
adódóan sokan csak Budapesten látható előadásokról írnak -
vidéki produkciókról kizárólag fővárosi vendégszereplések
alkalmából -, mások pedig nem a kedvük szerint, hanem a
szerkesztőségi munkabeosztáshoz igazodva járnak színházba.

Mégis : önmagában szavazásnak számít, hogy melyek azok az
előadások, amiket a kritikusok nagy számban sietnek meg-nézni,
és melyek esnek ki a látószögből.. .

A szavazás választott formája ekképpen nemcsak a színházi
évadról, hanem a színikritikáról is képet ad. A Színikritikusok
díja kettős tükör: a kritikusok ízlése, ítélőképessége, szemlélet-
módja éppúgy megméretik, mint a színházi teljesítmény. S csak
az egyenkénti szavazás képes tudatosítani mind a szakmában,
mind a közvéleményben, hogy a kritikusok nem alkotnak tes-
tületet; nem a „céhet", nem is a „céget", hanem önmagukat
képviselik.

6. Mi várható az egyéni vélemények összegezésétől? Mi a
haszna a Színikritikusok díjának ?

Kétségtelenül tisztább lesz a színházi évadokról alkotott
kritikai kép. Nem derülhet ki, hogy a kritikusok egyenként

„Krisztust" mondanak, ami unisonóban „Barabbásnak" hangzik.
Nem tartható majd fönn az a vélemény, hogy a színibírálók
ódzkodnak az állásfoglalástól. Nehezebb lesz összemosni a
valódi értékeket az álértékekkel és az értéktelennel. Viszont
kiderül, hogy vannak-e összehangzások a bírálók között, vannak-
e dokumentálható kritikai tendenciák.

Tehát vizsgázik a kritika.

Másrészt az is kitetszik majd, hogy melyek azok az előadások
és együttesek, amelyek - szintén tendenciaszerűen - más elő-
adások és más együttesek fölé emelkednek. Továbbá, hogy van-e
megfelelés illetve eltérés az egyes produkciók vagy mű-vészek
társadalmi, közönség- illetve kritikai megítélése között. Vagyis
hogy miként viszonylik egymáshoz a társadalmi, a szakmai, a
közönség- és a kritikai presztízs.

Bár nyilvánvaló, mégis szögezzük le: a Színikritikusok díja
nem nívódíj, nem miniszteriális vagy tanácsi elismerés, nem ál-
lami kitüntetés, hanem pontosan az, amit a neve jelez: a színi-
kritikusok díja.

Színikritikusok díja 1979/80
A legjobb új magyar dráma: CSURKA ISTVÁN: DEFICIT

A legjobb előadás: ASCHER TAMÁS rendezése a Nemzeti Színházban (OSZTROVSZKIJ: JÖVEDELMEZŐ ÁLLÁS) A

legjobb női alakítás: BÁNSÁGI ILDIKÓ (Deficit, Pesti Színház)

A legjobb férfialakítás: KÁLLAI FERENC (Úrhatnám polgár, Nemzeti Színház)

A legjobb női epizódalakítás: CSÁKÁNYI ESZTER (Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely Színház)

A legjobb férfi epizódalakítás: EPERJES KÁROLY (Gyöngyélet, Halmi, kaposvári Csiky Gergely Színház) és

KÉZDY GYÖRGY (Don Juan, Várszínház; Háromszoros vivát, Agria Játékszín)
A legjobb díszlet: PAUER GYULA színpadképei (Úrhatnám polgár, Jövedelmező állás, Nemzeti Színház;

Halmi, kaposvári Csiky Gergely Színház)

Különdíj: BENEDEK MIKLÓS, CSÁSZÁR ANGÉLA, SZACSVAY LÁSZLÓ (Budapest-Orfeum, Nemzeti Színház)

A szavazásban harminckét kritikus vett
részt. Átütő többség csak a legjobb dráma
kategóriájában mutatkozott: a Deficitre
huszonhárman szavaztak.

A legjobb előadás díját elnyerő Jöve-
delmező állás nyolc „tiszta" szavazatot
kapott. Akadt, aki egy másik Ascher-
rendezést, a Gyöngyéletet jelölte az első
helyre, és az Osztrovszkij-előadásra vok-
solók közül is többen említették az Arden-
bemutatót. Ha a két előadás „helyezéseit"

hozzászámítjuk az eredményhez, akkor az
Ascher Tamásra leadott szavazatok száma
eléri az abszolút többséget. Egyetlen
szavazatkülönbséggel szorult a második
helyre a Nemzeti Színház Emigránsok-
előadása, Székely Gábor rendezése. A
további sorrend: In memoriam O. I .
(Vígszínház, Valló Péter); Csurka István:
Deficit (Pesti Színház, Horvai István);
Moliére: Úrhatnám polgár (Nemzeti
Színház, Zsámbéki Gábor); Moliére:
T a r t u f f e (miskolci Nemzeti Színház,

Major Tamás). Harminckét szavazóból
tizenkilencen - tehát az abszolút több-
ségnél kettővel többen a Nemzeti Szín-ház
valamelyik előadását tették az első helyre.

A legjobb női alakítás jelöltjei közül
Bánsági Ildikó azonos szavazatszám mel-
lett egyetlen „második helyezéssel" előz-te
meg Tímár Évát. (Az egyik szavazó külön
megjegyzése elsőségeldöntő szereppel
ruházta föl a Bánsági Ildikót a második
helyre jelölő szavazatát.) Egyéb-ként
érdekes, hogy ebben a kategóriában volt a
legmagasabb a tartózkodás aránya, viszont
összesen tizennégy színésznő kapott
szavazatot az első helyre.

A férfiak között a kilenc szavazattal
befutó Kállai Ferenc mögött igen tömör a
mezőny. Sorrendben Szilágyi Tibor és
Szoboszlay Sándor, majd Garas Dezső és
Gálffy László következik. A helyezéseket
is hozzászámítva: Garas Dezső, Avar
István és Blaskó Péter tábora erősen

megnövekszik. Magára a díjra tizenhárom
színészt jelöltek.

Az epizódszereplőknél - tizenhét szí-
nésznő és huszonegy színész - természe-
tesen nagyobb a szóródás. Csákányi E s z -
ter mögött Göndör Klára és Czakó Klára
volt szoros versenyben, Kézdy György és
Eperjes Károly mögött pedig Benedek
Miklós. (Utóbbinál a Budapest-Orfeum
különdíjához ez a felhívó jellegű szava-
zatszám is hozzájárult.)

A díszlet-jelmez kategóriában is igen
éles volt a „párharc". A tizenegy szava-
zatos Pauer Gyula kis előnnyel győzött a
kilenc-szavazatos Fehér Miklós előtt.
Miután a szavazatok itt is, ott is megosz-
lottak a legjobbnak ítélt tervet illetően,
azaz mindkét tervezőművésznek több
sikeres munkáját jelölték meg a kritiku-
sok, a díjat ezúttal nem a művész valame-
lyik konkrét színpadi díszlete nyerte, ha-
nem az egész évadra kiterjedő tervezői
összteljesítménye.



ALMÁSI MIKLÓS

ELTE Esztétika Tanszék

A legjobb új magyar dráma:

A legjobb előadás: Székely Gábor rendezése
a Nemzeti Színházban (Mrożek:
Emigránsok)
A legjobb női alakítás:
A legjobb férfialakítás: Avar István és Garas
Dezső az Emigránsokban
A legjobb női epizódalakítás: -
A legjobb férfi epizódalakítás: -
A legjobb díszlet vagy jelmez: -

Számomra az év legjobb előadása
Mrożek: Emigránsokja volt, a Játékszín-ben,
Székely Gábor rendezésében, s itt láttam a
két legjobb férfialakítást is, Avar István és
Garas Dezső játékában.

A döbbenetes az volt, hogy ebben a
csak-dialógus darabban izgalmas cselek-
ményt lehetett látni, a kétszemélyes ve-
szekedés korkérdéseket idézett meg, any-
nyira, hogy hazafelé menet egyszerre
kellett nevetve visszaidézni a jó bemon-
dásokat és szégyenkezni azon, hogy mint
néző, magam is lelepleződtem. Rég tudom
hogy egy jó színielőadásnak két egymást
kizáró, egymással ellentétes sajátságot kell
egymásba ötvöznie: egyfelől a jelentől, a
megszokott köznapitól különböző, stilizált
világot kell elhitetnie, másfelől az
egésznek mégis az abszolút jelenbeliség
érzetét kell keltenie bennünk. Mrożek
esetében ez még azzal bővül, hogy a
figurák és helyzetek teljesen abszurdak és
mégis tökéletesen naturálisak. (Amit
Székely László nagyszerű díszletei külön
ki is emeltek.) A rendezésnek ez a ritka
bravúr sikerült: két egymásra utalt és
mégis két végletbe torzult életformát,
gondolatrendszert tudott úgy ütköztetni,
hogy AA és XX vitája ne csak „valahol a
világban" vagy az abszurd térben legyen
igaz és elképzelhető, ne is csak sajátos
kelet-európai zamattal rendelkezzék,
hanem saját rossz sztereotipiáinkra,
életmódbeli torzulásainkra, gondolati
vargahetűinkre és rövidzárlatainkra
ismerjünk rá. Emellett ki tudta kerülni azt a
szövegben rejlő veszélyt is, hogy „az"

értelmiségi és „a" munkás karikatúráját
nyújtsa: a játék tragikus marad, jóllehet
kellően ironikus
az egész patthelyzetet ábrázol, hol az
egyik, hol a másik érezheti a győzelem
eufóriáját, míg ki nem derül, hogy mind-
ketten zsákutcában élnek, ráadásul egy-
másra utaltan. S a zsákutcát sem maguk
találták ki, csak segítettek építeni, egy-
másnak... Székely Gábor kezén ez a da-

rab nem helyzetkép, hanem figyelmez-
tetés, arról, hogy mivé lehetünk, ha nem
építjük át mai sínrendszerünk néhány
vonalát - ezért szól a mai nézőhöz,

Persze, mindez nem támadná meg eny-
nyire a néző tudatát, sőt zsigereit, ha nem
Avar István és Garas Dezső birkózna itt
iszapban. Avar bumfordi és lassú, gya-
nakvó és korlátolt, ám a kellő pillanatban
mégis érti, miről van szó, kiismeri part-
nerét. De már ahogy leveszi cipőjét,
ahogy rágyújt, ahogy nekikezd egy-egy
kitalált történetnek - elárulja egész
múltját, beállítottsága történelmi hátterét.
S bár a darabot végigbeszélik, azaz
verbális dramaturgiára épül, mégis ez a
gesztusokban kiderülő, szinte megfog-
hatatlan leleplező erő teszi izgalmas tör-
ténéssé ezt az egy helyben topogó patthely-
zetet. Garas karaktere, habitusa épp ellen-
téte Avarénak. Ugráló logikával, a min-
dentudó fölényével, torreádorként tán-
colja körül társát-áldozatát, látszatra ő a
főnök és az észkombájn, s mégis, érezzük,
valami nincs rendjén vele. Sokféle ironi-
kus pózban, játékos álcában tudja magát
feltüntetni, alig-alig ismerünk rá, szegény
Avar egy darabig csak tátog a meg-
lepetéstől de egy idő után már érezni
figurája alapvető betegségét, a teljes tar-
tásnélküliséget, azt, amibe végül is bele-
bukik. De - mondom - ezt úgy tudja
érzékeltetni Garas, hogy egyetlenegy-szer
sem árulja el nyílt gesztussal, csak

minden mozdulatán, erőltetetten felpör-
getett ugrándozásán süt át ez a lelki bi-
zonytalanság. (0 is, Avar is túl tudott lépni
korábban kialakított játéksablonjain: úgy
keltek színészileg új életre, hogy ott, a
színpadon formálták át egymást, nemcsak
szöveg szerint, hanem mesterségben is.

Az előadás, kettejük jóvoltából meg-
hosszabbított egy utat, melynek ma még
elején, közepén járunk, de ráismerhettünk
azokra a veszélyekre is, ami vár ránk, ha
nem vigyázunk, vagy ha nem tudunk még
idejében váltani.

BÉCSY TAMÁS
ELTE Összehasonlító és Világirodalmi
Tanszék

A legjobb új magyar dráma: Száraz György:
Ítéletidő
A legjobb előadás: Horvai István két De-
ficit-rendezése a Pesti Színházban A

legjobb női alakítás: Bánsági Ildikó (Deficit,
Pesti Színház)

A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc
(Úrhatnám polgár, Troilus és Cressida,
Nemzeti Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Pálos Zsuzsa
(Ítéletidő, József Attila Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Avar István
(Husz János, Nemzeti Színház)

A legjobb új magyar dráma: Csurka István Deficitje a Pesti Színházban (Reviczky Gábor, Szilágyi Tibor,
Bánsági Ildikó, Béres Ilona)



A legjobb díszlet: Virginia Dautartiene
színpadképe (Sicc, halál!, miskolci
Nemzeti Színház)

Sajnos, igazán jó magyar dráma az idei
évadban, véleményem szerint, nem került
színre. Szavazatomat annak ellenére adtam
Száraz György Ítéletidő című drámájára,
hogy értékét allegorikussága jelen-tősen
csökkenti. Mégis, lényeges kérdéseket
ragadott meg, a társadalmi-történelmi
mozgásirányok pontos megmutatásával.

A legjobb női epizódalakításnak Pálos
Zsuzsa Marioráját azért tartom, mert ez a
szerep politikailag is, művészileg is vég-
telenül kényes. A politikait nem kell külön
hangsúlyozni. Művészileg azért jár
szükségképpen mindig „borotvaélen",
mert a megbékélést hirdető Dragos halálát
ő okozza, s mégsem szabad negatív
vonásait fölfokoznia, ezeket is emberivé
kell formálnia. Mivel a dráma szövege,
ahogyan említettem, kissé allegorikus, ezt
egyébként is nagyon nehéz elérni. Pálos
Zsuzsának sikerült megoldania ezt a
végtelenül nehéz és összetett feladatot.

Kállai Ferenc, megítélésem szerint, a
legjobb színésszé fejlődött az utóbbi
években. Szavazatom indoklásául volta-
képp minden alakítását említenem kellene
és lehetne. Ő kétségkívül azon nagy
színészek sorába tartozik, akik a színészi
benső magatartást és a teljes eszközrend-
szert úgy képesek alakításról alakításra
megújítani, hogy egyéniségük mégis erő-
teljesen jut érvényre.

Horvai István vállalkozása, ugyanannak
a darabnak egymás után, két eltérő
koncepció szerint való megrendezése,
voltaképp egészen új jelenség a magyar
színháztörténetben. Szavazatomat még-
sem a törekvésre, a szándékra adtam,
hanem az eredményre; noha akkor is „dí-
jazandó" lenne, ha feleennyire sikerül a
két koncepciót valóban megvalósítania.
De mivel sikerült, rendkívülien nagy
eredménynek lehettünk tanúi.

