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A legjobb új magyar dráma: NÁDAS PÉTER: TALÁLKOZÁS

A legjobb előadás: ÖRKÉNY ISTVÁ N : SÖTÉT GALAMB (szolnoki Szigligeti Színház, rendezte: ÁCS JÁNOS) A

legjobb női alakítás: EGRI KATI (Sötét galamb, szolnoki Szig l iget i Színház)

A legjobb férfialakítás: KÁLLAI FERENC (Tar tu f fe , Várszínház)

A legjobb női mellékszereplő: BODNÁR ERIKA (Az ember, az ál lat és az erény, Eger)

A legjobb férfi mellékszereplő: VÉGVÁRI TAMÁS (Az utolsó pohár , Tatabánya)

A legjobb díszlet: KERÉNYI JÓZSEF (Negyedik Henrik király, Miskolc; A kétfejű fenevad, Pécs)

A legjobb jelmez: SZAKÁCS GYÖRGYI (Cseresznyéskert , Tom Jones, Kaposvár; Sötét galamb, Szolnok; Mál i néni , Játékszín;

Tündér laki lányok, József Att i la Színház; A calais- i polgárok, Győr )

Idén harmincan szavaztak. Minta szavazó-
listákból és a hozzájuk fűzött vélemények-
ből kiviláglik, az 1984/8 5-ós évadban nem
voltak egyértelműen kiugró előadások.
Több kategóriában is feltűnő a szavazatok
„szóródása", ami szimptomatikus jelenség,
és hűségesen tükrözi az évad egészét.

ALMÁSI MIKLÓS
ELTE Esztét ika Tanszék

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Dürrenmatt: János király
(Várszínház, rendezte: Kerényi Imre)
A legjobb női alakítás: Egri Kati (Sötét
galamb, Szolnok)

A legjobb férfialakítás: -
A legjobb női mellékszereplő: -

A legjobb férfi mellékszereplő: Bubik István
(A királyasszony lovagja, Nemzeti
Színház)
A legjobb díszlet: - A

legjobb jelmez: --

Különdíj :

Szavazásképtelenségem magyarázatai

Nem tudtam kitölteni a szavazólapot:
mindenütt egy nevet kellene beírnom, s
hiányzik a támpont h o z z á , valami, ami
magasan kiemelkedik az átlag fölé. Hosszas
töprengés után rájöttem, az idei évadban
csak két ilyen élményem volt: a János király
és Bubik István alakítása (Ruy Blas: Don
César). Számos jó teljesítményt, kitűnő
részletmegoldást, tetszetős díszletet láttam
(42 produkcióban) - s mégis, most az év
végén az élmények összemosódnak, mintha
kirostálódtak

volna. Csak ez a kettő maradt, ez a kettő,
amiről ráadásul még írni is tudok vala-
mit. Vagyis: egy kicsit az évad kritikája is
ez a kitöltetlen kérdőív. Nálam.

Min múlik egy átlagon felüli vagy nagy
szóval: rendkívüli produkció? Számtalan
apróságon és számos fontos mozzanaton.
Kerényi Imre rendezése esetében az
alapos, hosszan érlelt előkészítő és
próbamunkán, a híres főiskolás előadás
tapasztalatán, egy olyan munka-
folyamaton, amiben minden apróság az
utolsó csavarig ki van dolgozva, ahol a
nüanszok ra is van idő, figyelem, ahol ön-
maga életét élheti a mű. Ilyen munka
nálunk, valljuk meg, még luxusnak számít.
Pedig tudjuk, az előadás egyedi stiIusát, a
műalkotás-egyéniség elevenségét nem
adják ingyen. A társulatnak is hozzá kell
idomulnia a mű és a rendezői felfogás
szelleméhez, és fordítva: a mű és a játszó
személyek egymást teremtve formáló
munkája hozza létre azt a pluszt, ami még
nem volt, s amitől életet kap a
játékkoncepció és a darab.

Bubik esetében a dinamikáról kell
szólnom: ő nemcsak jelen van a színen,
hanem minden pillanata más, robbanó és
életvidám, rejtélyes és elektrifikált. Olyan
elementáris jelenség ebben a nehezen
játszható klasszikus darabban, hogy kö-
rülötte is minden átforrósodik. Pedig
minden tudatosan megkomponált ebben a
játékban, csak éppen teljes erőbedobással,
minden lazítás nélkül - annyira, hogy az
már természetesnek tűnik. Bubik a
Tartuffe-figurát is formálta már, itt azon-
ban jobban látható a színész teremtő
munkája, az alakformálás több dimenzió-
jának „csinálása". Elkötelezett színész-
egyéniség: a szakmának, a maximális
színvonalnak. Ez még nem hiánycikk, de
ezen a hőfokon már ritkaság.

BARABÁS TAMÁS Új
Tükör, Esti Hírlap

A legjobb új magyar dráma: nincs.
A legjobb előadás: Stein-Harnick-Bock:
Hegedűs a háztetőn (Operettszínház,
rendezte: Vámos László)
A legjobb női alakítás: Bodnár Erika (Afféle
Alaszka, Tatabánya)
A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc (Tar-
tuffe, Várszínház) és Garas Dezső (Merlin,
Vígszínház; Cserepes Margit házassága,
Játékszín)
A legjobb női mellékszereplő: Csákányi
Eszter (A vágy villamosa, Cseresznyés-
kert, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Gáti József
(II. Richárd, Vígszínház)
A legjobb díszlet: Fehér Miklós (A tizedes
meg a többiek, Pesti Színház; Merlin, II.
Richárd, Vígszínház; A salemi bo-
szorkányok, Madách Színház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Tün-
dérlaki lányok, József Attila Színház)

Különdíj: A Szép Ernő és a lányok című
Radnóti Miklós színpadi produkció meg-
osztva a Faustus doktor boldogságos
pokoljárása című kecskeméti Katona
József színházi produkcióval

Minthogy alapszabályaink szerint fel-újítás
nem díjazható, szavazatom tehát
érvénytelen, ha a Cserepes Margit házassága
című Fejes Endre-darabot köszön-töm a
legjobb új magyar drámaként, amit szívem
szerint tennék. Ebbe a rubrikába inkább
nem írok semmit. (Még szerencse, hogy
ugyanez színészi alakításra nem
vonatkozik, Garas Írója a Cserepesben
vagy Bessenyei „felújított" tejesembere
például versenyezhet.) A legjobb előadás
kiválasztásához kereken tizenkét produk-



ciót írtam fel. Elsőrangú Zsámbéki Gábor
két Harold Pinter-egyfelvonásosa, Ács
Jánosnak három munkája is díjaz-ható
(Sötét galamb, A vágy villamosa, Am-
phitryon), Garas a Cserepes Margittal al-
kotott kitűnőt, Szinetár a megújult
Tartuffe-fel. Nagyon tetszett nekem még
Ascher Cseresznyéskertje, Verebes István
Máli nénije, Kerényi Imre János királya,
Marton László II. Richárdja, Szőke István
Negyedik Henrik királya és - kivált a
kecskeméti csüggesztő előzmények meg
az illető mű nézhetetlen tévésorozat-vál-
tozata után - Jancsóék Faustus doktora.
Zsámbékit, Jancsóékat megelőzve mégis -
célfotóval - Vámos László győzött nálam,
amiért éppen a Fővárosi Operett-
színházban világszínvonalú előadást tudott
teremteni a Hegedűs a háztetőn című
világsikerből.

