dráma voltaképpen a
hatalomról szól. A két hősnőnek erre nincs módja.
Kováts Adél (Katalin királyné) csodálatos kék
ruhakölteményeiben az ártatlanság képe s bánaté,
de ezt a képet nemcsak a meghurcolt áldozat
megindító líraiságával színezi, hanem a mártír
királyné asszonyi méltóságával is; viszonylag
egyszerű szerepében az előadás leg-
harmonikusabb alakítását nyújtja. Schell Judit-nak
(Boleyn Anna) mint izgalmas tehetségű, de
mégiscsak pályakezdő színésznőnek viszont
alighanem keményebb rendezői vezetés kellett
volna, hogy ne támolyogjon a vörös ruhás, füg-
gönyhajú démon már-már operai sablonjai felé.
Calderón elégedett lenne az alakítással, mi azon-
ban mégsem tehetjük le a ruhatárban történelmi
ismereteinket, s még kevésbé a XVII. század óta
ránk kérgesedett lélektani elvárásainkat.

Végezetül nem tagadhatom meg magam egy, a
magyar szöveget érintő piszkálódás erejéig. Fábri
Péter heroikus munkát végzett, midőn rövid és
ráadásul rímes sorokat magyarított úgy, hogy a
habcsókos csengés-bongást mellőzve szárazon
költői legyen, és ugyanakkor minden, a
cselekmény és a figurák motivációja szempont-
jából lényeges információt átmentsen, bár a tri

vialitást (úgy maradtam, viccelsz stb.) talán mel-
lőzhette volna. Viszont végig sértette a fülemet a
„királyné" és „királynő" terminusok önkényes és
hányaveti váltogatása. Nem lehet, hogy Fábri
Péter (és a színészek) ne volnának tisztában a
magyar nyelv ama egyedülálló sajátosságával,
hogy különbséget tesz egy hivatás gyakorlója
(királynő, doktornő, tanárnő) és a mondott hivatás
gyakorlójának hitvese (királyné, doktorné, tanárné)
között. Igy hát Aragóniai Katalin király-né, és ezen
az esetleges verstani kényszernek sem szabad
változtatnia, nemhogy az esetleges
pongyolaságnak.

Pedro Calderón de la Barca: Vlll. Henrik (Radnóti Mik-
lós Színház).
Fordította: Fábri Péter. Díszlet: Menczel Róbert. Jel-
mez: Zeke Edit. Zene: Melis László. Dramaturg: Radnai
Annamária. Rendező: Telihay Péter m. v.
Szereplők: Szervét Tibor, Kulka János, Végvári Tamás,
Debreczeny Csaba, Kocsó Gábor, Bálint András,
Csankó Zoltán, Kováts Adél, Gubás Gabi, Schell Judit,
Szabó Viktória f. h., Cziprián Mónika.
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A Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata
jeligés pályázatot hirdet eredeti magyar dráma
megírására a nagyváradi magyar hivatásos színját-
szás kezdetének 200. évfordulója alkalmából. A
pályázaton részt vehetnek mindazok, akik manap-
ság a Kárpát-medence magyar nyelvterületein
(vagy azon kívül) színműírással foglalkoznak, és a
jelzett ünnepet munkájukkal megtisztelik. Pályázni
lehet mindenfajta tematikai és műfaji megkötöttség
nélkül olyan eredeti színművel, amely ez ideig
nyomtatásban még nem jelent meg, illetve nem
került közönség elé.

Díjak.
I. díj 100 ezer Ft
II. díj 75 ezer Ft
III. díj 50 ezer Ft

A beérkezett pályamunkákat független zsűri
minősíti, eredményt 1998. szeptember 23-a és
27-e között, a bicentenáriumi ünnepségek során
hirdetünk. A Szigligeti Társulat vállalja a díjnyertes
pályamű bemutatását az 1998-99-es színiévad
utolsó premierjeként.
Beküldési határidő: 1998. május 31.
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