BARABÁS TAMÁS

Esti Hírlap

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Budapest-Orfeum
(Nemzeti Színház)
A legjobb női alakítás: Galambos Erzsi
(Lola Blau, Fővárosi Operettszínház) A
legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc
(összteljesítmény)

A legjobb női epizódalakítás: Schütz Ila
(Három nővér, Madách Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Körmendi
János (Sok hűhó semmiért, Madách
Színház)
A legjobb díszlet: Götz Béla színpadképe
(Sok hűhó semmiért, Madách Színház)

A Színikritikusok díja szavazólapjának
mindjárt az első kérdésénél elöntött a
nosztalgiahullám. Rövid távon csupán:
mindössze a múlt évadra emlékeztem vá-
gyakozón. Ha már kitaláltuk magunknak
ezt a műtyúkszemet, miért nem egy évvel
korábban kezdtük? Akkor az első
rubrikába azonnal beírtam volna Örkény
Pistijét és Csurka Házmestersiratóját
(megosztva). Habozás nélkül írtam volna
be A konyhát is a következő, a legjobb
előadásra kérdező rovatba. Ezzel szem-
ben az idén. . . Fejes Endre drámáját ma is
az évad legjobb magyar művének tartom,
de hát a Rozsdatemető mégsem mond-ható
újnak. Bármilyen megragadó is az In
memoriam Ö. I., a kategóriába ez sem illik
bele: ritkán és szigorúan csak éjszaka
játsszák, tehát eleve „megóvják" tőle a
nagyközönséget, meg hát inkább montázs
ez, mint dráma. Marad a Deficit mint
valóban magyar, valóban dráma és
valóban új, ha a tizenkét évi fiókban-
fektetésétől eltekintünk. Magam ugyan
többre becsülöm a Bálanyát, a Házmes-
tersiratót és az Eredeti helyszínt, de a Deficit
még így, a Csurka-oeuvre negyedikjeként
is van olyan darab, hogy szerényebb
szezonban listavezető lehessen.

A legjobb előadás (rendezés) elbírálá-
sánál is előbukkan a Deficit, azaz Horvai
István neve, hiszen nem mindennapi
bravúr ez a két szereposztású, kétféle
koncepció. Bravúr mivoltában és ritkaság
voltában különdíjra javaslom. Az öt-
letesen mulatságos Sok hűhó semmiért
(Szirtes Tamás) és a fáradt szépségű Há-
rom nővér (Ádám Ottó) nekem ugyan
tetszett, de egyik-másik kollégám emlí-
tésüket is provokációnak minősítené, és ez
nem célom. Székely Gábor nagyszerű
Emigránsokat rendezett. Nem igaz, hogy
könnyű remek művet rendezni, csak egy
az egyben színpadra kell tenni, amit a
szerző megírt. A rendezői kacifántok,
bakafántok és „látomások" mai, burjánzó
korában igenis tisztelet annak a rende-
zőnek, aki egy Mrożek-remeket mrożekiül
ad elő. A listámra azonban mégsem
Horvait, Székelyt, Ádámot vagy Szirtest
írom be, hanem három ifjú színész nevét,
akik rendező nélkül (tehát feltehetően a
saját rendezésükben, bár ilyen minőség-

ben nem szerepel a nevük a plakáton),
maguk produkálták az évad egyik leg-
egységesebb stílusú, egyik legizgalma-
sabb, egyik legsvungosabb és minden-
képpen legújszerűbb produkcióját, a Bu-
dapest-Orfeumot. Tehát éljen Benedek
Miklós, Császár Angéla és Szacsvay
László !

Ruttkai Évát (Orfeusz alászáll), Bán-sági
Ildikót és Béres Ilonát (Deficit), Szemes
Marit (Rozsdatemető') és Almási Évát
(Három nővér) mérlegre téve, végül is
Galambos Erzsi (Lola Blau) a jelöltem a
legjobb női alakítás díjára. A fér-fiak
mintha párban, sőt trióban jöttek volna az
idén: a kiváló Avar István-Garas Dezső
duó (Emigránsok), a hasonlóképpen
elsőrangú Gálffi László-Darvas Iván
kettős (Equus) és a Páger Antal--Szabó
Sándor -Koncz Gábor trió ( V á l tóőrök)

mellett kiemelkedőt nyújtott Szilágyi
Tibor (Deficit), Horváth Sándor
(Rozsdatemető) és Andorai Péter (Negyedik

Henrik király). Mégis, mindegyiküket
megelőzve, Kállai Ferencnek szánom a
pálmát, az utóbbi években nyújtott
összteljesítményéért.

A legjobb női epizódalakításért Schütz
Ilát jutalmaznám (Három nővér), a legjobb
férfi epizódalakítás díját megosztanám
Körmendi János (Sok hűhó sem-miért) és
Újréti László (Ítéletidő) között, a legjobb
díszletnek Götz Béla újszerű, csak
függönyökből és ügyes térkiképzésből
álló nem-díszletét tartom (Sok hűhó
semmiért).

BÁNYAI GÁBOR

Magyar Televízió

A legjobb új magyar dráma: Bereményi
Géza: Halmi
A legjobb előadás: Ascher Tamás rendezése
a Nemzeti Színházban (Osztrovszkij:
Jövedelmező állás)
A legjobb női alakítás: Ruttkai Éva (Orfeusz
alászáll, Pesti Színház)
A legjobb férfialakítás: Lukáts Andor
(Halmi, Átváltozások, kaposvári Csiky
Gergely Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Csákányi Esz-
ter (Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Sinkó László
(Jövedelmező állás, Nemzeti Színház)
A legjobb díszlet: Rajk László színpad-képe
(A tenger asszonya, pécsi Nemzeti
Színház)



Szavazni könnyű. Az ember végiggon-
dolja az ötven-hatvan előadást, melyet egy
évad során látott, visszaemlékszik,
hányszor díjazta magában az emlékezetes
pillanatokat, a remek színészeket, a játszó
tereket -- és máris kész a lista.

Választani nehéz. Az ember végiggon-
dolja azt az ötven-hatvan előadást, melyet
egy évad során látott, visszaemlékszik,
hányszor díjazta magában az emlékezetes
pillanatokat, a remek színészeket, a játszó
tereket - és máris érzi, hogy nincs
összesen annyi díj, ahány művészt a do-
bogóra állított egy év során.

Dönteni nem egyszerű. Mert az ember
például rögtön beleütközik a magyar
színház egyik nagy paradoxonába, a ren-
dező- vagy színészközpontú színház kér-
désébe. És rájön, hogy azokra a színészi
alakírásokra voksol a legszívesebben,
melyek egy kitűnő alakításokra épülő
rendezői színházban születtek. És azt a
rendezést érzi a legjobbnak, melyben a
színészi maximumok sorozata tette teljessé
az élményt. Hiszen végül is akár egy
előadásban is kioszthatók lennének az
összes díjak. Ascher Tamás torokszorítóan
nekem szóló Osztrovszkij-rendezéséből a
listára kívánkozna Pogány Judit neve a
legjobb női alakításhoz vagy Máté Erzsié
a legjobb női epizódalakításként. És Pauer
Gyula telitalálat-díszlete. És még
folytatható. Akár odáig, hogy a legjobb új
magyar darab is az Osztrovszkijé volt.. .

De a kritikus mérlegel. Igyekszik elfe-
lejteni, hogy csak az egységesen átütő
élmény hagyott benne kitörölhetetlen
nyomokat. Igyekszik megkeresni a rész-
élményeket is. Néha így is egyértelmű a
döntés. Mondjuk a Halmi esetében, mely
részmegoldatlanságaival együtt is a
legizgalmasabb magyar dráma hosszú
évek óta. De aztán újra meg újra kiderül,
hogy lehetetlen szétválasztani alakítást és
rendezést, teljes előadást és játékteret.
Ezért választja Ruttkai Éva csodálatos
önvallomását a legjobbnak egy ritka szép
előadásból, s nem Törőcsik Mari Kurá-
zsiját, mely magányos tökély maradt. Bár
élményként raktározta el magában
Andorai Péter IV. Henrikjét, Sinkovits
Imre Husz Jánosát, Blaskó Péter Tartuffe-
jét - végül is Lukáts Andor mellett dönt,
mert rájön, hogy szinte bármelyik idei
szerepében a legjobb alakítást nyújtotta.

És a kritikus tovább mérlegel. Mert
tudja, szeretné látni is, hogy nemcsak
egyfajta színház, színjátszás létezik. De

ha az a másfajta nem elég izgalmas, nem
lesz tőle sírhatnékja, akkor a
szólóbravúrok még nem tudják
meggyőzni. És így a viszonyításban odaáll
nem egy ember, nem egy társulat, hanem
egy szellemi áramlat mellé. Akkor is, ha
ezt Ljubimov képviseli a szolnoki
Cserével, Major Tamás a miskolci
Tartuffje-fel vagy Ascher Tamás a
kaposvári Gyöngyélettel. Vagy Székely
Gábor a játékszínbeli. Emigránsokkal.

Ugyanez vezeti, amikor a díszletekről és
jelmezekről gondolkodik. Emlékszik,
miképp tudta először használhatóvá tenni
a Várszínház színpadát Székely László a
Negyedik Henrikben; csodálta fehér Miklós
nem használt Homburg-díszletét; szíven
ütötte Valló Péter térelképzelése az ln
memoriam ö. I. előadásán. -- de a
kényszerítő szellemi azonosságot igazán
Rajk Ibsen-terve kényszerítette rá.

Magyarázkodni viszonylag könnyű.
Mert a választott név mellé még oda lehet
írni újabbakat. Mentségként. Csak nem
tudni, ki sértődik meg inkább: a végül is
kiemelt vagy a többiek. Csákányi :Eszter
neve mellé nemcsak ezért nem írok többet
itt se: inkább azért, mert ő egy iskolát
képvisel. És nem mentség-ként, inkább a
magam számára emlékez-tetőként jutnak
eszembe olyan briliáns epizódalakítások
is, mint Czibulás Péteré a szolnoki
Svejkből vagy Máté Gáboré a főiskolai Nők
iskolájából. Csak épp Sinkó alakítása mellé
azt is odaírhatnám: fő-szereplővé vált.

Szavazni, választani végül is nagyon jó
dolog. Mert a legjobb, a. legemlékezete-
sebb demokratikus kiválasztásával rejtve
arról is dönthetünk: mi volt a legrosz-
szabb, a legkevésbé élményteli, a leg-
gyorsabban felejtendő. A színház és a
kritika előrelépéséhez pedig ez is kell.

BENKÖ TIBOR

Magyar Rádió

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás Horvai István rendezése
a Pesti Színházban (Csurka István:
Deficit)
A legjobb női alakítás: Margittay Ági (A
láncravert Übü, Whisky esővízzel,
szolnoki Szigligeti Színház)
A legjobb férfialakítás: Szilágyi Tibor
(Deficit, Pesti Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Császár Angé-
la (Budapest-Orfeum, Nemzeti Színház)

A legjobb férfi epizódalakítás: Kézdy
György (Don juan, Várszínház)
A legjobb díszlet: Fehér Miklós (Homburg
hercege, Vígszínház; A meráni fiú, Madách
Színház)

Az évad kiemelkedő előadása volta De-

ficit, Csurka István Pesti Színházban be-
mutatott darabja. Csurka neve mellé köny-
nyű szívvel tettem voksomat, nem csak
azért, mert egy másik darabját is bemutat-
ták ebben az évadban, s ez ritka bravúr,
inkább azért, mert az elmúlt évtizedben -
évről évre -- legjobb írói formáját mutatja.
Sok ország lenne büszke, ha lenne Csurká-
ja. A Deficit sikérében kétszeres része volt
Horvai Istvánnak, aki mert szakítania jól
bevált sablonokkal, s csaknem egyidőben
-- nemcsak szereposztásban új, hanem
gondolataiban is megújuló kétféle elő-
adást vitt színre. Nyilván neki is része van
abban, hogy Szilágyi Tibor - önmagához
képest is -a Deficitben vált érett színésszé.

Mivel egy előadás három voksomat
vitte el, sok az okom a panaszra, hiszen --
immár nyílt titok - a rendezés díját
szívesen adtam volna át például Székely
Gábornak, különösen az Emigránsok
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A legjobb előadás: Ascher Tamás Jövedelmező állás-rendezése a Nemzeti Színházban (Balkay Géza és
Sinkó László)



szikár megrendezéséért, vagy Bodrogi
Gyulának, aki színész létére profi módjára
vitte színre a Pajzán históriákat.

A színészi díjaknál - mi tagadás - még
több volt az esélyes, szinte minden szín-
házból lenne rá egy-két jelölt. Kimaradt
közülük - eléggé igazságtalanul - Avar
István az Emigránsokból, pedig ez újabb
lépcsőfok művészi pályafutásában, mint
ahogy az volt Sinkovits Imre számára
Husz János megformálása; nincs köztük
Dobos Ildikó, aki éppen az évad végén
Veszprémben a legjobban tolmácsolta
Tabakov rendezési elképzeléseit a Revi-
zorban. Szemes Mari is kimaradt, holott a
Rozsdatemetőben mélyen átélt alakítást
nyújtott. Margittay Ági „újjászületett"

Szolnokon. De miért Császár Angélának
ítéltem a legjobb női epizódalakítás díját? -
- gondolom, többen kérdeznék. Császár
Angéla epizódszínésznek is kitű-nő, de
bevallhatom: elsősorban a Budapest-
Orfeumban nyújtott, szellemi és színészi
részvételéért csempésztem be a ne-vét a
díjazottak közé, mert ugyanakkor
leírhatom Benedek Miklós és Szacsvay
László nevét is, hiszen ők hárman terem-
tették meg - váratlanul - az évad egyik
legsikeresebb színházi estjét.

A tervezők közül Fehér Miklós (Víg-
színház) nemcsak saját színházaiban, ha-
nem a Madáchban, Veszprémben, Deb-
recenben, Kecskeméten is uralta a szín-
padot - nagyszerű ötleteivel, ízig-vérig
színházi szemléletével.

BERNÁTH LÁSZLÓ

Esti Hírlap

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Zsámbéki Gábor ren-
dezése a Nemzeti Színházban (Moliére:
Úrhatnám polgár)
A legjobb női alakítás: Bánsági Ildikó (De-
ficit, Pesti Színház)
A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc (Úr-
hatnám polgár, Nemzeti Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Borbás Gabi
(Pajzán históriák, József Attila Színház) A
legjobb férfi epizódalakítás: Szacsvay László
(Úrhatnám polgár, Nemzeti Szín-ház)
A legjobb díszlet: Székely László szín-
padképe (Ziska, kecskeméti Katona József
Színház)

Az évad legnagyobb kérdése: az új ma-
gyar dráma. Azt hiszem, nemcsak szám
szerint volt kevesebb, mint néhány éve,

hanem színvonalában is gyengébb volt ez
a szezon. A Deficit ebből a gyengébb me-
zőnyből emelkedett ki közéleti feszültsé-
gével, szigorú dramaturgiai építkezésével,
dialógusainak sűrű töltésű szellemességé-
vel. Másrészről úgy érzem: eljárt felette az
idő; a hajdan talán merésznek tetsző
alapötlet a feleségcserével ma túlságosan
kimódoltnak, „irodalminak" tetszik, s az
író a főhőst olyan óriásira duzzasztott
személyiségjegyekkel látta el, hogy fejé-
vel mintha egy másik, kevésbé realista
stílusú dráma ködös magasságában közle-
kedne... De az évadban a legjobb magyar
dráma vitathatatlanul a Deficit volt.

Persze ebből következik, hogy kitűnő
alakítások sorjáztak benne, és az általam
választott legjobb női alakítás mellett
(Bánsági Ildikó) akár Szilágyi Tiborra is
szavazhattam volna mint az évad legjobb
férfi színészére. Hogy mégsem ezt tettem,
annak egyszerű oka van. Ebben az évad-
ban színház nézőterén akkor éreztem
magam a legjobban, amikor a Nemzeti-
ben az Úrhatnám polgárt láttam. S azon az
egyszerű nézői hálán túl, hogy majdnem
szégyellnivalóan hangos nyerítéseim iga-
zoljam - utólag persze -, az is elgondol-
kodtatott, hogy Zsámbéki Gábor rende-
zése, számtalan sikertelen kísérlet, lega-
lább három évtizedes hazai tetszhalál után,
végre ismét élővé varázsolta számomra
Moliére-t. S ebben persze a Jourdain urat
tüneményesen alakító Kállai Ferenc
játszotta a legfőbb szerepet - a szó minden
értelmében. S egy jó előadásban persze
többnyire mindenki jó. Számomra például
felejthetetlen volt Szacsvay László lakája,
bár csak némi igazságtalanság árán lehet
Dörner György II. lakája elé helyezni.
(Mint ahogy Borbás Gabit is kiválasztani
a legjobb epizód-alakítás díjára.)