Kereken tucatból választottam ki a
legjobb női alakítás díjazottját is: Bodnár
Erikát az Afféle Alaszkából. Szinte csak
hajszálnyival előzte meg Ruttkai Évát
(Találkozás), Tábori Nórát (Jóccakát,
anya!), Bánsági Ildikót (A tizedes), Egri
Katit (Sötét galamb és Tüzet viszek),
Margitai Ágit (Máli néni), Moór Mariannát
( A salemi boszorkányok), Udvaros
Dorottyát (Amphitryon, A játékos), Tímár
Évát (Negyedik Henrik király), Pogány
Juditot ( A vágy villamosa), Tordai Terit ( A
hölgy fecseg) és Ivancsics Ilonát
(Tündérlaki lányok).

Tizenhárom jelöltet írtam össze, végül
Kállai Ferencre (Tartuffe) s Garas Dezsőre
(Merlin, Cserepes) - megosztva - szavaztam
a legjobb férfialakítás dolgában. Am
azonnal utánuk két - évek után - ismét
magára talált sztár következik; Bessenyei
(Hegedűs a háztetőm és Darvas Iván
(Tangó), továbbá Rajhona Ádám (Az utolsó
pohár) s Bubik István (Tartuffe), Koncz
Gábor ( A salemi) s Lukáts Andor ( A vágy
villamosa), Bezerédy Zoltán (Gőzfürdő) és
Bán János ( A játékos), Mensáros László
(Az ügynök halála) s Szombathy Gyula ( A
tizedes), meg Bregyán Péter (Negyedik Hen-
rik király).

Csákányi Eszter ( A vágy villamosa és
Cseresznyéskert) két egészen kiváló ala-
kítása mellett nagyszerű volt Psota Irén a
Cserepes Margitban, Máthé Erzsi az
Amphitryonban, Pogány Judit a
Cseresznyéskertben, Kárpáti Denise a
Faustus doktorban, Tóth Éva a Családi ház
manzárddalban - a legjobb női melléksze-
replő díja nálam az elsőnek megnevezetté.

A legjobb férfi mellékszereplők közül
Cseresznyéskert-beli alakításával számba
jött Máté Gábor, Lukáts Andor és Be-
zerédy Zoltán, nagyon tetszett Sinkó
László (Amphitryon), Helyey László (A
vágy villamosa) és Szerednyey Béla ( V í z -
kereszt), a pálmát azonban Gáti József
vitte el a II. Richárdban.

Díszlet- és jelmeztervezésben nem ta-
láltam nagy választékot ebben a szezon-
ban, Fehér Miklós nevét négy jó munkája
miatt jegyeztem fel (II. Richárd, Merlin, A
salemi boszorkányok, A tizedes meg a
többiek), Szakács Györgyiét pedig a József
Attila színházbeli Tündérlaki lányok

kosztümjeiért.

Különdíjra javaslom a Szép Ernő és a
lányok produkciót, mint különleges és
elsőrangúan sikerült színházi-irodalmi
teljesítményt, valamint a kecskeméti
Faustus doktor produkcióját, mint egy -
meglehetősen mélyponton lévő - szín-ház
hatalmas előreugrását.

BARTA ANDRÁS

Magyar Nemzet

A legjobb y magyar dráma : -
A legjobb előadás: Moliére: Tartuffe (Vár-
színház, rendezte: Szinetár Miklós) A
legjobb női alakítás: Moór Marianna (A
salemi boszorkányok, Madách Szín-ház)
A legjobb férfialakítás: Bubik István (Tar-
tuffe, Várszínház; Tüzet viszek, Játék-
szín)
A legjobb női mellékszereplő: Egri Kati
(több szerepben)
A legjobb férfi mellékszereplő : -

A legjobb díszlet: -

A legjobb jelmez : -

Különdíj: Nádas Péter: Találkozás

BÁNYAI GÁBOR

Filmkultúra

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Örkény István: Sötét
galamb (Szolnok, rendezte: Ács János) A
legjobb női alakítás: Ruttkai Éva (Talál-
kozás, Pesti Színház), Psota Irén (Cserepes
Margit házassága, Játékszín)
A legjobb férfialakítás: Végvári Tamás és
Rajhona Ádám (Az utolsó pohár, Tata-
bánya)
A legjobb női mellékszereplő: Csákányi
Eszter (Cseresznyéskert, Kaposvár) A
legjobb férfi mellékszereplő: Kiss Jenő

(Faustus doktor boldogságos pokoljárása,
Kecskemét)
A legjobb díszlet: Menczel Róbert (Hús-vét,
Zalaegerszeg)
A legjobb jelmez : -
Különdíj: -

Húzódozva töltöttem ki a fenti sza-
vazólistát. Mert a szaporodó nevek és
címek azt a látszatot kelthetik: volt sze-
rintem igazi színházi évad 84/85-ben is
Magyarországon. Pedig ami az elmúlt
szezonban történt - legjobb esetben is csak
színházpótléknak csúfolható.

Persze: született néhány kimagasló
alakítás így is; láttam kitűnő rendezést,
leginkább a bemutatott darab ellenére. De
a néhány kiemelkedőt nem követi
derékhad, csupán óriási űr. És utána a
feneketlen szürkeség, egyhangúság. Nem
a középszer, még annál is rosszabb.

Mi változott? (És nem csupán az el-múlt
évadban, hiszen egy évek óta lap-pangó
tendencia tetőzött csak az idén,
produkálva a fennállásom óta legelvi-
selhetetlenebb szériát.) A légkör és a
funkció. Az előbbit jórészt a félelem ha-
tározta meg - hogy éppen elég nekünk az a
sok gazdasági probléma, nem kell még a
kultúra kilengéseivel is felhívni magunkra
szomszédaink figyelmét; hogy évfordulós
évben legalább ne mindig az
árnyoldalakról essék szó, hanem inkább az
Emberről és Alkotásairól; hogy a beteg,
fáradt, elaggott, munkába tört szegény
nézőt ne riogassuk holmi problémákkal,
elég neki a maga privátja.

És a funkció? Az már évek óta csak szép
álomnak tűnik, hogy a színház agóra
legyen: a nyílt állásfoglalások és véle-
ménynyilvánítások tere, a demokrácia
szókimondó mezeje. Ehhez olyan tár-
sadalomra volna szükség, mely igényli
egyáltalán a demokráciát és az agórákat.
De erről sikeresen leszoktatták. A látszat
kedvéért éveken át néhány színház, ha
nem is efféle agóra, de legalább szelep
lehetett. Csakhogy a szelep nem színházi,
s tartósan nem is igazán közéleti szerep.
Eldugul, álságossá válik, szakmailag bi-
zonytalanít. Így aztán: nincs se agóra, se
szelep.

Gazdasági nehézségek közepette a kul-
túra piaci mechanizmusokat igyekszik
hazudni, a színház úgy tesz, mintha a
nézői tartanák el. Megpróbálja hát ki-
szolgálni őket, s ebben célja jórészt ki is
merül. Megfelelni akar, túlélni, behúzott
nadrágszíjjal. Ez egyre inkább slampos-
sághoz, pontatlansághoz, ideológiai és
szakmai nivellálódáshoz vezet.



Nem vészharangot kongatok. Félek .is
az olyan kifejezésektől, mint mélypont,
fekete széria stb. Csak épp nem látom,
honnan kél fel a nap. És ebben a sötét-
ségben működnek színházak, létrejön-nek
- ha hitből nem, hát dacbol - elő-adások is.
Csak a SZÍNHÁZ van megszűnőben.