Végül egy felejthetetlen díszletről, a
kecskeméti Ziska színpadképéről. Ha az
egész előadás olyan jó lett volna, mint ez a
látványkonstrukció, akkor alighanem ez
lett volna az évad legjobb, legizgalmasabb
bemutatója.

BOGÁCSI ERZSÉBET

Magyar Nemzet

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Szikora János rendezése a
pécsi Nemzeti Színházban (Vian: Biro-
dalomépítők)
A legjobb női alakítás: Tímár Éva (A sze-
csuáni jólélek, miskolci Nemzeti Színház)

A legjobb férfialakítás: Blaskó Péter
(Tartuffe, miskolci Nemzeti Színház) A
legjobb női epizódalakítás: Koszta Gabriella
(Bbirodalomépítők, pécsi Nemzeti
Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Hollósi Fri-
gyes (A játszma vége, szolnoki Szigligeti
Színház)
A legjobb díszlet: Pauer Gyula színpad-
képei (Halmi, Gyöngyélet, kaposvári
Csiky Gergely Színház; Jövedelmező
állás, Nemzeti Színház)
Különdíj: Budapest-Orfeum (Nemzeti
Színház)

Nehéz igazsággal ítélni, ez egyszer.
Majdnem száz bemutatót láttam, termé-
szetesen mégsem elegendőt a teljes esz-
tendő mérlegeléséhez. Ezeken a színi-
előadásokon sem igen találtam tökéletes,
feddhetetlen, makulátlan műveket, csupán
viszonylag jókat, relatíve „legjobbakat".
Volt olyan kategória, ahol jeles játékok
szűkében egyetlenegyből, a magam
mércéje szerint az egyedül érdemesből
„választottam". Volt olyan versengés is,
igaz, ahol nemcsak egyvalakit ma-
gasztalhattam volna. Hiszen Lukács Sán-
dor Valja az Orfeusz alászáll előadásán,
Gálffy László Alan Strangje az Equusban
vagy Sztankay István Andreje a Három
nővérben éppoly értékes, mint a jelölt
Blaskó Péter Tartuffe-je. Ami pártfogolta
alakítását, az e rokonszenves színészpálya
fokozatos felívelése a mostohább kö-
rülmények között is. Több ízben této-
váztam, nem a bőség miatt, például a
legjobb előadás megjelölésében. Szavaz-
tam volna Valló Péterre, ha az In memo-
riam O. I. erényei valóban elfértek volna a
rendezés címkéjű rekeszünkben. Vona-
kodtam Ascher Tamást ajánlani, mert
talentuma ellenére tartózkodom szellemi-
ségétől, nemkülönben stílusától, a
Gyöngyélet és a Jövedelmező állás eseté-ben
is. Nem kívántam most kiemelni sem
Székely Gábort, sem Paál Istvánt, hiszen
mindketten készítettek már az
Emigránsoknál, illetve A játszma végénél
egyénibb eszméjű színrevitelt. Nem akar-
tam Ács Jánost javasolni, mert A tavasz
ébredésénél jóval többre tartottam meg-
előző munkáját. Amint Szikora Jánosnál is
azért haboztam, mert a tavalyelőtti és a
tavalyi előadása, Az óriáscsecsemő, akár-
csak A per, messze fölülmúlta mostani
bemutatóját. Mégis Szikora János mellett
döntöttem - sajnos, nem nyugodt szívvel -,
mert a Boris Vian-mű, a Birodalomépítők
avagy a Smürc színrevitele, egynémely
gyarlósága ellenére, mégis-



csak öntörvényű, eredeti látásmódra és
játékmódra törő, merész munka. Nem
tegnapi, mindenképpen mai színházat ke-
restem.

BULLA KÁROLY

Film, Színház, Muzsika

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Major Tatsás rendezése a
miskolci Nemzeti Színházban (Moliére:
Tartuffe)
A legjobb női alakítás: Bánsági Ildikó (De-
ficit, pesti Színház)

A legjobb férfialakítás: Szoboszlay Sándor
(Majális, veszprémi Petőfi Színház) A

legjobb női epizódalakítás: Horváth Zsuzsa
(]láz a város mellett, miskolci Nemzeti
Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Eperjes Károly
(Halmi, kaposvári Csiky Gergely Színház)
A legjobb jelmez: Schäffer Judit (Don Juan,
Várszínház)

CS. TÖRÖK MÁRIA

SZÍNHÁZ

A legjobb új magyar dráma: Bereményi Gé-
za: Halmi
A legjobb előadás: Székely Gábor rende-
zése a Nemzeti Színházban (Mrożek :
Emigránsok)
A legjobb női alakítás: Tímár Éva (Ház a
város mellett, miskolci Nemzeti Színház)
A legjobb férfialakítás: Balkay Géza (Jö-
vedelmező állás, Nemzeti Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Göndör Klára
(A siketfajd fészke, Játékszín)
A legjobb férfi epizódalakítás: Eperjes Károly
(Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb díszlet: Pauer Gyula színpadképe
(Jövedelmező állás, Nemzeti Színház)

Az 1980-as évad az új magyar drámá-
ból nem kínált nagy választékot; főként
annak nem, aki a mélyhűtött ízeket nem
kedveli. A Halmit választottam hát, a maga
kicsit éretlen, fanyar, friss ízével.

Nehezebb eldöntenem, a sok jó közül
mire szavazzak legjobb rendezésként.
Emigránsok. (Játékszín), Jövedelmező állás
(Nemzeti Színház), Ház a város mellett
(miskolci Nemzeti Színház), Gyöngyélet
(kaposvári Csiky Gergely Színház). Az
Emigránsok mellett döntök mégis: sem-mi
felszínesség, semmi cinizmus, de le

hetőség arra, hogy átéljük napjain]: min-
den keserves gondját, baját, reménységét.
Az lenne a logikus, ha ezek utána két
nagyszerű színész, Avar István és Garas
Dezső remek alakítására voksolnék, hi-
szen a ragyogóan átgondolt rendezésnek
ők a megvalósítói. De a Jövedelmező ál-
lásból - melyet az évad utolsó előadásai
között láthattam - elébük „tolakszik"

Balkay Géza alakítása, mely példa arra,
hogyan kell klasszikus hőst úgy mainak
játszani, hogy az megmaradjon a saját
idejében, és mégis hordozza XX. századi
kortársainak minden izgékonyságán, ener-
váltságát, elszánásait, megtorpanásait.

Tímár Éva művészetének állandó cso-
dálója vagyok. Most Sarkadi Ház a cáros
mellettjének Klárájaként nyűgözött le. Egy
korszak nagyot akarását, tragikus
megalkuvását sűríti ez a játék, művészi
társaként nemcsak a rendezőnek, az író-
nak is.

Göndör Kláráról inkább csak elhittem
eddig, hogy jó színész. Most, hogy A
siketfajd fészkében eljátszotta Valentyina
Dmitrijevna szerepét, már hiszem, hogy
jelentős művész. A legjobb olasz fil-
mekben, a legnagyobb olasz színészektől
láttam csak a komikusnak és a tragi-
kusnak ezt a borotvaélen egyensúlyozta-
tását, mellyel egy nagyon humoros szi-
tuációban a gyermekét féltő anya két-
ségbeesését eljátszotta.

A Gyöngyéletre még sokáig fog emlékez-
tetni a nagyszerű színészi alakítások
egész sora. (Olsavszky Éva, Kari Györ-
gyi, Lukáts Andor, Czakó Klára.) Eperjes
Károly alakítását emelném ki mégis.
Ezen a fiatal színészen szinte az egész
előadás egyensúlya múlik. Colja vagány,
de olyan torz bájjal, hogy egy társadalmi-
réteg elviselhetetlenségét és tragikumát
egyaránt képes ábrázolni, tökéletes színé-
szi eszközökkel és áradó játékossággal.

Pauer Gyula ez évadban is sok nagy-
szerű díszlettel ajándékozta meg lelkes
híveit. Ezek közül a legjobbnak a
Jövedelmező álláshoz készítettet ítélném.
Látvány, de mégsem tolakodó; pontos ki-
fejezője a rendezői gondolatnak, de nem
akar túlnőni rajta; ötletes, de nem hival-
kodóan az. Azt hiszem, jó rá az elkopta-
tott szó: telitalálat.

CSÍK ISTVÁN KGM

Sajtóosztály

A legjobb új magyar dráma: Csurka István :
Deficit
A legjobb előadás: Székely Gábor rende-

zése a Nemzeti Színházban (Mrożek:
Emigránsok)
A legjobb női alakítás: Ruttkai Éva (Orfeusz
alászáll, Pesti Színház)
A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc (Úr-
hatnám polgár, Nemzeti Színház)

A legjobb női epizódalakítás: --
A legjobb férfi epizódalakítás: Benedek
Miklós (Úrhatnám polgár, Nemzeti Szín-
haz)
A legjobb díszlet: Fehér Miklós színpad-
képe (Homburg hercege, Vígszínház)

Ha valaki arra kényszerül, hogy egy-
máshoz és egymással alig mérhető pro-
duktumokat állítson rangsorba, eleve
kompromisszumokra kényszerül. Hiszen a
kategóriák is olyanok, hogy különféle
módon lehet értelmezni őket. Itt van
mindjárt a legjobb új magyar dráma.
Amikor Csurka István Deficit című mun-
kájára voksoltam, egy pillanatra elbi-
zonytalanodott kezemben a toll; a leg-
jobbnak - véleményem szerint - valóban a
legjobb, magyarnak is magyar, de hogy új
lenne... ? Mindenesetre ebben az évadban
került első ízben magyar színpadra.

A legjobb előadás, illetve rendezés
esetében a végül is legjobbnak minősí-tett
Mrożek-mű, a Székely Gábor rendezte
Emigránsok és két Molliere-előadás között
haboztam. Nemcsak az alliteráció
kedvéért; a miskolciak Tartuffe-produk-
ciója és a Nemzeti Színház Úrhatnám pol-
gára, úgy érzem, kiemelkedett az évadból.
Végül azért döntöttem az Emigránsok.
mellett, mert ebben a produkcióban
nemcsak a színészvezetés, a mozgások
megszervezése; az előadás feszültsége és
feszes ritmusa tanúskodott magas szín-
vonalú alkotó munkáról, hanem a szöveg
elemzése-értelmezése is kiemelkedő. A
rendező „olvasatában" nem a kézen-fekvő
felszíni analógiák, hanem a mű lényege
bontakozott ki, döbbenetes mélységekig.

A legjobb női alakítás esetében - Ruttkai
Éva játékát minősítettem annak, az Orfeusz
alászállban - bizonyos fokig önmagammal
kötöttem kompromisszumot; de
ugyanilyen kompromisszum lett volna az
is, ha Galambos Erzsi Lola Blauja mellett
döntök. A legjobb férfi-alakítás esetében
csak az okozott gondot, hogy Kállai
Ferencnek Pandarus- avagy Jourdain-
alakítását emeljem ki. A személy
számomra vitathatatlan.



akkor érzem magam igazságosnak, ha
tartózkodom. Egyetlen, kiemelkedő tel-
jesítmény sem ugrik elő emlékezetemből,
pedig biztos volt ilyen. A szépen megol-
dott feladatok, jó teljesítmények közül
kiemelhetném a legjobbat, hiszen szük-
ségszerűen van ilyen, de nem szeretném,
ha ez a legjobb nem lenne egyben ki-
emelkedően jó is.

A legjobb férfi epizódalakításnak Be-
nedek Miklós teljesítményét minősítet-
tem, a Nemzeti Színház Úrhatnám polgár-
előadásában; nemcsak az alakítást, a szí-
nészt is legjobbnak tartom ebben a kate-
góriában - ha ugyan létezik ilyen kategó-
ria...

A legjobb díszlet (jelmez) megítélésé-
nél voltam a legnagyobb zavarban, mert
hiszem és vallom, hogy jó díszlet, sajnos,
csak a jó előadás díszlete lehet. Sok jó, az
előadásba szervesen beleépülő, funkcio-
nálisan hibátlan színpadi tervvel, szín-
padi térrel találkozhattunk, például Pauer
Gyula munkájával Kaposváron, de olyan,
az előadással adekvát, kiemelkedően jó
látvány és tér, amilyenekkel az elmúlt
évek nem is egyszer megörvendeztettek -
Székely László, Csányi Ár-pád, Pauer
Gyula, Donáth Péter egy-egy munkájánál
-, ebben az évadban nem került elém.
Illetve... Volt ilyen, az Állami
Bábszínházban a Szentivánéji álom lát-
ványvilága, de ez, úgy érzem, más műfaj,
más kategória. Ezért szavaztam - bár
fenntartásokkal - Fehér Miklós munká-
jára, megjegyezvén, hogy ez a színpad-
kép elsősorban a rendezői elképzelésnek
adekvát megvalósítása.. .

FÁBIÁN LÁSZLÓ

Film, Színház, Muzsika

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Major Tamás rendezése
a miskolci Nemzeti Színházban (Moliére:
Tartuffe)
A legjobb női alakítás: Bánsági Ildikó (De-
ficit, Pesti Színház)
A legjobb férfialakítás: Blaskó Péter (Tar-
tuffe, miskolci Nemzeti Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Horváth
Zsuzsa (Ház a város mellett, miskolci
Nemzeti Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Horváth
József (Úrhatnám polgár, Nemzeti Szín-
ház)

A legjobb díszlet: Fehér Miklós színpad-
képe (Homburg hercege, Vígszínház)

FENCSIK FLÓRA

Esti Hírlap

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit

A legjobb előadás: Székely Gábor rende-
zése a Nemzeti Színházban (Mrożek:
Emigránsok)

A legjobb női alakítás: Bánsági Ildikó (De-
ficit, Pesti Színház)
A legjobb férfialakítás: Gálffy László
(Equus, Pesti Színház), Szilágyi Tibor
(Deficit, Pesti Színház), Avar István és
Garas Dezső (Emigránsok, Nemzeti
Színház), Kállai Ferenc (Úrhatnám polgár,
Nemzeti Színház), Szoboszlay Sándor
(Majális, veszprémi Petőfi Színház) A
legjobb női epizódalakítás: Czakó Klára
(Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely
Színház)

A legjobb férfi epizódalakítás: Gáspár Sán-

dor (Szerelmet szerelemért, Vígszínház) A
legjobb díszlet és jelmez: Fehér Miklós
színpadképe (Homburg hercege, Víg-
színház) és Schäffer Judit jelmezei (Don
Juan, Várszínház)

Kétkedő lélekkel teszek eleget a szívé-
Iyesen unszoló felhívásnak. Kételkedem
egyrészt minden művészeti „Ieg"-ben,
dobogóban, helyezésben. A színház, a
színházi élmény vagy annak elmaradása
sokkal összetettebb és szétválaszthatat-
lanabb egység, mintsem hogy abból
egyetlen tényező csipesszel könnyedén
kiemelhető lenne, és egyben beléhelyez-
hető az „évad" nevű kétséges és esetleges
- a művészi teljesítménytől és a művé-
szettől végképp független - nagyobb
egységbe. (Ráadásul: sorozatok áthúzód-
nak, s teszem azt, Garas korszakalkotó
Pistije, amelyet idén is játszott, jövőre is
játszani fog, nem kaphat díjat csak azért,
mert a bemutató történetesen az előző
évad végére esett, mielőtt a kritikusi ta-
gozat kitalálta volna új játékát.)

Kétségeim másik oka önnön autentici-
tásomra vonatkozik. Lapom s munkám
jellegénél fogva vidékre nem tudok járni, s
csak pesti vendégjátékokon láthatom a
nevezetesebb előadásokat, még akkor sem
mindet. Kételyeimet csak az a halvány
remény oszlatja el, hogy kollégáim -
egyenként hasonlóképp esetleges - vé-
leményével együtt valamilyen objektív kép
mégiscsak összeáll.

Javaslataim „igazságosságába" vetett
halvány reményemet erősíti még az, hogy
azok zömmel szerencsésen egybeesnek a
nagyközönség véleményével is. A Deficit
nemcsak világszintű drámai remek e

drámaszegény korban - vérbeli kassza-
darab is lett. A legjobb rendezés díját pe-
dig Székely Gábor azért is megérdemli,
mert a Magyarországon eddig igazán nem
nagy vonzású Mrożek darabjához sikerült
pénztári sorállásokat varázsolni. S talán
áttörni azt a falat, amely a szerzőt a hazai
publikumtól elválasztotta. A darab két
szereplőjének (Garas Dezsőnek és Avar
Istvánnak) tökéletesen átlényegülő játéka
nyomatékos tényezője ennek a sikernek.
Kettőjükből csak az egyiknek vétek volna
adni a díjat, hiszen épp az összjáték, a
labdaadogatás az, amitől ilyen pompás lett
az előadás.

A fő gondot a legjobb férfialakítás ki-
választása okozta. Épp a bőség zavara
miatt: a kért egy név helyett hatot írtam le.
A fenti két színész mellett a legfiatalabb a
sorban Gálffy László; teljes színészi
fegyverzetben és légkörteremtő erővel
játssza hatalmas és különleges szerepét az
Equusban. A legidősebb pedig Szoboszlay
Sándor, a másik idei Csurka-darab, a
Majális veszprémi előadásának
főszerepében - minden részletében pom-
pásan kidolgozott és egyensúlyban tartott
alakítással. Es le kell írnom a két
nagyágyú nevét is : Szilágyi Tiborét (De-
ficit) és Kállai Ferencét (Urhatnám polgár).
Kérem a „szavazatszámlálókat", hogy a
hat név közül azt tekintsék érvé-nyesnek,
aki a többiektől is a legtöbb voksot kapta.
(Az egész díj odaítélési szisztéma még
nem tökéletes - de hát fontosabb és
nagyobb ügyekben sem sikerült még
tökéletes kollektív és demokratikus
döntések ideális módszerét létre-hozni,
miért éppen a magyar színikritikusoknak
sikerült volna?)

FÖLDES ANNA

Nők Lapja

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Ascher Tamás rende-
zése a Nemzeti Színházban (Osztrovszkij:
Jövedelmező állás)
A legjobb női alakítás: Halász Judit (In
memoriam Ö. I., Vígszínház)
A legjobb férfialakítás: Gálffy László
(Equus, Pesti Színház)

A legjobb női epizódalakítás: Szirtes Ági
(Husz János, Nemzeti Színház)

A legjobb férfi epizódalakítás: Kézdy
György (Don Juan, Várszínház)
A legjobb díszlet: Pauer Gyula színpadképe
(Halmi, kaposvári Csiky Gergely Színház)



Csurka Deficitjében a hős egyszemé-
lyes válogató bizottságként taglalja és
fitymálja a számára adott programlehető-
ségeket. A kritikust az évad végi választás,
a jelölés, a lehető legszigorúbb válogatásra
viszonyításra kényszeríti. Az a tény, hogy
az új magyar darab díját egy évtizede
született, olvasott és vitatott műnek ítélem:
az évad termésének szigorú, de
igazságtalan kritikája. Igazságtalan, mert
szívem szerint a legjobb új magyar dráma
ebben az évadban az In memoriam Ö. I.
lenne, ezt azonban írói díjra ajánlani -
legalábbis vitatható. Kézenfekvő lenne
tehát, hogy Valló Pétert javasoljam a
dramaturgiai díjra, csak-hogy ilyen nem
szerepel a szavazólapon.

Ha viszont meggyőződésem és lelkiis-
meretem szerint, a legjobb rendezés díját
ítélném a Vígszínház éjszakai előadásá-
nak, illetve Vallónak, akkor mellőznöm
kellene Ascher Tamás teljesítményét, aki
pedig a jövedelmező' állás nemzeti színházi
és a Gyöngyélet kaposvári rendezéséért
kétszeresen megérdemli.

A színészi teljesítmények mérlege az
idén, számomra váratlanul, felbillent: csak
a szavazólappal szembesítve jöttem rá,
hogy milyen szűkmarkúak voltak az idén
az írók és rendezők a színésznőkkel.
[Állítom, hogy nem rajtuk, hanem a lehe-
tőségeken, pontosabban a szerepeken
múlt, hogy valójában nem született egész
estét betöltő, élményt adó nagy női alakí-
tás. Halász Judit az In memoriam Ö. I.-ben,
ha úgy tetszik, epizodista. Én több
ötperces jelenet nagyszerű főszereplőjének
ajánlom. A férfiak kitüntetésekor a bőség
zavara fojtogat: Gálffy Lászlónak az
Equusban nyújtott alakítása újszerű és
izgalmas volt, és talán nagyobb meglepe-
tést okozott, mint az évad másik két ki-
emelkedő, egyenrangúan remek alakítása -
Avar Istváné és Garas Dezsőé az Emig-
ránsokban. De ha történetesen mindhárom
színész dobogóra kerülne, még akkor is
fájna a szívem, amiért Balkay Gézának a
Jövedelmező állásban és Blaskó Péternek a
Tartuffe-ban nyújtott alakítása említetlen
marad.

Paradox módon, nem epizódszínészt
ajánlanék az epizódszerepek díjára. Hiszen
Szirtes Agi ma naiva, de holnapra remek
hősnő lehet. S ha most mégis epi-
zódalakítását emelem ki, ezzel a nemzeti
színházi rendezők újszerű, konvenció-
döntő szereposztására is szavazok. Kézdy
György jól jellemzett karakterfigurák. so-
rával bizonyította, immár évek óta s az
idén is, hogy a jó színésznek öt perc elég

ahhoz, hogy meghódítsa vagy visszahó-
dítsa a közönség figyelmét.

Ha lenne lehetőség a színészi kezde-
ményezések díjazására, akkor Csernus
Mariann-nak (jászai-műsoráért) és a Be-
nedek . Szacsvay-Császár triumvirátusnak
megosztva ítélném oda ezt a kitüntetést.

HERMANN ISTVÁN

ELTE Filozófiatörténeti Tanszék

A legjobb új magyar dráma: Illyés Gyula:
Dániel az övéi között

A legjobb előadás: Zsámbéki Gábor ren-
dezése a Nemzeti Színházban (Moliére:
Úrhatnám polgár)

A legjobb női alakítás: Almási Éva (Sok
hűhó semmiért, Madách Színház)

A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc (Úr-
hatnám polgár, Nemzeti Színház)

A legjobb női epizódalakítás: -
A legjobb férfi epizódalakítás: Benedek Mik-
lós (Úrhatnám polgár, Nemzeti Színház)

A legjobb díszlet: Pauer Gyula színpad-
képe (Úrhatnám polgár, Nemzeti Szín-
ház)

ILLÉS JENŐ

Film, Színház, Muzsika

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Horvai István rendezése
a Pesti Színházban (Csurka Istváni
Deficit)
A legjobb női alakítás: Máthé Erzsi (Jöve-
delmező állás, Nemzeti Színház)

A legjobb férfialakítás: Szoboszlay Sándor
(Majális, veszprémi Petőfi Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Göndör Klára
(Érdemei elismerése mellett..., József
Attila Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Szirtes
Ádám (Égszínkék lovak vörös füvön,
Thália Színház)
A legjobb díszlet: Fehér Miklós színpad-
képe (Homburg hercege, Vígszínház)

A legjobb női alakítás: Bánsági Ildikó a Deficitben (Szilágyi Tiborral)



KOLTAI TAMÁS

SZÍNHÁZ

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Ascher Tamás rendezé-
se a Nemzeti Színházban (Osztrovszkij :
Jövedelmező állás)
A legjobb női alakítás: Tímár Éva (Ház a
város mellett, A szecsuáni jólélek, mis-
kolci Nemzeti Színház)
A legjobb férfialakítás: Garas Dezső
(Emigránsok, Nemzeti Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Göndör Klára
(A siketfajd fészke, Játékszín)
A legjobb férfi epizódalakítás: Eperjes Ká-
roly (Halmi, kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb díszlet: Pauer Gyula színpadképe
(Halmi, kaposvári Csiky Gergely
Színház; Jövedelmező állás, Nemzeti
Színház)
Különdíj: Budapest-Orfeum (Nemzeti
Színház)

Kevés közül nehezebb választani, mint
sok közül. Az 1979/8o-as évad kevés ki-
emelkedőt produkált - bár ez a kevés mi-
nőségileg nem marad alatta az előző sze-
zonok legjobb teljesítményeinek -, viszont
a kevés kiemelkedő között sok a csaknem
egyformán jó. Azért „csaknem", mert
mindig akad egy mozzanat, ami egy
előadás vagy egy alakítás javára dönt egy
másik előadással és egy másik alakítással
szemben. A „nüansz" lehet világnézeti,
stilisztikai vagy ízlésbeli, s legtöbbször a
produkció egészével kapcsolatos - ezt kell
végső soron kihüvelyezni.

A Deficit elsősége számomra nem két-
séges. A megírása óta eltelt tizenkét év
csaknem mindegyikében pályázhatott
volna az elsőségre, ha színpadra kerül -
egy-két Örkény-darabon kívül legföljebb
Csurka valamelyik másik műve szoríthatta
volna ki. A Deficitre szavazok, mert
kegyetlenül „rólunk szól", 195 6 utáni ér-
telmiségiekről; mert szeretem a jól meg-
csinált darabokat, különösen, ha kemény
mondanivalójuk is van; s végül mert bár a
jól megcsinált daraboknál is jobban
szeretem az alapvető létkérdéseket mito-
logikusan-filozofikusan megfogalmazó
darabokat - a példát az évad bemutatói
közül véve, ezért szurkolok a Halmi-típusú
műveknek -, de más dolog a szurkolás egy
művészi tendenciának, és megint más a
szubjektív ízléstől független művészi
eredmény.

Itt mindjárt gondom is akad: nem sza-
vazhatok a drámakategóriában az In

memoriam Ö. I.-re, lévén nem dráma. Valló
Péter rendezése és a Vígszínház
együttesének igazi közösségi munkája
ugyanakkor méltán tarthatna számot a
legjobb előadás díjára; már a vállalkozás
szokatlanságát is díjazni kellene, „törté-
nelmi tudatalattinkban" való merész
vájkálását pedig különösen. Csak hát en-
nek az előadásnak olyan riválisa van, mint
Székely Gábor Mrożek-rendezése, az
Emigránsok - ez a hallatlanul feszült,
vibráló, napjaink politikai alapkérdéseivel
elszámoltató produkció. Kettőjük között a
tertium datur: Ascher Tamás
Osztrovszkij-rendezése, a Jövedelmező ál-
lás. Végül azért voksoltam rá, mert pél-
damutatónak - mi több : színháztörténeti
jelentőségűnek - érzem Ascher klasszi-
kusfölfogását. Ennyire megmaradni az
„eredetiben" és egyszersmind ennyire
mainak lenni, valóban ritka bravúr. Csak
akkor sikerülhet, ha rendező és színészek
ilyen forrón-mélyen élik át a mű-vet,
amelyet előadnak és a kort, amelyben
élnek. (Aschernek ezen kívül „nem tud-
tam elfelejteni", hogy még egy kiváló
produkciót jegyez: Arden Gyöngyéletét
Kaposváron.)

A színészekkel sem volt könnyebb
dolgom. Tímár Évát csak azért helyeztem
a Deficitben tökéletes Bánsági Ildikó elé,
mert két előadásban remekelt Miskolcon:
Sarkadi Ház a város mellett című
színművében és mint Sen Te A sze-csuáni
jólélekben Bánsági jelölésével rész-ben
talán „igazságot szolgáltathattam volna"

Horvai Istvánnak, akit két Deficit-
rendezéséért honorálni illene. Az
Emigránsok esetében a „jóvátétel" a Garas
Dezső nagy játékáért kijáró férfialakítás-
díj. Garasnak Kállai Ferenc volt a
legnagyobb riválisa - Szilágyi Tibor,
Gálffy László, Balkay Géza és a Cserében
nagyszerű Végvári Tamás mellett -, s bár
igen jó teljesítményt nyújtott az Úrhatnám
polgárban meg a Troilus és Cressidában, az
előadások mégsem voltak elég jók, ami
főszerepekről lévén szó, nem
elhanyagolható tényező. (És sohasem le-
het tudni, hogy az a kis többlet, ami
hiányzott a majdnem jó előadáshoz, a szí-
nész vagy a rendező számlájára írandó-e.)

Az epizodisták közül Göndör Kláráé a
Rozov-előadásban egyjelenetes „klasz-
szikus realista" epizód, s ilyen briliáns
megvalósításban fehér holló a magyar
színpadon - úgy éreztem, kötelességem
honorálni egy kivesző műfaj és a kis sze-
repet nem ismerő nagy színészek nevében.
Eperjes Károly az ismeretlenségből ugrott
elő a Halmiban, teljes fegyverzet-

ben - nála a hiányzó „legígéretesebb de-
bütáns" kategóriára is sandítottam.

Végül a kategóriákról. Mivel lehetne
jutalmazni a Gyöngyélet nyolc abszolút fő-
szereplőjének (vagy nyolc abszolút epi-
zodistájának?) mesteri egyéni és együttes
játékát?! Nyilvánvalóan nem nagy juta-
lom, de legalább leírom a nevüket: Csá-
kányi Eszter, Czakó Klára, Lukáts Andor,
Kun Vilmos, Olsavszky Éva, Pász-tor
Erzsi, Rajhona Ádám, Tarján Györgyi.

És hogyan lehet „elszámolni" Császár
Angélával, Benedek Miklóssal, Szacsvay
Lászlóval, a Budapest-Orfeum három epi-
zodista-főszereplő szerkesztőjével, dra-
maturgjával és rendezőjével? (Nem be-
szélve Szacsvay és Benedek Husz-beli és
Úrhatnám polgár-beli epizódjairól.) Azt
hiszem, teljesen mindegy. A Budapest-
Orfeumért különdíj járna.

KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR

Új Tükör

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Székely Gábor rende-
zése a Nemzeti Színházban (Mrożek :
Emigránsok)
A legjobb női alakítás: Pécsi Ildikó (Am-
herst szépe, Radnóti Színpad)
A legjobb férfialakítás: Szilágyi Tibor
(Deficit, Pesti Színház)
A legjobb női epizódalakítás: -
A legjobb férfi epizódalakítás: -
A legjobb díszlet: Fehér Miklós színpad-
képe és Márton Géza kép- és hangmon-
tázsa (Homburg hercege, Vígszínház)

Amikor végigszaladtam az 1979/8o-as
és a megelőző két évad eseményein, iga-
zolva láttam, amit korábban csak általá-
nos benyomásként éreztem: ez a mostani
gyengébb volt a megelőző kettőnél.
Magammal vitázva ellenérveket is talál-
tam persze: például hézagokat pótolt ez a
színházi esztendő, olyan szerzőket muta-
tott be (José Triana, Boris Vian, John
Arden, Albert Camus stb.), akik gondo-
lataikkal, színpadi megoldásaikkal bizo-
nyos színt adtak ennek a meglehetősen
sápadt időszaknak. Voltak kimagaslóan
érdekes előadások, mint Jurij Trifonov:
Csere című darabjának Ljubimov-féle
értelmezése.

Mégsem változik a kép: évről évre
csöndesen apadó kút lett a magyar szín-
házi élet. Mit lehetne tenni a magasabb
vízállás érdekében ? Azt hiszem, megvál-



tó ötletekben nincs hiány; pénzben, te-
hetségben, munkaerőben, valódi akarásban
viszont már nem állunk ilyen jól.