BÉCSY TAMÁS
ELTE Világirodalom Tanszék

A legjobb új magyar dráma: Páskándi
Géza: A szélmalom lakói. Nagyon lénye-
ges történelmi-társadalmi kérdésekkel
foglalkozó és az értelmetlen „újításoktól"

mentes, igen jól megírt mű.
A legjobb előadás: Moliére: Tartuffe, a

Várszínházban, Szinetár tikklós ren-
dezésében.

Az előadás igen magas színvonalú szí-
nészi alakítások és kitűnő rendezői munka
következtében - megítélésem szerint --
először bizonyította az utóbbi években,
hogy miként lehet egy klasszikus mű
világával, ennek megsértése nél-kül,
komolyan hozzászólni a mai társa-dalmi
kérdésekhez.

A legjobb férfialakítás: Bubik István:
Tartuffe és Kállai Ferenc: A császár
(Hubay: Freud). Egészen más típusú ala-
kítások, amelyek a maguk jellegében ki-
emelkedtek az évad alakításainak sorából.
Bubik István képes volt nemcsak el-
hagyni a Tartuffe-sablont, hanem igen
pregnánsan mai figurát teremtett. Kállai
Ferenc pedig kiválóan vegyítette és hozta
egységbe a groteszk, a félelmetes és alan-
tas elemeket a fenségességgel.

A legjobb női alakítás: Lukács Margit: a
metresz (Hubay: Freud). Az igen össze-
tett, több rétegű. alakban kiválóan mutatta
meg a „könnyed" metreszt, a császár
környezetében szükséges modort és
viselkedést, az aggódó anyát és a császár-
ban működő tudattalan dinamizmusokkal
kapcsolatos teljes értetlenséget.

A legjobb epizód : -

A legjobb díszlet: Székely László: A
calais-i polgárok.

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi: A
calais-i polgárok.

A győri előadás az utóbbi évek egyik
legszebb, és a rendezői felfogáshoz leg-
jobban, de mégis önálló művészettel al-
kalmazkodó látványát produkálta. A
díszlet egyszerűsége lehetőséget terem-tett
a statisztéria új funkciójának meg-
valósításához; a jelmezek pedig a szín-
padi tömeget tették igazán, nemesen
széppé.

BOGÁCSI ERZSÉBET

Magyar Nemzet

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás

A legjobb előadás: megosztva Zsámbéki
Gábor és Ács jános rendezései között:
Jarry: Übü király (Katona József Szín-
ház), Pinter: Afféle Alaszka, Az utolsó
pohár (Tatabánya), Pirandello: Az ember,
az állat és az erény (Eger) -- Zsámbéki
Gábor
T. Williams: A vágy villamosa (Kapos-
vár), Örkény: Sötét galamb (Szolnok),
Kleist: Amphitryon (Katona józsef
Színház) - Ács János

A legjobb női alakítás: Udvaros Dorottya
(Amphitryon, Katona József Színház)

A legjobb férfialakítás: Bubik István (Tar-
tuffe, Várszínház; Tüzet viszek, játék-
szín)
A legjobb női mellékszereplő: Egri Kari
(Máli néni, Játékszín)

A legjobb fért mellékszereplő: Végvári Ta
más (Az utolsó pohár, 'Tatabánya)

A legjobb díszlet: Khell Csűrsz (Übü király,
Katona józsef Színház; Afféle Alaszka,
Az utolsó pohár, Tatabánya;

Az ember, az állat és az erény, Eger) A
legjobb jelmez: Nem adom ki az idén
Különdíj: -

Szűk esztendő volt. Ezúttal kilencvenkét
előadást láttam, de egyet sem, amely
messze kimagaslott volna. Ezért döntöt-
tem úgy, hogy a legjobb rendezés díját
azon kettőnek - Zsámbéki Gábornak és
Ács Jánosnak - ítélem, akik nem egy, de
három előadásukkal versengtek az
élmezőnyben. Éppígy a legjobb díszlet
díját annak szánnám - a Zsámbéki Gábor
munkásságához szegődő Khell Csörsz-
nek -, aki úgyszintén nem egy ízben ta-
núsította, hogy megvan az esélye „ab-
szolút elsővé" is lenni. Ellenben a legjobb
jelmez díját éppen azért nem adtam ki,
mert az, akit ehhez legközelébb éreztem,
már- nagyon is sokat, a kelleténél többet
vállalt, s félő: a mennyiség rovására megy
a minőségnek. Ami számomra az idén
vitathatatlan volt, az a - Pesti Színházban,
Valló Péter rendezésében bemutatott -
Találkozás, a Nádas Péterszínmű elsősége,
nagyszerűsége. És voltaképpen a színészi
díjakról sem volt nehéz határoznom: a
drámai erőben gazdagodó Udvaros
Dorottya, az ifjan sodró egyéniségű
Bubik István, az ez időre be-

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter Találkozás című tragédiája (Hegedűs D. Géza és Ruttkai
Éva, Pesti Színház) (MTI fotó)



érett tehetségű Egri Kati és a szavak
nélkül is súlyos jelenlétű Végvári Tamás
jutalmazásáról. E szűk esztendő vigaszai
ők. Annak az évadnak, amely az „emi-
nens" társulatokat illetően is - a Katona
József Színházat és Kaposvárt tekintve a
helyben topogás vagy a szolnoki meg-
torpanás, a miskolci hanyatlás idejeként
fogunk színihistóriánkban feljegyezni.

CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA
Színház

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Füst Milán: Negyedik
Henrik király (Miskolc, rendezte: Szőke
István)
A legjobb női alakítás: Egri Kati (Sötét
galamb, Szolnok)
A legjobb férfialakítás: Bregyán Péter
(Negyedik Henrik király, Miskolc) A
legjobb női mellékszereplő : Bodnár Erika
(Az ember, az állat és az erény, Eger) A
legjobb férfi mellékszereplő: Szirtes Gábor
(Negyedik Henrik király, Miskolc) A
legjobb díszlet: Kerényi József (Negyedik
Henrik király, Miskolc)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Máli,
néni, Játékszín; Cseresznyéskert, Ka-
posvár)
Különdíj: Bálint András (Szép Ernő és a
lányok, Radnóti Miklós Színpad)

CSÁKI JUDIT
Színház

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Fejes Endre: Cserepes
Margit házassága (Játékszín, rendezte:
Garas Dezső)
A legjobb női alakítás: Egri Kati (Tüzet
viszek, Játékszín; Sötét galamb, Szolnok)
A legjobb férfialakítás: Kulka János
(Számkivetettek, Pécs)
A legjobb női mellékszereplő: Bodnár Erika
(Az ember, az állat és az erény, Eger) A
legjobb férfi mellékszereplő: Mácsai Pál
(János király, Várszínház)
A legjobb díszlet: Kerényi József (Ne-
gyedik Henrik király, Miskolc)
A legjobb jelmez: -
Különdíj: Bálint András (Szép Ernő és a
lányok, Radnóti Miklós Színpad)

Minden eddiginél nehezebb volt „legjob-
bakat" találni az idén - és nem a szoros
verseny miatt. S bár azok, amikre s akik-

re végül szavaztam, tényleg tetszettek, a
színházi évad többi, túlnyomó része rossz
és elkeserítő emlékké vált. Legnagyobb
tanulsága számomra az, hogy bizonyítani
látszik: sokkal nagyobb baj van, mint a
természetesnek tekinthető hullámvölgy
és kifáradás. Reménytelen-nek látszik az
ügy meg az Ügy.