Ezért csupán egyetlen ötlettel hoza-
kodnék elő most, amikor a színikritikusok
először nyilvánítanak testületi véleményt
egy időszak munkájáról. A jövő évad
végén rendezzük meg Budapesten vagy
valamelyik nagyobb vidéki városban, ahol
több színházterem is található, az évad
színházi seregszemléjét! Sokan
viszolyognak a fesztiválok csinnadrattá-
jától, az ilyenkor szokásos reklámhadjá-
rattól. Bevallom, nekem általában tetszik
az a körítés, ami egy-egy film- vagy szín-
házi fesztiválon hozzájárul a „feldobott"

légkör megteremtéséhez. Ha én rendezném
ezt az évadzáró fesztivált, nemcsak a
színikritikusokat, hanem a rendezőket is
megszavaztatnám. (Lehet, hogy egy évvel
később már a színészekre is sort lehetne
keríteni?) Tenném ezt azért, mert
változatlanul súlyos hibának érzem, hogy a
szakmabeliek többsége nem ismeri egy-
más munkáját.

jó ötlet volt ez a „népszavazás", de
csupán első lépés. Vajon hány évnek kell
eltelnie, hogy ezen a fentebb említett
álombeli fesztiválon a szakmai közvé-
lemény higgadt tárgyilagossággal együtt
tegye mérlegre a hivatásos társulatok és az
amatőr színjátszók legjobbjainak munkáját
?

LUKÁCSY ANDRÁS

Magyar Hírlap

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Ascher Tamás két ren-
dezése, a kaposvári Csiky Gergely Szín-
házban (Arden: Gyöngyélet) és a Nemzeti
Színházban (Osztrovszkij: jövedelmező
állás)
A legjobb női alakítás: Olsavszky Éva
(Gyöngyélet), kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb férfialakítás: Szilágyi Tibor
(Deficit, Pesti Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Czakó Klára
(Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Mensáros
László (A meráni fiú, Madách Színház) A
legjobb díszlet: Fehér Miklós színpad-képei
(Homburg hercege, A meráni fiú)

Sokévi tapasztalatom különféle zsürik-
ben azt bizonyítja, hogy mégoly széles
mezőny indulása esetén is mindig a pa

pírforma diadalmaskodik, és a tehetség
igazolódik vissza. Így volt ezúttal is.
Csurka munkája (és vegyük hozzá most a
Majálist) korunk változó emberének
vívódásával akkor is kiemelkedik, ha a
darabot nem ma írta, hanem - például a
Deficitet - a hatvanas években. Ascher
Tamásról nyilvánvaló volt, hogy ha a
szubjektív és az objektív körülmények
lehetővé teszik, generációjának egyik leg-
kiválóbb rendezőjévé válik. Nos, az általa
igényelt speciális feltételek az alkotó
együttgondolkozás fegyelme - még min-
dig Kaposvárott adottabb, ezért is lehetett
Arden-rendezése átütőbb. De egyéni-
ségének szuggesztivitása már a mostani
Nemzeti Színház különböző indíttatású és
ízlésvilágú gárdáját is az egységes kon-
cepció szolgálatába tudta állítani (ami ko-
rábbi Weöres-rendezése esetében még
nem sikerült).

Korunk világszínházának (kollokviáli-
san a rendezői színháznak) természetéből
következik, hogy figyelmet keltő alakí-
tások is csak igazán jó csapatmunka kere-
tében bontakozhatnak ki. (E tekintetben
Mensáros Evsztratisza A meráni fiúban

a színész itt egy filozófiai nézetrendszer
és ízlésvilág érzéki megjelenítésével tűnt
ki - szerencsés kivétel.) Ez az oka, hogy a
kiemelkedő színészi alakításokat i s jó-
szerével az említett darabokból, illetve
rendezésekből lehetett kiválasztani.
O l savszky Éva kvalitásait eddig sem
kellett

bizonyítani. Racheljével szememben azért
győzött, mert a rendező segítségével
egyéniségének egy eleddig ismeretlenebb
oldalát sikerült felmutatnia; azaz még
mindig tartogat meglepetéseket.
Vonatkozik ez Czakó Klára Kárász ma-
májára is; de ugyancsak nem véletlen,
hogy az Arden-előadásból még vagy há-
rom-négy alakítás említést érdemelne
(Tarján Györgyi: Nárcisz; Csákányi Esz-
ter: Sally; a férfiak között Koltai Róbert:
Jackson; Kun Vilmos: Sawney).

Fenti megállapítás vonatkozik az Oszt-
rovszkij-előadás esetére is. A férfialakítás
díjára jelöltemmel teljesen azonos mér-
tékben esélyesnek tartom Agárdi Gábor
Juszovját (hogy a színész jelentős jellem-
ábrázolóvá fejlődött, azt éppen ez a ren-
dezés bizonyította), de az epizódalakítá-
sok között Sinkó László Doszuzsevje,
valamint Helyei László Mikinje is azonos
rangú teljesítmény. Az előbbi két esetben a
rendező érdeméül tudom be, hogy sikerült
felszabadítani a színészekben szunynyadó
többletenergiát, és az ő munkájuk is
közrejátszott abban, hogy az előadás
egységes ívű látomássá nőtt. Azért tettem
mégis Szilágyi Tibort első helyre, mert
Horvai István biztos színészválasztása
(értve ezen, hogy Szilágyit megszerezte
színházának) egy ígéretesen induló, de az
elmúlt évtizedekben igazán soha vissza
nem igazolt tehetséget segített a
kiteljesedéshez. A színészt rnegemlíthet-

A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc az Úrhatnám polgárban (lklády László felvételei)
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(Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Sinkó László
(Jövedelmező állás, Nemzeti Színház)
A legjobb díszlet: Pauer Gyula színpadképe
(Jövedelmező állás, Nemzeti Színház)

Nem tudom, kell-e voltaképp az ilyes-
fajta ítéletet megindokolni; a választás
alighanem mindig önmagáért beszél. Azt
pedig kivált reménytelennek tartom, hogy
ebben a szűkre szabott terjedelem-ben
mind a hét kategóriára vonatkozóan
pontos meghatározása adható a személyes
döntésmotivációknak.

Tehát csak néhány szempontról. A
Nemzeti Osztrovszkij-bemutatóját, a Jö-
vedelmező állást, az elmúlt évad kivételesen
kidolgozott - megvalósult - koncep-
ciójának tartom (bár Aschernek talán a
Gyöngyélet színreállítása is elegendő volna
az „én díjamhoz"), olyan tökéletes
műegésznek, amely rendező-igondolati
szándékait a színészi szférában ritka
következetességgel valósítja meg. Ezért
nem véletlen, hogy két kategóriában is
(férfi fő- és epizódszerep) itt találkoztam
igazi meglepetéssel: Agárdi Gábort az
egykori, Petőfi színházbeli Katz lelkésze
(Svejk) és Szegilongi bírója (Egy szerelem
három éjszakája) óta majdhogy-nem „szem
elől tévesztettem", majd nagy sokára a
tavaly bemutatott Éjjeli menedékhely
Bubnovjaként fedeztem fel újra. Most
pedig Juszovból már egy nagy színész
csinált főszerepet. S hasonló „come back"
számomra Sinkó László félelmetesen sűrű

A

ük az In memoriam Ö. I. című vígszín-
ázbeli kamaraösszeállításban is, amint-
ogy a produkció színpadra állítóját is
mlíteni kellene a rendezői munkák kö-
ött: Valló Pétert. Itt az indoklásban szó
ell essék egy számunkra távolabb fekvő
tílus- és ízléskört reprezentáló előadás-
ól is: Boris Vian Smürcéről, méghozzá
zikora János rendezése, de még ez előtt
ólyom Katalin alakítása révén (Anya).

díszlettervező Fehér Miklós nálam
zért vitte el a pálmát, mert két színházi
orszak és ízlésvilág (Kleist és Szabó
agda) kifejezéséhez találta meg a leg-

nkább adekvát szcenikai megoldásokat.
e előkelő helyen van e kategóriában
auer Gyula is a Jövedelmező állás csinov-
yikvilágának képi megjelenítésével: az
gymásba épülő, szorongató szobarend-
zerek megtervezésével.
Ez a Kritikusok díja annyiban igazol

ta az elmúlt esztendők színházi változá-
sainak jogosságát, hogy íme a legjobb
munkák között egyaránt található fővá-
rosi és „vidéki", idősebb és fiatalabb mű-
vész munkája.

MÉSZÁROS TAMÁS

Magyar Hírlap

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Ascher Tamás rendezé-
se a Nemzeti Színházban (Osztrovszkij:
Jövedelmező állás)
A legjobb női alakítás: Tímár Éva (Ház a
város mellett, A szecsuáni jólélek, mis-
kolci Nemzeti Színház)
A legjobb férfialakítás: Agárdi Gábor (Jö-
vedelmező állás, Nemzeti Színház) A
legjobb női epizódalakítás: Czakó Klára

kabinetalakítása. Pauer Gyula díszletét -
mint egyetlen igazán jó díszletet sem -
szintén nem lehet elválasztani a benne
létrejött előadástól; eb-ben az esetben
például ezért nem az évadban két kiváló
színpadképet (Homburg hercege, Majális)
jegyző Fehér Miklósra szavaztam, mert
munkái nincsenek olyan szoros
összefüggésben az adott produkcióval.

Csurka István Deficitje nézetem szerint
nemcsak az évad legfontosabb hazai szer-
zőtől származó bemutatója, de az egyik
legjobban megírt magyar dráma is. Utána
azonnal Bereményi Géza rendkívül in-
tenzív Halmiját említem a tavalyi kíná-
latból - dramaturgiai fésületlenségét éppen
hogy erénynek érzem némely jól
megcsinált dolgozathoz képest.

Tímár Évát pedig csak azért helyezem
Bánsági Ildikó pazar Deficit-beli alakítása
elé, mert a nehéz körülmények között
induló, igényes miskolci szezonban jó-

legjobb női epizódalakítás: Csákányi Eszter a Gyöngyéletben



szerével egymás után nyújtott két, az or-
szágos mezőnyből is kiemelkedő telje-
sítményt.

MIHÁLYI GÁBOR

Nagyvilág

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Majális
A legjobb előadás: Valló Péter rendezése a
Vígszínházban (ln memoriam, Ö. L) A
legjobb női alakítás: -

A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc
(Úrhatnám polgár, Nemzeti Színház) A

legjobb női epizódalakítás: Csákányi Eszter
(Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely
Színház)

A legjobb férfi epizódalakítás: Kézdy
György (Don Juan, Várszínház)
A legjobb díszlet:

pauer Gyula színpadképe
(F almi, kaposvári Csiky Gergely Színház)

Az elmúlt évad bemutatói közül négy
magyar drámát emelnék ki: Csurka István
Majálisát és Deficitjét, Bereményi Halmiját
és Németh László Husz című drámáját.
Nem rossz termés, bár maradéktalanul
egyikért sem tudok lelkesed-ni. Végül is
Csurka István Majálisának adom a magam
pálmáját, mert a négy közül
mondanivalóját tekintve ez a legiz-
galmasabb, legtöretlenebb és dramatur-
giailag is a legegységesebb alkotás.

Nagyobb a választék jó rendezésekben.
Fontos és kitűnő előadásnak tartom az
Emigránsokat Székely Gábor rendezésé-ben,
Ascher Tamás két rendezését, Arden
Gyöngyéletét Kaposvárott és a Jövedelmező
állást a Nemzeti Színházban, hogy csak azt
a három előadást említsem, ahol nem
tudnám eldönteni, hogy melyiket tekintsem
a „legjobbnak", ha nem találtam volna még
jobbnak az In memoriam 0. I.-t, Ez ugyanis
olyan előadás volt, amely nekem nemcsak
intellektuális és esztétikai élményt nyújtott,
de érzelmileg is mélyen felkavart, ahol már
nem kritikusként, nézőként, hanem a
„magunk történelmének" résztvevőjeként
éltem át az előadást. Ez esetben az
elismerés a rendező Valló Péteren kívül
tulajdonképpen a produkció minden
résztvevőjére kiterjeszthető lenne - mégis,
úgy hiszem, az előadás egységes látomása
Valló Péter érdeme.

A legjobb színészi alakításokra már
nehezebben tudok javaslatokat tenni. A
legjobb női alakítás díját például nem is
tartom kioszthatónak. Ez nem mű-

vésznőink hibája, az idei évadban nem
nagyon kedvezett nekik a repertoár, nem
rajtuk múlott, hogy nem kaptak le-
hetőséget. A férfi színészek közül Kállai
Ferencre szavazok, jobbnál jobb alakí-
tásaiért, s különösen Jourdain úr szere-
péért. Az Úrhatnám polgár sikere szinte
kizárólag az ő vállán nyugszik.

Az epizódalakítások esetében megint
zavarban vagyok. l lol a határ epizód és
főszerep között? Különösen nehéz ezt el-
dönteni jó néhány modern színműben,
például Arden Gyöngyéletében, ahol majd'

minden szerep főszerep is meg epizód-
szerep is. Lehet, hogy elfogult vagyok, s
régebbi sikereiket is méltányolom, ami--
kor Csákányi Esztert és Kézdy Györgyöt
javaslom ? Viszont semmi kétségem sincs,
amikor Pauer Gyula Halmi-díszletére
szavazok.

MOLNÁR GÁL PÉTER

Magyar Színházi Intézet

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Ascher Tamás rendezé-
se a Nemzeti Színházban (Osztrovszkij :
Jövedelmező állás)
A legjobb női alakítás: Gaál Erzsébet (A
halkon, Stúdió "K")
A legjobb férfialakítás: Máté Gábor (Át-
változások, kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Máthé Erzsi
(Jövedelmező állás, Nemzeti Színház) A

legjobb férfi epizódalakítás: Nagy Gábor
(In memoriam Ö. I., Vígszínház) A

legjobb jelmez: Gombár Judit jelmezei
(Ősök és utódok, győri Kisfaludy Szín-
ház)

A legjobb férfi epizódalakítás: Eperjes Károly a Gyöngyéletben (Fábián József felvételei)



Szavazataimat a színházi realizmus ke-
resése szabályozta.

Nem 1950-es, hanem 1980-as realiz-
mus.

Ezért méltányolom Csurka István el-
emelt szatirikusságát és Gombár Judit
nagylélegzetű teatralitását. Mindkette-
jüknél kitapinthatóak idegen ráhatások,
munkájuk mégsem kopírepigonizmus,
hanem okos tanulás eredménye; érzékeny,
magyarrá adaptált hasznosítása közös
leleményeknek.

Ascher Tamás Osztrovszkij-rendezését
a Nemzeti Színház utolsó ötévi legjobb
munkájának tartom abban az értelemben,
hogy megkísérel szakítani az eleve-
eltökélt rendezői erőszakossággal, és a
színészből (emberből) próbálja meg
előfogalmazni a társadalomra jellemző
kapcsolatrendszereket; Ascher ismét
elindult azon az úton, ami visszavezetheti
a magyar színházat ahhoz, hogy a színpadi
ábrázolás emlékeztessen a társa-dalom
valóságára. Osztrovszkija nem ve-
zércikkrendezés, nem glosszarendezés,
nem egymondatos „üzenetre" redukált
desztilláció, hanem féleredményeiben is
visszatérés színjátszásunk legértékesebb
hagyományaihoz.

A szavazólap rubrikáit kiegészíteném az
évad legrosszabb színházi előadása té-
tellel: az elmúlt tíz évad legrosszabb
színházi előadásának a Nemzeti Színház
Troilus és Cressidáját tartom. A színészt
csupán világítási jelként használja, gon-
dolatisága kiürült, formailag henye, szen-
vedélyessége anyagidegen áldinamizmus.

Megtestesíti mindazt a tolakodó rosz-
szat, amit a félresiklott magyar színházi
rendezés az utóbbi tíz évben olyan rom-
bolóan kényszerített színjátszásunkra.