CSÍK ISTVÁN
Ipari Minisztérium Sajtóosztály

A legjobb új magyar dráma : -

A legjobb előadás: I. Babel: Húsvét (Zala-
egerszeg, rendezte: Ruszt József) A
legjobb női alakítás: Egri Kati (Sötét
galamb, Szolnok)
A legjobb férfialakítás: Bezerédy Zoltán
(Gőzfürdő, Kaposvár)
A legjobb női mellékszereplő : Kari Györgyi
(Gőzfürdő, Kaposvár)

A legjobb férfi mellékszereplő: -

A legjobb díszlet: Donáth Péter (Gőzfürdő,
Kaposvár)
A legjobb jelmez: Schaffer Judit (Jeruzsá-
lem pusztulása, Zalaegerszeg)
Különdíj : -

Elöljáróban azt szeretném megmagyaráz-
ni, miért nincs javaslatom a legjobb új
magyar dráma díjára. Álláspontom nehe-
zen védhető, hiszen legjobb - ez, ugye-
bár a magyar nyelvben a felső fok - min-
dig van. Akkor is, hajó - alapfok - vagy
jobb csak elvétve, némi jóindulattal talál-
ható .. . Súlyosbítja helyzetemet, hogy
ebben az évadban ilyen, mármint jó ma-
gyar darab is színpadra került egynéhány.
Közülük kettő-három esetében nyugodt
szívvel tudomásul venném, ha díjat kap-
na, de annyira azért egyik sem győzött
meg, hogy reá voksoljak. Marad tehát a
hűvös tartózkodás, ami lehet, hogy nem
valami szép dolog, de legalább őszinte.

Ami a legjobb előadást illeti, sokkal
könnyebb dolgom volt; Zalaegerszeg
fiatal társulata - mint társulat fiatal -
olyan színházi élménnyel ajándékozott
meg, amelyet a jók között is legjobbnak
tartok.

A legjobb férfialakítás díjára tett ja-
vaslatomról szeretnék még néhány szót
szólni; ami a női alakítás díját illeti, ott
nincs semmi magyaráznivalóm. A férfi
szereplőkkel kapcsolatban: tudom, hogy
Diadalszkij nem igazán főszerep, de Be-
zerédy Zoltán abszolút főszerepet csinált
belőle. Ezért javasoltam erre a díjra, de

ha valaki netán nem értene egyet velem,
akkor javasolom a legjobb mellékszerep-
lő díjára vagy különdíjra - ahogy tetszik.

Az eddigiekből is kitűnik talán, hogy az
évadról, bár sok jót is tudnék mondani
róla, nincs igazán jó véleményem.
Mintha tovább nyílt volna az olló a jó és a
- legyünk finomak - kevésbé jó előadá-
sok között; egyre ritkábban találkozunk
elmélyült színészi alakításokkal, egyre
kevesebb színházainkban az igazi, el-
hivatott, de a mesterségét is értő, mond-
juk úgy, „profi" színész. Ez persze nem
az évad bűne, de - meglátszik az évadon is.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Film Színház Muzsika

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Dürrenmatt: János
király (Várszínház, rendezte: Kerényi
Imre) és
Füst Milán: Máli néni (Játékszín, ren-
dezte: Verebes István)
A legjobb női alakítás: Ruttkai Éva (Talál-
kozás, Pesti Színház)
A legjobb férfialakítás: Bubik István (Tar-
tuffe, Várszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Pécsi Ildikó
(Nagy család, Józsefvárosi Színház) A
legjobb férfi mellékszereplő: Mácsai Pál
(Tartuffe, János király, Várszínház)
A legjobb díszlet: Jovánovics György
(Találkozás, Pesti Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Máli
néni, Játékszín)
Különdíj: Bálint Andrásnak a Szép Ernő és
a lányok című műsoráért (Radnóti
Miklós Színpad)

FÖLDES ANNA

Nők Lapja

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Fejes Endre: Cserepes
Margit házassága (Játékszín, rendezte:
Garas Dezső)
A legjobb női alakítás: Egri Kati (Sötét
galamb, Szolnok)
A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc (Tar-
tuffe, Várszínház)
A legjobb női mellékszereplő : Csákányi Esz-
ter (Gőzfürdő, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Koltai Róbert
(A kétfejű fenevad, Kaposvár)



A legjobb díszlet: Csikós Attila (A „Re-
mény", Operettszínház)
A legjobb jelmez: -
Különdíj: A Játékszínnek (Berényi Gábor
igazgatónak és Bárdos Pál dramaturgnak)
a kortárs magyar drámaciklus
létrehozásáért

Nemrégiben egy európai rangú (nem
kulturális területen dolgozó) hírlapíró
kollégám, amikor szemére vetettem, hogy
miért nem jár színházba, vissza-kérdezett:
„És te hány előadást néztél volna meg az
idén, ha nem ez a szak-mád?" Zavarba
jöttem. Egyrészt, mert az évad valóban
szürkébb és jellegtelenebb volt, mint a
sokévi átlag. Más-részt nem szoktunk
hozzá mi, kritikusok, az ilyen
gondolkodási idő nélkül megválaszolandó
keresztkérdésekhez. Csak utólag ébredtem
rá, spontán válaszom kiindulópontja lehet
a kritikusdíj ügyében esedékes
szavazatomnak.

Melyek voltak tehát az évadnak azok az
előadásai, amelyeken a munkáját végző
kritikusból - néző lett? Amelyek szak-mai
mércével mérve a legszínvonalasabbak, és
most, évad végén is eleven nézőtéri
emlékként élnek bennem? A bemutatók
időrendjében az első kiemelkedő kollektív
teljesítmény Dürrenmatt János királya volt
(Kerényi Imre rendezése). A
legjelentősebb színházi - színház-történeti
tettnek a Cserepes Margit házassága
felújítását tartom. (Fejes drámája Garas
Dezső újraolvasatában - felfedezés.) A
legfelkavaróbb színházi élményem
Zsámbéki Gábor két Pintes-egyfelvonásos-
rendezése a Katona József Színházban. A
legnagyobb meglepetést pedig Bukovcan
Keringő a padláson című tragikomédiájának
feszes József Attila színházi előadása,
Beke Sándor rendezése szerezte...

Mint minden évadban, idén is zavarba
ejt a kérdés, amely arra késztet, hogy ne a
legjobb rendezésre, hanem a legjobb
előadásra voksoljunk. Szerencsére az Or-
szágos Színházi Találkozó zsürije dön-
tésével levette vállamról - vállunkról - a
gondot azzal, hogy Ács Jánosnak, a Sötét
galamb rendezőjének ítélte az őt (szerintem
is) méltán megillető elismerést.