NÁNAY ISTVÁN

SZÍNHÁZ

A legjobb új magyar dráma: Bereményi Gé-
za: Halmi

A legjobb előadás: Ascher Tamás rendezése
a Nemzeti Színházban (Osztrovszkij :
Jövedelmező állás)

A legiobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás Garas Dezső
(Emigránsok, Nemzeti Színház) és Gálffy
László (Equus, Pesti Színház)
A legiobb női epizódalakítás: Sólyom Katalin
(Birodalomépítők, pécsi Nemzeti Színház)

A legjobb férfi epizódalakítás: Jordán Ta-

más (Tíz kiló arany, Józsefvárosi Szín-
ház)
A legiobb díszlet: Pauer Gyula színpad-képe
(Jövedelmező állás, Nemzeti Szín-ház;
Halmi, kaposvári Csiky Gergely Színház)

Négy megjegyzés véleményem ponto-
sítása céljából:

1. Két olyan mű került ez idén először
magyar színpadra, amely egyenlő eséllyel
pályázhat a legjobb magyar dráma címé-
re: Csurka István Deficitje és Bereményi
Géza Halmija. Azért döntöttem a Halmi
mellett, mert véleményem szerint társa-
dalmi és művészi szempontból egyaránt
ez a fontosabb darab. Nem tagadható,
hogy a Ha/mi dramaturgiailag kissé fé-
sületlen, s hogy kizárólagosan esztétikai
mércével mérve kevésbé „jól megcsinált",
mint a Deficit. Ezzel szemben egy
alakulóban levő drámaíró-nemzedék gyö-
keresen új szemléletű írói magatartását,
látásmódját, problémaelemzését, alkotó-
módszerét sugározza. A szerző egy élet-
korából fakadóan aktív réteg, korosztály
passzívvá válását, ennek társadalmi és
egyéni okait vizsgálja - álforradalmi ro-
mantika és cinizmus nélkül! -, s a főhős
megtestesítette magatartás lényegét - a
hiányt - úgy mutatja föl, hogy egyben a
dramaturgia meghatározójává teszi, s a
társadalmi fejlődés lényegi kérdéseire is
rávilágít.

2. Az évad bemutatói között tallózva
egyetlenegy kiemelkedő női alakítást sem
tudok magamban felidézni, ezzel szemben
két egyenrangúan magas szín-vonalú
férfialakítás emléke él bennem; ezért a
kettős választás.

3. Századunkban nemcsak a drámai
formák lazulnak föl, hanem ennek meg-
felelően a szerepek hierarchiája is, a fő-
szereplő-mellékszereplő-epizodista kate-
gorizálás, és sokszor csak az egyenrangú
szerepek egymás mellett éléséről beszél-
hetünk. Ezért értelmezésemben az epi-
zódalakítás-meghatározás kitágult, egy-
ként benne foglaltatik a hagyományos
értelemben vett epizodista és az egyenlők
- az egyenlő súlyú szereplők - közt az
első. Ez magyarázza e kategóriákban a
választásomat.

4. Az évad legjobb, azaz az előadást
képileg is tökéletesen kifejező, ugyan-
akkor a játékot is maximálisan szolgáló
díszletét, díszleteit ízlésem szerint két-
ségkívül Pauer Gyula készítette. Am hogy
a két legjobb közül melyik legyen az
abszolút legjobb, ezt nem tudtam el-
dönteni.

MÁRIÁSSY JUDIT

Élet és Irodalom

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Ascher Tamás rendezése
a kaposvári Csiky Gergely Színházban
(Arden: Gyöngyélet)
A legiobb női alakítás: Bánsági Ildikó (De-
ficit, Pesti Színház)
A legiobb férfialakítás: Garas Dezső és
Avar István (Emigránsok, Nemzeti
Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Csákányi Esz-
ter (Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely
Színház) és Bánki Zsuzsa (Orfeusz
alászáll, Pesti Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Gera Zoltán
(Csere, szolnoki Szigligeti Színház) A

legjobb díszlet: Pauer Gyula színpadképe
(Úrhatnám polgár, Nemzeti Színház)

Csak némi töprengés után élek szavazati
jogommal. Szándékom (és szokásom)
ellenére, külső körülmények miatt ebben
az évadban azok közé a kényelmesek közé
sodródtam, akik a nem budapesti
színházakkal jószerivel csak azok fővárosi
vendégszereplésük alkalmával
találkoznak. Cseppet sem vigasztal, hogy
az elmulasztottak visszhangját figyelve
viszonylag kevés az olyan produkció,
melynek hiányát saját nézői repertoárom-
ból határozottan fájlalnám, mint a miskolci
Tartuffe, a kaposvári Halmi vagy a nagyon
ellentétesen kommentált győri Kurázsi
mama. A nagy élményt - műnek és
előadásnak olyan lenyűgöző hatását, mint
amit például Mrożek Emigránsokjának
játékszínbeli bemutatója jelentett - ez a
szezon általában szűkebben mérte, mint a
korábbi két esztendő. (Így vált számomra,
sokakkal ellentétben, nagy esték,
felfedezések sorává a kolozsváriak
vendégszereplése, a három Sütő András-
Harag György-mű.)

Mintha ez idén - 1979/80-ban - két vég-
let jellemezte volna színházainkat: a járt út
konok folytatása és a darabválasztásokban,
szereposztásokban is fellelhető
bizonytalanság. Csak a példa kedvéért: a
Vígszínház két bukás ellenére is tartja a
kitűnő társulatra épült jó színvonalát, a
Madách Színház csonkán, kamaraszín-
házától megfosztva, az Egyetemi Szín-
padon és művelődési házakban vendéges-
kedve sem tér el a közönség konzerva-
tívabb rétegét vonzó nyugodalmas mű-
sorszerkezetétől és stílusától, míg a meg-
újult Nemzeti és a fiatal Népszínház (a
Várban és a Józsefvárosban egyaránt)



még az érlelődés és keresés stádiumában
bizonytalankodik, s nem mutatott fel olyan
biztató eredményt, mint a múlt év végén
Wesker darabjának A konyhának vagy A z
amit akartok avagy Vízkeresztnek
bemutatójával. De az igazsághoz tartozik
az is, hogy néhány számomra fele-másul
sikerült előadás (Zsámbéki: Úr-hatnám
polgár- és Székely Troilus és Cressida-
rendezése) is az évad pozitívumaihoz
sorolható, hiszen gyengéiket egy még
összeforratlan társulat belső nehézségei
mentik.

Magánleltáramban az évad legnagyobb
élménye, az Emigránsok mellé sorakozik a
kaposváriak Gyöngyélete, s korántsem
utolsósorban a Ljubimov vendégrende-
zésében Szolnokon bemutatott Csere.

OSGYÁNI CSABA

Magyar Rádió

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Székely Gábor rendezése
a Nemzeti Színházban (Mrożek:
Emigránsok)
A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari
(Kurázsi mama, győri Kisfaludy Szín-ház)
A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc (Úr-
hatnám polgár, Nemzeti Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Csákányi Eszter
(Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Vallai Péter (A
közvádló, pécsi Nemzeti Színház) A
legjobb díszlet vagy jelmez: -
különdíj: Budapest-Orfeum (Nemzeti
Színház)

Kénytelen vagyok már az első pillanat-
ban bedobni magamnak a mentőövet -
talán fegyelmezetlen filosztulajdonság, de
-: kedvelem az „egyéb" kategóriákat.
Ugyanis rögtön olyan példák jutnak az
eszembe, amelyek nehezen illeszthetők a
szabályos keretekbe; fülük-farkuk-vala-
mijük minduntalan kitüremkedik vala-hol.
Szóval: tulajdonképpen rendhagyó
események, márpedig a művészetben nem
feltétlenül elítélendők a rendhagyó
jelenségek. Különösen nem, ha rendhagyó
erényeket csillogtatnak. !lova soroljam
például a Vígszínház kitűnő kollektív
munkáját, az In memoriam Ö. I.-t ? Vagy az
amatőrök érdekes profi előadását A
rászedett kádit? Érthető siker, sajátos
színfolt - s „mellesleg" nagyszerű színházi
produkció a Nemzeti Színházban Benedek
Miklós-Császár Angéla-

Szacsvay László és a zenekísérő Orosz
István Budapest-Orfeuma: de senki sem
„rendezte", nincsenek fő- és melléksze-
replői, szétszabdalhatatlanul közös játék.
Tehát máris javaslom egy különdíj oda-
ítélését - ezúttal a Budapest-Orfeaemnak.

Számomra a legkönnyebb feladatnak -
sajnos - az új magyar dráma kiválasztása
bizonyult. Sajnos, mert Csurka - nem is
legfrissebb - drámájának ez a
hegemóniája egyben drámairodalmunk
gyengélkedéseiről is árulkodik. Almási
Éva játékát (különösen a Három nővér-
ben) nagyra értékelem, de végül is Törő-
csík Marira szavazok: Kurázsi mamája
sokszor revelatív erejű. Csákányi Eszter
igen eredeti, sajátos jelensége a kaposvári
Csiky Gergely Színház előadásainak,
valamennyi epizódszerepében kitűnően
játszott.

Keményebb dió a férfiak rangsorolása,
sokkal több értékes alakítás közül kell vá-
lasztani: Agárdi Gábor, Benedek Mik-
lós, Mensáros László idei szerepeire em-
lékezve is, én Vallai Péternek ítélem a
legjobb férfi epizódalakítás díját, a férfi
főszerepét pedig Kállai Ferencnek, aki az
utóbbi két évben a Nemzeti Színház
egyik fő pillére volt, több jelentős szerep-
ben nyújtott kiválót, ezek sorában Jour-
dain úr csak az egyik kiemelkedő teljesít-
ménye. Ez a színvonalas sorozat indokol-
ja számomra a díjat, amit szívesen ítélnék
még az Emigránsok Avar lstvánjának és
Garas Dezsőjének, Darvas Ivánnak vagy
a veszprémi előadások éltető erejét jelen-
tő Szoboszlay Sándornak. Az Emigránsok
precíz, következetes előadására sza-
vazok, bár a legjobb rendezés díját szíve-
sen adnám Ascher Tamásnak is, a

Jövedelmező állás és a Gyöngyélet szigorú
logikájú, invenciózus színpadra
állításáért. Noha tetszett néhány előadás
szcenikai megoldása (például az Equus
egyszerűségében is hatásos, szellemes
színpad-terve), díszlet- vagy
jelmeztervdíjra ezúttal nem szavazok.

PÁLYI ANDRÁS

SZÍNHÁZ

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Ács János rendezése a
kaposvári Csiky Gergely Színházban
(Middleton-Rowley: Átváltozások)
A legjobb női alakítás: Pogány Judit (Jö-
vedelmező állás, Nemzeti Színház)
A legjobb férfialakítás: Reviczky Gábor
(Deficit, Pesti Színház)

A legjobb női epizódalakítás: Csákányi
Eszter (Gyöngyélet, kaposvári Csiky
Gergely Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Benedek
Miklós (Husz János, Nemzeti Színház) A

legjobb díszlet: Pauer Gyula színpad-képe
(Úrhatnám polgár, Nemzeti Szín-ház)

Minél hosszabban töprengek a mellé-
kelt szavazólap felett, annál középsze-
rűbbnek érzem az évadot, ami nyilván-
valóan igazságtalanul hangzik, s ráadásul
úgy tűnhet, utólag még azoktól is el
akarom vitatni a szavazatomat, akiket
végül is kiemeltern, holott épp ellenkező-
leg, igen sajnálom, hogy - találomra em-
lítve egy-két példát - ki kellett hagynom
Csákányi Eszter és Spindler Béla ragyogó
kettősét a Csárdáskirálynőben is, a Kaba-
réban is (Kaposvár), Blaskó Péter mis-
kolci Tartuffe-alakítását, Bánsági Ildikó
Y-ját a Deficitben (Pesti Színház), s szinte
az utolsó percig töprengtem azon, ne
Kállai Ferenc Jourdainjét (Úrhatnám
polgár, Nemzeti Színház) emeljem-e ki
első helyen. Hogy mégis miért Reviczky?
Nemcsak azért, mert ragyogó alakítás,
nemcsak mert a szerep az ő tolmácsolá-
sában több a megírtnál, hanem mert
Reviczky ezúttal is valósággal lerombolja
és felépíti önmagában a színházat: egy
rendhagyó, a kor feszültségeit sűrítetten
hordozó személyiség inkarnációja
Reviczky Z-je. Hasonlóképpen saját leg-
belsőbb, legmélyebb tartományaiból építi
szerepeit Pogány Judit, különös lelki-
séggel átfűtött „szociográfusi" hiteles-
séggel, s Julinykája újabb bizonyság rá,
hogy hangja egyre tisztább és egyre in-
tenzívebb. De szívesen sorolnám tovább
bizonytalanságaimat is: mindenekelőtt
nem bántam volna, ha jut még rubrika
Aschcr Tamás két rendezésének, a
Gyöngyéletnek (Kaposvár) és a Jövedel-
mező állásnak (Nemzeti Színház). Olyas-
féle évadok végén, gondolom, könynvebb
lett volna hasonló kritikusi szavazást
rendezni, melyeknek egy-egy nagy
színészi alakítás állt a fókuszában, olyan,
mint Sulyok Mária Orbánnéja, Törőcsik
Mari Sen Téje (ismét csak találomra
említve példákat), vagy amikor már-már
színházi forradalmat jelentő rendezői
kiugrások történtek, mint Major Luzitánja,
Latinovits veszprémi rendezései, a
kaposvári színház „hőskorának" első érett
produkciói. Mégsem illendő az elmúlt
szezon közép-szerűségére helyezni a
hangsúlyt, mert sokkal inkább rangos
teljesítményeket



ja. Csurka két kitűnő színműve jelent meg
az idén színpadainkon (Deficit-ügyben is
haboztam, hogy ne a Majális mellett
döntsek-e); nyilván, hogy Szoboszlay
ragyogó, arányaiban, ember-szerűségében
ritka alakítását a mű inspirációja hívta
életre. Az Örkény-emlékműsor egész esete
rendhagyó (a ki-tűnő dolgok jobbára
rendhagyóak), mindent egybevetve ezt
tartom az évad legjobb előadásának; Valló
érdemét nemcsak rendezőként, hanem az
ügy egyik inspirátoraként is honorálva.

A nyári évad értékelésemben nem
szerepel.

is hozó munkás évadról van szó, mely
adós maradt az igazán kiugró szakmai
sikerekkel. Ebben nem kis része lehet
annak, hogy színházi térképünk tavalyi,
meglehetősen radikális átrendeződése óta
ehhez még túl rövid munkaperiódus telt el.
Kivételt számomra csak az „új magyar
dráma" kategóriája jelentett, minden
különösebb tépelődés nélkül döntöttem
Csurka Deficitje mellett; s itt talán csak
annyit fűznék hozzá, hogy ha ki kellene
emelni a szezon második legjobb új magyar
darabját, véleményem szerint ez a cím is
Csurkát illetné meg, a Veszprémben
bemutatott Majálisért.

RAJK ANDRÁS

Népszava

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Valló Péter rendezése a
Vígszínházban (In memoriam Ö. I.) A
legjobb női alakítás: Császár Angéla
(Úrhatnám polgár, Budapest-Orfeum,
Nemzeti Színház)
A legjobb férfialakítás: Szoboszlay Sándor
(Majális, veszprémi Petőfi Színház) A
legjobb női epizódalakítás: Máthé Éva (A
szecsuáni jólélek, miskolci Nemzeti
Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Eperjes Károly
(Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb díszlet: Fehér Miklós színpad-
képe (Vadkacsavadászat, Homburg her-
cege, Equus, Vígszínház)

Ha valamelyest is reális képet kívánok
adni az évadban bennem kialakult
értékrendről, bizonyos pontokon „trükköt"
kell alkalmaznom, mert az ellenkezője
volna hamisítás. Néhány ponton
könnyűnek érzem ugyanis a választást
(Deficit, In memoriam Ö. I., Szobosz

lay, Fehér), de már itt is hozzáteszem,
hogy például Fehér Miklós esetében a
kitűnő összteljesítmény döntően befo-
lyásolja a véleményemet. Fehér Miklós-
nak szcenikusi „arca" van.