Ha akadnak is kivételek, a legjobb
akakításokkal általában a legjobb előadá-
sokban találkoztunk. Egri Kati, akinek a
legjobb női alakítás díját ítéltem,
szavazólapomon önmagát „buktatta ki":
Glória-Ilona főszerepének elismerése
elvben nem, de a gyakorlatban kizárja,

hogy neki ítéljem a legjobb női epi-
zódalakítás díját is, ami a Máli néni
Tildájáért megilletné. Csak a megosztott
díjaktól való idegenkedésemmel tudom
indokolni, hogy Bodnár Erika és Szabó
Eva neve nem szerepel a szavazólapomon.
A férfiak mezőnyében attól tar-tok, már-
már „tisztességtelen" a verseny: Kállai
Ferenc és Garas Dezső, akik-nek
alakítását (Orgon és a Cserepes Margit
Írója) díjazásra méltónak ítélem, való-
jában más súlycsoportba tartoznak, mint
azok a következő nemzedékbe tartozó
tehetségek - Bubik Istvántól Gáspár
Sándorig -, akik pedig ugyancsak reme-
keltek az idén. Ugyanakkor, éppen a
nagyok tisztelete gátolt meg paradox
módon abban, hogy Sulyok Mária Re-
becca Nurse-ét vagy Gobbi Hilda Nagy-
mamáját (A salemi boszorkányok és A
játékos) az epizódalakítások kategóriá-
jában díjazzam.

Amíg a színészi alakítások mérlege-lése
során a bőség zavarával küzdöttem,
egymást szorították ki az emlékek és a
nevek, a díszlet- és jelmeztervezők telje-
sítményét úgy kellett visszarángatnom
tudatomba. Attól tartok, hogy ez nem
(csak) az én egyoldalúságomnak, ha-nem
a magyar színház tisztesen középszerű
látványtervezésének következménye. A
kulturált jellegtelenségből talán csak
Csikós Attilának és Khell Csörsz-nek
sikerült egy fejjel kiemelkednie.

A Színikritikusok díja szerencsére
nemcsak abban különbözik a Találkozó
díjától, hogy pusztán erkölcsi elismerést
jelent. Előnyünk, hogy jogunk és lehe-
tőségünk van a legjobb kortárs drámát is
megnevezni. Nem minden dilemma nél-
kül szavaztam az idén Nádas Péter
Találkozására. Vetélytársa Ratkó József
Segítsd a királyt ! című költői tragédiája
volt. Döntésem végül is a magyar dráma
holnapjára tekintve vetettem papírra:
Ratkó a tegnapi hagyományok legerőtel-
jesebb, legszínvonalasabb folytatója, Ná-
das viszont utat tört egy olyan úton, amely
a magyar dráma megújulásához vezethet.

GYÖRGY PÉTER
ELTE Esztétika Tanszék

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Jeles András színházi
csoportja, Dobozi Imre: Szélvihar alapján
készített előadása
A legjobb női alakítás: -

A legjobb férfialakítás: Bezerédy Zoltán
(Gőzfürdő, A kétfejű fenevad, Kaposvár)
A legjobb női mellékszereplő: -
A legjobb férfi mellékszereplő: -
A legjobb díszlet: Jovánovics György (Ta-
lálkozás, Pesti Színház)
A legjobb jelmez : -
Különdíj: -

Szerénytelenségnek tűnhet elmondani,
hogy milyen nehéz is szavazni, évről év-
re. De úgy hiszem - tanúm nincsen ugyan
-, ez valóban tény. Ebben az évadban volt
pár közepes, kevés jó, sok rossz előadás,
de egyet láttam csupán - túl az évad
végén, szinte a nyárban , amire azt
mondhattam: ez az. Ez az elő-adás
felvillant valamit a „merre és hogyan"
kérdésére adható válaszból. Legalábbis
számomra, az lehet az évad elő-adása, ami
túlmutat önmagán, túl az adott évadon, és
színháztörténetileg ki-jelölhető hellyel bír.
Jeles András szín-házi csoportjának
előadása volt csupán ilyen, ebben az
értelemben - teljes szín-ház.

Egyébként idén minden töredékesnek
tűnt. Volt néhány nagyszerű alakítás félig
sikeres előadásokon, voltak aztán jó
darabok, jó díszlettel és tragikusan rossz
rendezésben. Egységet, teljességet nem
láthattam - bár hangsúlyozom, ez bizo-
nyosan rajtam is múlik. A magyar szín-
ház mintha évek óta ugyanott járna,
ugyanazokat a problémákat, kihívásokat
képtelen megoldani, a változások mind-
össze helyi értékűek.

Jeles előadása volt a kivétel és a remény.
Színvonalára nézve professzionális
előadás ez, de nem az, ami a tradíció-ját
illeti. Jóval többrétű és gazdagabb
hagyományból merít, mint a magyar kő-
színház gyakorlata. Éppúgy hivatkozik az
„amatőrnek" nevezett magyar underground
színház bizonyos előzményeire, mint a
keleti színház (nyugati szemmel
megértett) gesztusaira. Autonóm módon
bánik idővel, szöveggel, színésszel. Cso-
portmunkát mutat be, miközben hajlít-
hatatlanul egyéni. Jeles katartikus szín-
házra tör, de legalábbis tisztességesre,
érzékenyre és semmit ki nem kerülőre.

Tanulmány dolga lesz majd méltatni,
hogy a „színházi problémát" mint teszi
élővé és kihívóvá a filmen (Angyali
üdvözlet), és csak várhatjuk, hogy milyen
lesz a színházi élmény (Szélvihar) alapján
készült film. Meg kell még említenem,
hogy nem csupán lustaságból nem töltöt-



t cm ki minden rovatot, s nem is a színé-
szek iránti figyelmetlenségből. Kompro-
misszum nélkül - mindössze ennyit érzek
igaznak.

ISZLAI ZOLTÁN
Film Színház Muzsika

A legjobb magyar dráma: Ratkó József: Se-
gítsd a királyt!
A legjobb előadás: Pirandello: Az ember,
az állat és az erény (Eger, rendezte:
Zsámbéki Gábor)

A legjobb női alakítás: Margitai Ági (Máli
néni, Játékszín)

A legjobb férfialakítás: Holl István (Segítsd
a királyt! Nyíregyháza)
A legjobb női mellékszereplő: Bodnár Erika
(Az ember, az állat és az erény, Eger)
A legjobb férfi mellékszereplő: Gáspár Sándor
(Máli néni, Játékszín)
A legjobb díszlet: Kerényi József (IV.
Henrik király, Miskolc; A kétfejű fene-
vad, Pécs)
A legjobb jelmez: Koós Iván (A kispolgár
hét főbűne, Bábszínház)
Különdíj: Szőke István rendezéseiért Pé-
csett illetve Miskolcon

KOLTAI TAMÁS

Színház

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Fejes Endre: Cserepes
Margit házassága (Játékszín, rendezte:
Garas Dezső)
A legjobb női alakítás: Margitai Ági (Máli
néni, Játékszín)
A legjobb férfialakítás: Bálint András (Szép
Ernő és a lányok, Radnóti Szín-pad) és
Kállai Ferenc (Tartuffe, Várszín-ház)
A legjobb női mellékszereplő: Bodnár Erika
(Az ember, az állat és az erény, Eger)

A legjobb férfi mellékszereplő: Végvári
Tamás (Az utolsó pohár, Tatabánya)

A legjobb díszlet: Khell Csörsz (Az utolsó
pohár, Tatabánya)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Cse-
resznyéskert, Kaposvár)
Különdíj: Hogyan vagy partizán avagy
Bánk bán (Kaposvár)

Gyönge szezon volt. Az átlag is nívótla-
nabbnak tetszett a szokásosnál, de ami
igazán föltűnő: hiányzott az a négy-öt

kiemelkedő előadás, amelyből nehéz, de
kellemes kötelesség kiválasztani a leg-
jobbat. Természetesen most is akadtak
„legjobbak", de csak a „jókhoz" és a
„kevésbé jókhoz" képest.

Szokásomhoz híven a legegységesebb
produkciók között osztottam ki privát
díjaimat. Igy ha valaki elolvassa a listát,
azt is látja, hogy szerintem melyek a leg-
jobb előadások. Azért fölsorolom őket.
Fejes: Cserepes Margit házassága (Játék-
szín); Szép Ernő és a lányok, (Radnóti
Színpad); Pinter: Afféle Alaszka, Az utolsó

pohár (Tatabányai Orpheusz Szín-pad);
Csehov: Cseresznyéskert (Kaposvár); Füst
Milán: Máli néni (Játékszín); García
Lorca: Bernarda Alba háza (Kaposvár);
Moliére Tartuffe (Várszínház).

Nádas Péter Találkozása kiváló dráma -
és Ruttkai Éva legjobb alakítása az utóbbi
években. Szívem szerint őt is díjaztam
volna. Akárcsak Egri Katit. Ha három
szerepe közül kellene választanom, a Sötét

galamb és a Tüzet viszek rovására a Máli

nénit választanám.

Kállai Orgonja és Bálint András Szép
Ernője között nem tudtam dönteni. Bubik
mint Tartuffe látványosabb, de kevésbé
mély, mint Kállai. Sinkó Lászlóé (Übü),
Benedek Miklósé (a Pirandello-darabban),
Bezerédy Zoltáné (Gőz fürdő) erős
alakítás.

Még egyet: a Garas rendezte Fejes-darab
egy drámai remek tökéletesen mai
érvényű megszólaltatása. Voksom ezúttal
egyszerre szól az egész előadásnak, de
személy szerint a rendezőnek és a sze-
replők mindegyikének is.

S végül a különdíjhoz. A kaposvári Bánk
bán „ellenszínházát" csak tradicionalista
gondolkodásom kényszere utalja
kategórián kívülre. Azt hiszem, ha
egyáltalán történt valami ebben az
évadban - ezen az előadáson történt.

A legjobb

új magyar dráma: Nádas Péter: Találkozás

A legjobb előadás: -
A legjobb női alakítás: Bodnár Erika (Afféle
Alaszka, Tatabánya)
A legjobb férfialakítás: Hirtling István
(János király, Várszínház) és Lukáts An-
dor (Cseresznyéskert, Kaposvár)
A legjobb női mellékszereplő: Pregitzer Fru-
zsina (Adáshiba, Tüzet viszek, Játékszín)

A legjobb férfi mellékszereplő: Szoboszlay
Sándor (Ó, ifjúság, Veszprém)
A legjobb díszlet: Khell Csörsz (Afféle
Alaszka, Az utolsó pohár, Tatabánya) A

legjobb jelmez: Jánoskuti Márta (II.
Richárd, Vígszínház)
Különdíj:

Szenvedélymentes évad volt ez a leg-
utóbbi, hiányoztak belőle a szellemi ki-
sugárzóerejükkel meghatározó, távlatos és
az évadon túlmutató produkciók, bár az
idén is akadt jó néhány profi szakmai
színvonalon kivitelezett előadás, markáns
koncepciójú rendezés, erőteljes színészi
alakítás vagy jeles díszlettervezői munka.
A szezon legfontosabb magyar bemu-
tatójául. számomra Nádas Péter Talál-
kozása szolgált, még akkor is, ha a Pesti
Színház előadása messze a dráma lehető-
ségei mögött maradt. Úgy látszik, a ma-
gyar drámaíróknak nincs túl nagy sze-
rencséjük a színházakkal: ha végre (rit-
kán) születik egy-egy életképes magyar
dráma, az vagy várakozólistára kerül, s
könyv- vagy folyóiratlapokba zárva
alussza Csipkerózsika-álmát, vagy nem
találja meg az adekvát színpadi megfor-
málást. Nádas darabjának sajátos dra-
maturgiája ellenállni látszott a színjátszói
hagyományoknak; ami persze mit sem
von le a vállalkozás értékéből: a Találko-
z á s - a képzelet színpadán - elevenen élő
dráma; talán az első, kevéssé sikerült „ta-
lálkozás" nem veszi el a rendezők kedvét a
további kísérletektől.

Igazából csak az új magyar dráma ka-
tegóriájában voksolhattam nyugodt szív-
vel egy produkcióra, a többi kategóriában,
egymással nagyjából egyenrangú, bár
olykor nehezen összemérhető tel-
jesítmények kiemelése kínálkozott. A
legjobb színészi alakítások, úgy vélem, az
egyes előadások szellemiségét is fém-
jelzik. Bár azon el lehetne gondolkodni,
hogy ami „legjobb", az már valóban „jó-e

KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR

Új Tükör

A legjobb új magyar dráma: Nagy András:
Báthory Erzsébet
A legjobb előadás: Örkény István: Sötét
galamb (Szolnok, rendezte: Ács János) .4
legjobb női alakítás: Bodnár Erika (Afféle
Alaszka, Tatabányai Orpheusz Színpad)
A legjobb férfialakítás: Benedek Miklós
(Az ember, az állat és az erény, Eger)

KOVÁCS DEZSŐ
Kritika



A legjobb női mellékszereplő: Várhegyi Teréz
(Szép asszonyok egy gazdag házban,
Körszínház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Csernák Árpád
(A kétfejű fenevad, Kaposvár)
A legjobb díszlet: Khell Csörsz (Übü király,
Katona József Színház)
A legjobb jelmez: Horváth Kata (A báb-
játékos, Rock Színház)
Különdíj: Béres Attila: A bábjátékos (Rock
Színház)

MÁRIÁSSY JUDIT

Élet és Irodalom

A legjobb új magyar dráma: Nem láttam. A

legjobb előadás: Örkény István: Sötét
galamb (Szolnok, rendezte: Ács János) A

legjobb női alakítás: Ruttkai Éva (Talál-
kozás, Pesti Színház)
A legjobb férfialakítás: Sinkó László (Übü
király, Amphitryon, Katona József Szín-
ház) és Gálffi 'László (II. Richárd, Tangó,
Vígszínház, Pesti Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Barta Mária (A
fehér ördög, Zalaegerszeg) és Csomós
Mari (Adáshiba, Játékszín; Az ember, az
állat és az erény, Eger)
A legjobb férfi mellékszereplő: Szacsvay
László (Übü király, Katona József Szín-
ház; Az ember, az állat és az erény, Eger)
és Szoboszlay_ Sándor (Ó, ifjúság, Veszp-
rém)

A legjobb díszlet: Nem láttam.
A legjobb jelmez: Nem tűnt fel.
Különdíj: Romeo és Júlia (Seregi László
táncszánháza, Operaház)

Kevesebb nem budapesti produkciót
néztem meg az évadban, mint máskor.
Sajnálom, hogy sem a Jeruzsálem

pusztulásáról, sem a Segítsd a királyt! című
Ratkó-darabról nincs, nem lehet vélemé-
nyem.