Leginkább vitatható - s ez nyilván-
valóan így lesz a jövőben is - az epi-
zódalakítások dolga. Szerencsére sok jót
láttam. Hosszas habozás után végül is
döntenem kellett. Legnehezebben Czakó
Kláráról (Kaposvár: Gyöngyélet
 Kárász mama) és Borbás Gabiról (József
Attila Színház: Pajzán históriák

Komorna és Perotte) mondtam le.
Bevallom azt is, hogy - mint soha -

ezúttal sem voltam objektív. Szubjek-
tivitás nélkül egyszerűen lehetetlen dön-
teni. Nálam ez azt is jelenti, hogy óha-
tatlanul előbbre kerül a tudatomban, ér-
tékrendemben olyan valaki, akiről hosz-
szabb ideje meggyőződésem, hogy ké-
pessége, tehetsége alatt veszik tudomásul;
hogy az adottságainál kevesebb figyelmet
kap; hogy jól jön neki a figyelemébresztés
segítsége. Más esetben: a segítség az
induláshoz. Természetesen objektív a
dologban annyi, hogy csak jelentékenynek
tartott tehetségek eseté-ben érzek
kényszert az ilyen segítésre.

A Császár Angéla melletti döntésemet a
sokoldalú tehetsége iránti megbecsülés
mellett okvetlen motiválta a tény, hogy
Benedek Miklóssal és Szacsvay Lászlóval
együtt az évad egyik legjobb színházi
kezdeményezése (Budapest-Orfeum)
fűződik a nevéhez, nevükhöz.

Egész döntésrendszeremet oly módon
kívántam kialakítani, hogy végül is
miniatűr képe legyen az évad érdekes,
újszerű közelítéseinek, színház- és ala-
kítás-elképzeléseinek is. Amiként egy
kritikán belül sem ismerem el a „min-
dentől független", felületes megfonto-
lással „tárgyilagos"-nak mondható ér-
tékítéleteket - e mostani ítéleteimet is sok
összefüggés befolyásolja, motivál-

SÁNDOR IVÁN

Film, Színház, Muzsika

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Valló Péter rendezése a
Vígszínházban (In memoriam Ö. 1.) A
legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: -
A legjobb női epizódalakítás: -

A legjobb férfi epizódalakítás: Kern András
(In memoriam Ö. I., Vígszínház) A legjobb

díszlet: Valló Péter és munka-társainak
színpadképe (In memoriam Ö. I.,
Vígszínház)

SZÁNTÓ JUDIT

Magyar Színházi Intézet

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Ascher Tamás rendezése
a Nemzeti Színházban (Osztrovszkij :
Jövedelmező állás)
A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Szilágyi Tibor
(Deficit, Pesti Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Göndör Klára
(A siketfajd fészke, Játékszín) A legjobb

férfi epizódalakítás: Bán János (több
darabban, pécsi Nemzeti Színház)
A legjobb díszlet: Rajk László színpad-képe
(Birodalomépítők, pécsi Nemzeti Színház)
Különdíj : Budapest-Orfeum (Nemzeti
Színház)

Gondolom, problémáim sokban meg-
egyeznek a kollégák gondjaival: az első
hazai Kritikusok díját kiosztani nem is
olyan könnyű dolog. Vannak kategóriák,
ahol a válasz szinte magától értetődőnek
látszik; vannak, melyek-

A legjobb férfi epizódalakítás: Kézdy György a Don Juanban (Trokán Péterrel) (
MTI-fotó - Ruzsonyi Gábor felv. )



ben a bőség zűrzavarával küszködve
valóban csak árnyalatok motiválják a
döntést (és ez az igazi öröm); és van ka-
tegória, ahol éppenséggel az „ínség zűr-
zavara" nehezíti a választást. Ennek során
számomra különösen hangsúlyosan merült
fel a színészek kiszolgáltatottsága. Ha
össze kellene állítani általában a legjobb
magyar színészek és színésznők listáját,
nem bizonyos, hogy választottaim
(választottaink) mind az első tíz között
lennének. Most mégis ők kapnak díjat, és
persze megérdemelten, de többek között
azért is, mert számos jelentős kollégájuk
az elmúlt évadban vagy nem jutott
szerephez, vagy középszerű, netán gyenge
előadásban lépett színpadra. Talán más is
leszögezi, hadd tegyem én is: amiről itt szó
van, nem általános értékítélet, hanem egy
szezon. Egy szezon, nem kevesebb, de nem
is több.

Van aztán egy másik probléma, amely-
ről nyíltan kell szólni: a friss benyomások
hatását nehéz összemérni a régebbiekkel.
Utóbbiakat az eredeti élményt
rekonstruálva, mintegy konzervként kell
elővenni; az előbbiek íze még a
nyelvemen, akár a friss gyümölcsé. Ezzel a
meg nem kerülhető körülménnyel a telhető
legbecsületesebben meg kell küzdeni,
mégis, arányeltolódások nálam is,
másoknál is adódhatnak belőle, akár
korábbi produkciók kárára, akár, épp a
méltányosságra való törekvés okából,
éppenséggel a friss élmények esetében.

A legkevesebb gondot ezúttal a legjobb

magyar dráma okozza. Csurka István
Deficitje abszolút érték, a legjobb me-
zőnyben is az élen lenne, de azért elvben,
mint mindent, ezt is felül lehetne ütni. Ami
nem történt meg. Számomra a Deficiten

kívül az évad mindössze még csak egy
izgalmas és felelős magyar újdonságot
kínált: Száraz György Ítéletidő című
művét.

A legjobb előadás esetében hál' istennek
jóval nehezebb a döntés. Májusig még
világos volt számomra a képlet: első az In
memoriam Ö. I., Valló Péter munkája,
második Arden Gyöngyélete (Ascher Ta-
más). Aztán láttam a Jövedelmező állást, és
meginogtam. Ascher elsőségét végül, nem
tagadom, az döntötte el, hogy így egyetlen
szezonban két jelentős rendezése mellett
tehetem le a voksot. Es ha így az In
memoriam... második helyre csúszott, két
nappal a szavazólap beküldése előtt
meglett a harmadik helyezett is: A szecsuáni
jólélek, Csiszár Imrének

kivált a második részben briliáns pro-
dukciója.

Ki 1979180 legjobb színésze? - tipikus
esete a bőség zűrzavarának. Szilágyi
Tibor a Deficitben, Gálffy László az
Equusban, Garas Dezső az Emigránsokban,
Blaskó Péter a Tartuffe-ben, netán Balkay
Géza a Jövedelmező állásban -- mi-féle
hajszál billenthet itt a mérlegen? De mert
dönteni mégis kell, legyen hát Szilágyi -
mert számomra a legnagyobb meglepetést
ő szerezte. Annak idején, a Játék az
életrajzzal című Frisch-drámában nyújtott
alakításából épp az intellektualitást
hiányoltam, és most, bevallom,
szkeptikusan ültem be a nézőtérre. Szik-
rázó szellemi készenléttel találkoztam -
alkati kiteljesedéssel tehát. Remélhetően
valóban erről is van szó: a színészi érett-
ség korszakának nyitányáról.

A szezon legjobb színésznőjét nem tudtam
megtalálni. Akiket a legjobban szeretek és
tisztelek: Sulyok Mária, Ruttkai Éva,
Almási Éva, Szakács Eszter, Csomós
Mari a fent említett színészsors áldozatai
lettek, remélhetően csak erre a szezonra.
Van egy második helyezettem: Bánsági
Ildikó, ugyancsak a Deficitben. Nem
tudom, engedik-e a játékszabályok, de ha
első helye csak egy szavazaton múlnék,
örülnék, ha véleményemet így is
figyelembe vennék.

Az epizodistáknál megismétlődik a fenti
helyzet (s ezen talán érdemes elgondol-
kodni, színészeink, illetve színésznőink
általános helyzetét és lehetőségeit ille-
tően). A férfiaknál három jelöltem is van,
és külön öröm, hogy mind fiatal: Bán
János, Gáspár Sándor (Kleist és Congreve
darabjai) és Eperjes Károly (Halmi és
Gyöngyélet). Az ominózus hajszálat Bán
János esetében a sokoldalúság jelenti: ez a
fiatal színész a legkülönbözőbb műfa-
jokban és stílusokban, Feydeau-tól és
Molnár Ferenctől Hochwälderen át Ca-
mus-ig nyújtott számomra különleges
élményt. A legjobb női epizódalakítást

alighanem Göndör Klárától láttam, Rozov
A siketfajd fészke című darabjában. Utána -
merem a kezem magam felé hajlítani,
hiszen saját fordításomról van szó

Kállai Ilonát említeném, Ayckbourn
Hálószoba-komédiájában. De vegyük csak
észbe: mennyivel több bizonyítási lehe-
tőséget kapott akár a három fiatal pálya-
kezdő színész is ezeknél az érett művész-
nőknél.

1979/80-ban két színpadkép nyűgözött le:
Rajk Lászlóé Boris Vian Birodalom-építők
című darabjához és Fehér Miklósé a
Homburg hercegéhez. Miért inkább a „Smürc"

? Mert Fehér Miklós díszlete a darabról
mondott nekem újat - Rajk Lászlóé az
életről is. Bevallom, azóta sem
szabadulok hatásától.

És szeretnék, végezetül, javaslatot tenni
egy különdíjra, mely a Budapest-Or-feumot
illetné. A legjobb darab? A legjobb
rendezés? A legjobb alakítások?
Mindhárom elemei megtalálhatók ebben
az előadásban. És mivel az általános
darabínség okán amúgy is egyre kelen-
dőbb lesz ez a fajta „házilag összeszerelt"

színjátéktípus, szomorú lenne, ha épp a
rendhagyó jelleg miatt maradna ki a díja-
zottak közül á három kiváló fiatal dra-
maturg-rendező-előadó: Benedek Mik-
lós, Szacsvay László és Császár Angéla.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Élet és Irodalom

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Paál István rendezése a
szolnoki Szigligeti Színházban (Jarry: A
láncravert Übü)
A legjobb női alakítás: Tímár Éva (Ház a
város mellett, miskolci Nemzeti Színház) A
legjobb férjalakítás: Dégi István (A
szecsuáni jólélek, miskolci Nemzeti
Színház)

A legjobb női epizódalakítás: Olsavszky

A legjobb díszlettervező, Pauer Gyula színpadképe a kaposvári Halmihoz ( Fábián József felv.)



Különdíj: Szacsvay László, Császár Angéla és Benedek Miklós a Budapest-Orfeumban (Nemzeti Színház) ( lk lády
László fe lvétele)

volt, a kettő közül az egyikről le kellett
mondanom. Ezen kívül még egyéb jó
előadásokat is ki kellett rekesztenem,
illetve más kategóriába illesztenem. Igen
szerettem Szőke István Sarkadi-rendezését,
Major Tamás Tartuffe-jét, Katona Imre
Tigris és hiénáját. Különb-különb
szempontokból jeles vállalkozásnak tar-
tottam Sík Ferenc, Sándor János, Illés
István, Gothár Péter és Gazdag Gyula egy-
egy munkáját. Sok fejtörést okozott
Csiszár Imre rendezése, A szecsuáni jólélek.
A látottak közül ezt az előadást tartottam
majdhogynem maradéktalannak, olyan
produkciónak, amelyben igen sok
mozzanatot megdicsérhetnék. A színé-
szekkel szemben is lelkifurdalást érzek. Itt
is legszívesebben több nevet írtam volna
egy-egy rubrikába; Blaskó Péter, Győry
Emil, Törőcsik Mari, Borbáth Otília elmúlt
évi teljesítménye igencsak figyelemre
méltó volt. Végül pedig hadd említsek egy
fiatal színésznőt, Horváth Zsuzsát, akinek -
ha nem lennék óvatos, mint korábban
említettem - szép jövőt jósolnék,
elsősorban a karakter-színészi
szerepkörben.

TAKÁCS ISTVÁN

Magyar Ifjúság

Éva (Halmi, kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Vallai Péter
(Homokzsák, pécsi Nemzeti Színház)

A legjobb díszlet és jelmez: Szlávik István
színpadképe és Szakács Györgyi jelmezei
(A szecsuáni jólélek, miskolci Nemzeti
Színház)

Általában nem szívesen használom a
szuperlatívuszt, még akkor sem, ha ez
esetleg erélytelenségnek, óvatoskodás-
nak, netán gyávaságnak minősülhet.
Többek között ezért töltöttem ki nehezen,
sőt nehézkesen ezt a szavazólapot.
Határozatlanságomra néhány mentséget is
felhozhatok. Nem láttam az évad öszszes
előadását, de amennyit láttam, az is elég
ahhoz, hogy elveszítsem biztonságomat,
ha arra kérnek, hogy leg-eket osztogassak.
Kellemesebben érintett volna a felkérés,
ha csupán néhány olyan elő-adást illetve
új magyar drámát kellett volna
felsorolnom, amelyet jónak ítéltem. Az is
zavar, hogy a SZÍNHÁZ olvasói - a
sportversenyek közönségével ellentétben -
minden bizonnyal nem is-

merik a mezőnyt, amelyből a pontozó-
bírák a legjobbakat kiválasztják. Hisz a
vidéki színházak budapesti vendégjátékai
is bizonyos válogatás eredményei. De hát
ha a játékszabályok a színházi területen
még nem is oly szigorúan kodifikáltak,
mint például a sportban, azért mégiscsak
tanulságos az efféle összegezés. Kivált a
jelen sorok írójának, aki sajnos képtelen
évadban gondolkodni. A színház
számomra folyamat, alig tudom érzékelni,
hogy most vége van a szezonnak, aztán
meg egy új kezdődik. De ez valószínűleg
egyéni tökéletlenség, a rendes kritikus
nemcsak év közben osztogatja a
kalkulusokat: az év végi bizonyítvány
kiállításától sem szabad viszszariadnia.
Ilyenkor persze azt is illik el-mondani,
hogy mit szerettünk volna ki-fejezni
tömör válaszainkban, s mi az, ami
semmiképpen sem fért bele.

A szavazólap - természeténél fogva -
nem adott lehetőséget például a követ-
kezők kifejtésére. Ebben az évadban két
kitűnő Paál István-rendezést is láttam: A
játszma végét és A leláncolt Übüt, de mivel
csak egy legjobb rendezés kategória

A legjobb új magyar dráma: Csurka István:
Deficit
A legjobb előadás: Székely Gábor rendezése
a Nemzeti Színházban (Mrożek:
Emigránsok)
A legjobb női alakítás: Tímár Éva (A sze-
csuáni jólélek, miskolci Nemzeti Szín-
ház)
A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc
(Úrhatnám polgár, Troilus és Cressida,
Nemzeti Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Horváth
Zsuzsa (Ház a város mellett, miskolci
Nemzeti Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Harkányi
Endre (Rozsdatemető, József Attila
Színház)
A legjobb díszlet: Pauer Gyula színpad-
képe (Jövedelmező állás, Nemzeti Szín-
ház)

I . Miért voksoltam?
Mert azt gondolom, hogy ha annyi más

területen szokás az elismerés kifejezése,
az értékelés közzététele, a díjazás stb.,
akkor egy olyan illékony, nehezen
rögzíthető, a jövő számára oly nehezen
megőrizhető művészetben, mint a szín-
ház, szintén jogos valamiféle nem is ér-



tékelés, hanem rögzítés; annak összege-
zése, hogy egy adott évadban ki, kik vol-
tak a legjobbak. Nem sarzsi-osztás ez, de
valamit bizonyára mégis jelez majd, kü-
lönösen, ha a többi voksolótárs vélemé-
nyét is betáplálják a nem létező kompu-
terbe. Ebből ugyanis (talán) kiolvashatók
lesznek majd bizonyos jelenségek,
tendenciák, vonások, melyek közelebbről
az 1979/80-as évadot, tágabban értelmezve
pedig a mai magyar színházművészetet is
jellemzik.