Az évad egésze elkedvetlenített. Több-
ségükben saját lehetőségeik alatti pro-
dukciókat láttam. Kiemelhettem volna a
Tartuffe kapcsán Szinetár Miklós vége-
újítását, ha részben a túlméretezett dísz-
let, részben néhány mellékszereplő miatt
nem maradt volna adós az egész darab új-
jáértelmezésében. Rendkívül tetszett
Zsámbéki Gábor Pirandello-rendezése,
erről azonban a színrevitel késői
időpontja (s az Eger vagy Katona József
Szín-ház ? - tisztázatlansága) miatt nem
lehet érvényes véleményt mondani. A
Sötét galamb viszont „feltámadt", ezt sokra
becsülöm. Egri Kati alakítását is meg-

illethetné a legjobb női alakítás címe.
Amiért mégis Ruttkai Évára szavazok,
annak oka a számomra egyébként nem
sikerült Nádas Péter-darabban - nyújtott
szép és puritán szerepformálása. Szívem
szerint a legjobb férfi mellékszereplőt:
közt említeném meg Hunyadkürty Istvánt
is, a Székesfehérváron bemutatott
filmgyári produkció, a Vén Európa Ho-
telben nyújtott alakításáért, de ha ilyen
messzire tágítjuk a horizontot, akkor a
már futó nyári bemutatókat is fel illene
sorolni, ez esetben Hirtling István Bóni
grófját - többek között. A lényeg: ez idén
könnyebb volna kiosztani a szín-házaknak
Citrom-díjakat. . .

MÉSZÁROS TAMÁS

Magyar Hírlap

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás

A legjobb előadás: -

A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Garas Dezső (Merlin,
Vígszínház; Cserepes Margit házassága,
Játékszín)
A legjobb női mellékszereplő: Vass Éva
(János király, Várszínház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Helyey László
(A vágy villamosa, Kaposvár)
A legjobb díszlet: Székely László (A calais-i
polgárok, Győr)
A legjobb jelmez : -

Különdíj: Bánk bán (kaposvári stúdió)

Úgy hiszem, a kritikusak díjának a
revelációkat kell elismernie. Mit tegyünk
egy olyan évad után, amely meglehetősen
szürke volt; még jó előadás is kevés szü-
letett, nemhogy Isiemelkedő, netán jelen-
tős produkció ? Csak azért, hogy kipipál-
hassuk a szavazólap rubrikáit, nincs ér-
telme az amúgy korrekt, megbízható tel-
jesítményeket „feldíjazni". Ezért ezúttal -
éppen szavazataink értékének védelmé-
ben - nem teszel: jelölést a legjobb elő-
adás kategóriájában. És ugyanezért tar-
tózkodom a voksolástól a női alakítás és a
jelmez dolgában is: végtére láttam né-
hány igen jó megoldást, de meggyőződé-
sem, hogy egyik sem volt vitán felül ori-
ginális.

Annak tartom viszont a kaposvári stú-
dióban létrejött Bánk bánt. Szextelen, nem
egy vonatkozásban túlhajtott rendezés,
kidolgozatlan, modoroskodó részletekkel.
Ugyanakkor erőteljes, alapjában
lényeglátóan logikus és szenvedé-

lyes látomás a mű egészéről - olyan ér-
telmezés, amelyet a Bánk bán további színi
pályáján nem lehet megkerülni; aki ezt az
előadást látta, tőle függetlenül se nézni, se
megvalósítani nem tudhatja többé.

MIHÁLYI GÁBOR

Nagyvilág

A legjobb ríj magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Jarry: Übü király (Ka-
tona József Színház, rendezte: Zsámbéki
Gábor)
A legjobb női alakítás: Egri Kati (Sötét
galamb, Szolnok)
A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc (Tar-
tuffe, Várszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Molnár Piroska
(A kétfejű fenevad, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Koltai Róbert
(A kétfejű fenevad, Kaposvár) A legjobb

díszlet: Khell Csörsz (Übü király, Katona
József Színház)

A legjobb jelrezez :
Különdíj: Játékszín a magyar drámák
reprizéért

Mind aggasztóbb jelensége a magyar
színházi évadnak, hogy az a kevés, ami
történik az évad folyamán, periferikus
esemény, a kevese(:, az értők csemegéje
marad, s nem jut el ahhoz a szélesebb ér-
telmiségi (.özönséghez, amelynek gon-
dolkodását, ízlését formálnia kellene. A
szakma, a kritikusok, köztük magam is,
olyan produkciókat jutalmazunk, dicsé-
rünk, amelyeket a nagyközönség nem
látott, vagy teljes értetlenséggel fogadott.
Vészesen aláássa ez a kritika súlyát, hiszen
így csak a „boldog kevesek" ízlését
tolmácsolhatja, a kasszasiker mind
függetlenebbé válik a kritikus ítéletétől.

Nádas Péter bonyolult posztmodern
drámáját, a Találkozást, amelyet díjazás-ra
javaslok, a Pesti Színház leszűkített né-
zőterén a (:özönség nagy része értetlenül
fogadta, ami nem is csoda, hiszen nem
ismerhette meg az új drámairodalomnak
azokat a világszerte játszott alkotásait,
amelyek közepette Nádas műve már nem
tűnne olyan rejtvényszerűnek. Az új ma-
gvar dráma eseményét Nyíregyháza szol-
gáltatta, Ratkó József kétségtelenül köz-
érthetőbb és hagyományos szerkezetű,
Segítsd a királyt! című szép darabjának a
bemutatásával.



Ács János méltán kapta meg az évad végi
színházi találkozón a legjobb rendezés
díját a Sötét galambért. A legjobb előadás
díjára mégsem tudom javasolni,
minthogy Szolnokon Egri Katit és né-
hány színészt kivéve nem állt rendelkezé-
sére olyan gárda, amelyre támaszkodva ez
a produkció a pesti konkurrenciában is
megállná a helyér. Maradnak a tarso-
lyomban Zsámbéki Gábor rendezései, az
Übü király, amely ötletkavalkádjával és a
színészek remekléseivel vett le a lábam-
ról, a megrendítő Pinter-egyfelvonásosok
és olyan kitűnő profimunkák, mint
Kerényi Dürrenmatt-rendezése és Szine-
tár Miklós okos Tartuffe-előadása.

A színházi évad eseménye lett a Já-
tékszín magyar reprize. Ezért különdíjat
szavaznék Berényi Gábornak és munka-
társainak, valamint a bemutatók rende-
zőinek. Csakhogy ezeket a pompás elő-
adásokat is oly kevésszer játszhatták, és
oly kevesen láthatták.

MOLNÁR GÁL PÉTER
Mozgó Képek

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás

A legjobb előadás: Gyurkó: Faustus doktor
boldogságos pokoljárása (Kecskemét,
rendezte: Jancsó Miklós, Szigeti Károly,
Márton István)
A legjobb női alakítás: Psota Irén (Cserepes
Margit házassága, Játékszín)
A legjobb férfialakítás: Holl István (Segítsd
a királyt!, Nyíregyháza)
A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati
(Tom Jones, Bernarda Alba háza, Ka-
posvár)

A legjobb férfi mellékszereplő: Vajdai Vil-

mos (Übü király, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Jovánovics György
(Találkozás, Pesti Színház)
A legjobb jelmez: Flesch Andrea (Drámai
események, Monteverdi Birkózó Kör)
Különdíj: Drámai események (Monteverdi
Birkózó Kör, rendezte: Jeles András), és
a legjobb zenés rendezés: Rémségek
kicsiny boltja (Csizmadia Tibor, Pesti
Színház)

Iránya-zavarodott színházi életünkben
azokat a teljesítményeket tudom méltá-
nyolni, amik emlékeztetnek még a körü-
löttem lévő világra.