2. Miért így voksoltam?
Mert azt gondoltam, hogy a szavazás-

nál számba jöhető darabok, előadások,
alakítások közül ezek voltak a vállalt fel-
adat szempontjából a legsikeresebben
megoldottak. Azaz: művészi szándék és
művészi megvalósítás ezeknél esett leg-
inkább és legharmonikusabban egybe. Egy
évadban, melyben túltengtek a csak
részeredményekkel jeleskedő előadások,
alakítások, talán ez lehetett a leginkább
használható mérce; már csak azért is, mert
itt nem indoklásról, elemzésről volt szó (ezt
évad közben ki-ki amúgy is meg-tette az
egyes előadásokról írt bírálataiban). Es úgy
gondolom, a jövőre nézve is példaadóak
lehetnek az olyan művészi produktumok,
melyekben a magas esztétikai-eszmei
szintű művészi szándék és az ugyanilyen
magas szintű művészi meg-valósítás
dominál.

3. Mire voksolnék még?
(Ha lehetne, persze.)
Először is mindenképpen dobogóra ja-

vasolnám Bereményi Géza Ha/m/ját és
Csurka másik darabját, a Majálist. Tulaj-
donképpen mindegyiket ugyanazért: mert
kitűnően fogalmazzák meg egy-egy
(különböző életkorú) nemzedék konflik-
tusait, életérzését, közérzetét, helyzete
érzékelését a mai magyar valóságban.

Ugyanígy dobogós rendezés Valló Péter
In memoriam O. I.-je és Ascher Tamás
Gyöngyélete. De ide már nagyobb dobogó
kellene, mert akkor hol férne el Ascher
Jövedelmező állása, Major Tamás Tartuffe-je,
Csiszár Imre A szecsuáni jólélek-rendezése,
Szikora János a Smürccel vagy Ljubimov a
Cserével? Mert ha az évad legjobb
rendezéseire gondolok, akkor ezekre
feltétlenül gondolnom kell, s ez nagyon
örvendetes. A „leg" éppúgy viszonylagos
itt, mint a színészi alakításoknál.
(Tulajdonképpen nincs is abszolút „leg", és
ez jó is.)

A legjobb női alakítások sorába feltét-
lenül odakívánkozik Törőcsik Mari Ku-
rázsi mamája. A legjobb férfialakítások
közé tucatnyi név került be: Garas De

zső (AA, Emigránsok), Avar István (XX,
Emigránsok), Szoboszlay Sándor (Marhás
István, Majális; Vonó Ignác), Darvas Iván
(Dysart, Equus), Sinkovits Imre (Husz
János), Blaskó Péter (Tartuffe), Dégi
István (Orgon; Vang víz-árus), Végvári
Tamás (Dmitrijev, Csere), Gálfly László
(Alan, Equus), Őze Lajos (Visnyevszkij,
Jövedelmező állás; Thersites, Troilus és
Cressida), Mensáros László (Evsztratisz, A
meráni fiú) stb. stb. Számomra ez a gazdag
névsor azt jelzi, hogy az elmúlt évadra a
kiemelkedő színészi alakítások (is)
jellemzőek, hiszen még egyébként nem
kiemelkedő előadásokban is találhattunk
nagy alakításokat. (Hogy ez miért van
így, nem itt és most kell végiggondolni.)
Hozzá kell tennem: a fenti lista nem
értéksorrend, csak emlékeztető.

Ugyanígy lehetne sorakoztatni a neve-
ket a férfi epizódalakításoknál (Sinkó
László Doszuzsevje a Jövedelmező állásban

mindenképpen említendő), vagy a ki-
emelésre érdemes díszleteket (például
Fehér Miklós munkáját a Homburg herce-

gében és A meráni fiúban, vagy Szlávik
Istvánét a miskolci Szecsuániban).

A vélemények statisztikai összegzése
kihozza majd a legtöbb szavazatot ka-
pottak listáját. Engem azonban, bevallom,
legalább annyira érdekel az, hogy még
kiket tart a kritika a legjobbak közé
sorolhatónak, mint a statisztikai elsőség.
Azt hiszem ugyanis, hogy a „futottak
még"-ből talán érdekesebb következte-
tések, tanulságok, tendenciák olvashatók
ki a teljes mezőny színvonalára, állapo-
tára, helyzetére vonatkozóan, mintha csak
a „befutókat" nézzük.

TARJÁN TAMÁS

ELTE XX. századi Magyar
Irodalomtörténeti Tanszék

A legjobb új magyar dráma: Bereményi
Géza: Halmi
A legjobb előadás: Valló Péter rendezése a
Vígszínházban (In memoriam Ö. I.)
A legjobb női alakítás: Margittay Ági (A
láncravert Übü, szolnoki Szigligeti
Színház)
A legjobb férfialakítás: Szoboszlay Sándor
(Majális, Vonó Ignác, veszprémi Petőfi
Színház)
A legjobb női epizódalakítás: Sára Bernadette
(A tavasz ébredése, Józsefvárosi Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Kézdy

György (Háromszoros vivát, Agria Já-
tékszín)
A legjobb díszlet: Rajk László színpad-képe
(Birodalomépítők, pécsi Nemzeti
Színház)

Ha
nem is volt a felsőfok évada az idei a
magyar színházakban - inkább csak a
megbízható középfoké -, a leg-eket és a két
b-t, úgy érzi, valamennyi kategóriában jó
szívvel „adományozhatta" a kritikus.
Részben - és elsősorban - olyan
produkcióknak, amelyek ilyen vagy olyan
okból újdonságot jelentettek (az In
memoriam Ö. I. éjszakai előadása, A
láncravert Übü, A tavasz ébredése mű-sorra
tűzése, a Halmi premierje); s rész-ben - és
elsősorban olyan művészek-nek, akik -
Bereményitől Vallóig - a „saját"

nemzedékéhez tartoznak: a har-
minckörüliekéhez. Most éppen azzal
vannak elfoglalva, hogy az „elődök nyo-
mába lépjenek". Vagy ne a nyomukba.

Ha
a kritikus tudná, hová sorolja Benedek
Miklós-Császár Angéla-Szacsvay László
remek Budapest-Orfeumát,

ha
a Smürcöt kitaláló Boris Vian magyar író
lett volna,

ha
Csurka István Deficitjét nem ebben az
évadban (ennyire megkésve) mutatják be,
vagy csak egy változatban mutatják be,
vagy csak a Majálist mutatják be, vagy a
Házmestersiratót is most mutatják be,

ha
(és a szavazásnál egyébként ez volt a kri-
tikus legnagyobb gondja) remek színész-
párosokat és színészhármasokat-négyeseket
„egy személyként" emelhetett volna ki
(hiszen például Garas Dezső az Emig-
ránsokban részben partnere, Avar István
játékának köszönhetően nyújtott pompás
alakítást, A játszma végében Huszár László és
Jeney István - és Hollósi Frigyes
teljesítménye szorosan összetartozik),

ha
- Czibulás Péter kedvéért - „a legjobb
színpadi lakásügynök" számára is nyit-
hatott volna egy rubrikát (Trifonov: Csere,
Szolnok),

ha
Cseh Tamás színház, főszereplő, epizodista
vagy díszlet volna,
akkor a kritikus - közismert adakozó
természeténél és jó lelkénél fogva bizo-
nyára különdíjakat osztogatott volna. Mivel
erre nincs módja, a mellékelt listát



nyári játékok
nyújtja át - remélve, hogy a nevek és cí-
mek „önmagukat mondják"; és önma-
guknál valamivel többet.

NÁNAY ISTVÁN

Változatosság
és igényesség

klasszikus művek - Federico García Lor-
ca A csodálatos vargáné, Lope de Vega Se-

villa csillaga és Moliére Gömböc úr - adták
a nyári esték gerincét. S hogy másra ne
utaljak: öt magyar mű bemutatására vál-
lalkoztak a társulatok, úgymint Páskándi
Géza Kálmán királyára Szegeden, Száraz
ZAPPE LÁSZLÓ
Népszabadság
A legjobb új magyar dráma : -
A legjobb előadás: Zsámbéki Gábor ren-
dezése a Nemzeti Színházban (Németh
László: Husz János)
A legjobb női alakítás: Margittay Ági
(Whisky esővízzel, szolnoki Szigligeti
Színház)
A legjobb férfialakítás: Balkay Géza (Jö-
vedelmező állás, Nemzeti Színház) A

legjobb női epizódalakítás: Tarján Györgyi
(Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb férfi epizódalakítás: Lukáts Andor
(Gyöngyélet, kaposvári Csiky Gergely
Színház)
A legjobb díszlet: Fehér Miklós színpad-
képe (Homburg hercege, Vígszínház)

Jó magyar drámára nem emlékszem.
Drámairodalmunknak alighanem még
mindig csak második vonala van, ami
viszont nem is lenne rossz színvonalú, ha
lenne előtte egy első is.

Zsámbéki Husz-rendezése mint tiszta
színházművészet a darab ellenére emel-
kedik ki a mezőnyből. Mellette azonban
igen tetszett, sőt még jobb színházi él-
ményt nyújtott Ascher mindkét rendezése,
a Gyöngyélet és a Jövedelmező állás, Ács
János Átváltozásokja, Szikora Smürce.

A színészi alakításokkal zavarban va-
gyok, mert igazi hagyományos epizód-
alakítást nem tudok felidézni emlékeze-
temben, viszont sok jó mellékszereplőre
emlékszem, feltéve, hogy mellékszerep-
lőnek lehet nevezni Rajhona Ádámot a
Gyöngyéletben, vagy ugyanott Csákányi
Esztert, vagy a Troilus és Cressidában
Kállai Ferencet. Csákányinak egyébként a
Kabaréban a főszerepalakítása is igen jó
volt, s ugyancsak tetszett Spindler Béla
Konferansziéja. A főszerepek közül em-
lítésre méltó még feltétlen Szoboszlay
Sándor játéka a Majálisban. A női fősze-
repek közül kiemelkedik Básti Juli ala-
kítása az Átváltozásokban.

A díszletek közül az egyik legszelle-
mesebb a Gyöngyéleté volt, a Majális ese-
tében pedig, hogy az előadás sokkal mé-
lyebb lett, mint az írott szöveg, abban
döntő része volt az író feleslegesen di-
daktikus elképzeléseit radikálisan mellőző
díszletnek.

Változóban van nyári színházi életünk.
Ennek egyik legérzékletesebb - bár nem
elsősorban művészi - jele az, hogy egy-
egy előadásra igyekezvén egyre-másra
szintén a művészi eseményre tartó fiata-
lok stoppolták le kocsimat. Volt ebben a
nyári szezonban ugyanis néhány olyan
sláger - mindenekelőtt a gyulai Várjáté-
kok előadásai, illetve a boglárlellei pro-
dukciók -, amely megmozgatta, útra
késztette a színházszerető fiatalokat - és
idősebbeket. A Hernádi-Jancsó-produkció
vagy a Godot-ra várva előadásai előtt,
mint egy rock koncerten, tolongtak a
jegyhez nem jutottak. Kitartó reményke-
désüket többnyire siker koronázta, mert
vagy a jegyelosztás szeszélye folytán an-
nak volt belépője, akit a művészet nem is
érdekel, s így el sem ment az előadásra,
vagy a rendezők éltek a szabadtéri néző-
tér kötetlenebb befogadóképességének
előnyeivel, s így a valódi érdeklődőknek
is jutott hely.

Ez az érdeklődésben is megnyilvánuló
jelenség mindenképpen örvendetes, egy-
részt mert mutatja - amit eddig is tudtunk
-, hogy a kultúra és a művészet iránti
érdeklődés nem korlátozható csupán az év
kilenc-tíz hónapjára, másrészt mert jelzi,
hogy a kikapcsolódást nyújtó szórakozás
jogos igényén kívül más igények is
vannak, és ezek kielégítése éppen úgy
feladata a nyári színháznak, mint a
„télinek". A közönség ráadásul ilyenkor
sok szempontból befogadóképesebb és
mozgékonyabb, tehát a művészi befolyá-
solás el nem szalasztható alkalmai lehet-
nek - s kell hogy legyenek - a nyári mű-
vészi, színházi megmozdulások.

Ha azonban végigtekintünk az 1980-as
nyár színházi eseményein, az igényesség
és igénytelenség ellentétszövevényével
találjuk magunkat szembe. Vitathatatlan
tény, hogy a majd' egy tucat nyári szín-
ház műsora általánosságban az igényes-
ségről tanúskodik. Ez az igényesség
nemcsak az eluralkodó történelmi játékok
esetében figyelhető meg, hanem a köny-
nyebb szórakozást kínáló művek eseté-
ben is, erre a legjobb példa Egervár mű-
sora, amelyben stilárisan, műfajilag és
történetileg egymásra vonatkoztatható

György Gyilkosokjára és Fekete Sándor
Lenke)' tábornokára Egerben, Székely Já-
nos Hugenottákjára és Hernádi Gyula V .

N. H. M.-jére Gyulán. Gondoljuk meg:
nem ritka az olyan szezon, amely-ben a
negyedszáz magyar színház együtt-véve
sem mutat be ennyi új magyar dara-bot! S
ez nemcsak azt jelenti, hogy igényesek a
nyári társulatok, hanem azt is, hogy egyre
nagyobb a rangja - írók és közönség előtt
egyaránt - a nyári produkcióknak.

Ez a rang persze összetett dolog! Az
sem közömbös ugyan, ha egy-egy törté-
nelmi drámát három-tíz előadáson több
ezer ember láthat, de mennyivel jobb, ha
a művek élete nem korlátozódik erre a
néhány előadásra. Éppen ezért csak di-
csérni lehet azt a törekvést, miszerint az
arra érdemes műveket prolongálják. Akár
úgy, ahogy a Körszínház már évek óta
teszi, tehát a nyári produkcióját be-viszi a
kőszínházába (a tervek szerint a
Hugenottákat a Pesti Színház, a Kálmán
királyt a Várszínház, a körszínházi Thyl
Ulenspiegelt pedig a Thália fogja játszani),
akár úgy, hogy a produkciót a következő
nyári programba ismét felveszik (ahogy
idén Boglárlellén a tavalyi sikert, a
Paraszt Hamletet játszották, s ahogy jövőre
Egerben a Lenkey tábornokot tervezik).

A prolongálásnak gazdasági haszna is
van, de két feltétele is: egyfelől csak a
valóban sikeres, a továbbjátszásra érde-
mes műveket, előadásokat szabad kivá-
lasztani, másrészt elengedhetetlen a to-
vábbi érlelő, csiszoló munka ahhoz, hogy
ezek a produkciók szériában játszhatók
legyenek. Nemcsak a szabadtér és a kő-
színház eltérő szcenikai feltételeit kell
kiegyenlíteni, hanem tényleges javításra,
esetenként újrafogalmazásra is szükség
van. Ugyanis míg a műsorban valóban
észlelhető az igényesség, a művészi meg-
valósításban többnyire az igénytelenség,
az összecsapottság, a végiggondolatlan-
ság, a rossz rutin érvényesül.

Sík Ferenc, a Gyulai Várjátékok mű-
vészeti vezetője többször beszélt arról,
hogy a nyári játékoknak a színészek, mű-
vészek szempontjából akkor lenne igazán
nagy jelentősége, ha ezeket nem csupán
fellépési, pénzszerzési alkalomnak tekin-