MORVAY ISTVÁN

Esti Hírlap

A legjobb aj magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Gyurkó: Faustus doktor
boldogságos pokoljárása (Kecskemét,
rendezte: Jancsó Miklós, Szigeti Károly,
Márton István)
A legjobb női alakítás: Ruttkai Éva (Talál-
kozás, Pesti Színház)
A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc (Tar-
tuffe, Várszínház)

A legjobb női mellékszereplő: Kováts Adél

(Jegor Bulicsov és a többiek, Nemzeti
Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Dózsa László
(Tartuffe, Nemzeti Színház)
A legjobb díszlet: Kerényi József (Negyedik
Henrik király, Miskolc)
A legjobb jelmez: Jánoskuti Márta (Merlin,
Vígszínház)

Különdíj: Két különdíj kiadását javas-

lom. Az egyiket kapja a Madách Színház
társulata a Hajnali szép csillag című Szá-
raz György-darabban - rendező: Kerényi
Imre - mutatott nagyszerű és példásan
alázatos csapatmunkáért; a másikat Jakab
Tamás főiskolai hallgató a veszprémi
Petőfi Színház Ó, ifjúság című elő-
adásában nyújtott parádés alakításáért
mint legjobb pályakezdő.

A legjobb új magyar drámát nehéz volt
kiválasztanom. Végül is ahhoz a sportból
kölcsönzött elvhez tartottam magamat,
hogy a gyengébb mezőnynek is van győz-
tese. Nádas Péter. darabját elsősorban
tárgyválasztásáért és néhány erőteljes
monológjáért becsülöm.

Ruttkai Éva nálam „ellenfél nélkül"

futott ebben a versenyben. Mégpedig
óriási formát! A férfimezőnyt szorosabb-
nak ítélem, Kállai Ferenc mellett azért
döntöttem, mert a csodálatos Orgon mel-
lett még egy pazar Jegor Bulicsovval is
megajándékozott bennünket ebben az
idényben.

Ugyancsak többszörösen tűnt ki Kováts
Adél, a jegor Bulicsov mellett a Tartuffe-ben
és a Magyar Elektrában is. Dózsa László
viszont egyetlen figurát faragott remekbe.
Számos Tartuffe-előadást láttam már, de
még egyetlenegy-ben sem volt ennyire
világos számom-ra, ki is ez a Lojális úr. A
figura külső megjelenése is feledhetetlen.

A legjobb előadást sem volt könnyű
kiválasztanom. Olyan erős ellenfelek
vannak, mint a .Tartuffe (Szinetár Mik-lós)
a Hajnali szép csillag (Kerényi Imre) és - a
nem teljesen új - Hegedüs a háztetőn
(Vámos László). Azért döntöttem mégis a
kecskemétiek előadása mellett, mert ebben
éreztem legjobban a rendező mágusi
kezét. Jancsó Miklós - és munkatársai -
képzeletgazdagsága csodálatos, és
ráadásul egy meglehetősen vegyes
művészi erőkből álló embercsoportból
kovácsoltak erre az előadásra teljes él-
ményt nyújtó társulatot.

A legjobb díszlet illetve jelmez eseté-
ben a célszerűség és esztétikai megjelenés
harmóniáját kívántam elismerni.

NÁNAY ISTVÁN

Színház

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Örkény István: Sötét
galamb (Szolnok, rendezte: Ács János) A
legjobb női alakítás: Egri Kati (Sötét

A legjobb előadás: Örkény Sötét galambja Ács János rendezésében (szolnoki Szigligeti Szín ház)
(MTI fotó - Ilovszky Béla felv.)



galamb, Szolnok; Tüzet viszek, Máli néni,
Játékszín)
A legjobb férfialakítás: Kulka János
(Számkivetettek, Pécs)
A legjobb női mellékszereplő: Bodnár Erika
(Az ember, az állat és az erény, Eger) A

legjobb férfi mellékszereplő: Papp Zoltán (A
játékos, Katona József Színház) és
Végvári Tamás (Az utolsó pohár, Tata-
bánya)
A legjobb díszlet: Kerényi József (Negyedik
Henrik király, Miskolc; A kétfejű fenevad,
Pécs)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Cse-
resznyéskert, Tom Jones, Kaposvár; A
calais-i polgárok, Győr; Negyedik Henrik
király, Miskolc; Sötét galamb, Szolnok)

Különdíj: Bartók-est (Zalaegerszeg, ren-
dezte: Ruszt József), Lorca: Bernarda
Alba háza (Kaposvár, rendezte: Lázár
Kati), Szép Ernő és a lányok (Radnóti
Miklós Színpad, Bálint András és Bencze
Zsuzsa)

A legjelentősebb bemutatott magyar
drámának Nádas Péter trilógiájából a
Találkozás címűt tartom, de nyomatékosan
hangsúlyozni kívánom, hogy az írói-zenei
művet s nem a pesti színházi bemutatót,
ugyanis a darab és az előadás minden
szempontból különböző minőséget
képvisel, az előadás megközelíteni sem
tudta a darab lényegét, komplexitását.

Az egyébként igen szürke évadban né-
hány kiemelkedő előadás született, így
Pinter két egyfelvonásosa (Tatabánya -
Katona József Színház), Cseresznyéskert, Tom
Jones és Bernarda Alba háza (Kaposvár),
Bartók-est (Zalaegerszeg) és Sötét galamb
(Szolnok), valamint néhány, a maga
nemében magas színvonalú produkció,
mint a Máli néni (Játékszín), Az ember, az
állat és az erény (Eger -- Katona József
Színház), Szép Ernő és a lányok (Radnóti
Miklós Színpad). A kiemelkedő és a jó
előadások közül azért esett a választásom a
Sötét galambra, mert a rendező, Ács János
művészi gondolkodás- és látásmódjának
következtében a viszonylag vázlatos írói
anyagból olyan egységes, magas
színvonalú, következetes, a színészi
játékot, a látványvilágot és az akusztikus
hatásokat csaknem tökéletesen ötvöző és
összhangba hozó előadás született, amely a
lényeget tekintve hitelesen, ugyanakkor
mai szemmel láttatva idézett meg egy kort
s annak atmoszféráját, torzulásait, s ezáltal
nem-

A legjobb női alakítás: Egri Kati a szolnoki Sötét galambban (Győry Franciskával) (MTI fotó -

Ilovszky Béla felv. )

három produkció megkülönböztetett
figyelmet érdemelt a szezonban, s mind-
egyik olyan, amelyik valami különös vo-
nása miatt nehezen rokonítható a többi
előadással.

PÁLYI ANDRÁS

Színház

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Lorca: Bernarda Alba háza
(Kaposvár, rendezte: Lázár Kati) A legjobb

női alakítás: Margitai Ági (Máli néni,
Játékszín)
A legjobb férfialakítás: Sinkó László (Übü
király, Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Molnár Piroska
(A kétfejű fenevad, Kaposvár)
A legjobb férfi. mellékszereplő: Végvári Ta-
más (Az utolsó pohár, Tatabánya)
A legjobb díszlet: Khell Csörsz (Übü király,
Katona József Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Máli
néni, Játékszín; Cseresznyéskert, Kaposvár)

RÓNA KATALIN
Film Színház Muzsika

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Pirandello: Az ember, az
állat és az erény (Eger, rendezte: Zsámbéki
Gábor)
A legjobb női alakítás: Ruttkai Éva (Ta-
lálkozás, Pesti Színház)
A legjobb férfialakítás: Kovács Lajos (IV.
Henrik, Szolnok)
A legjobb női mellékszereplő: Bodnár Erika

csak a darabot helyezte a korábbinál
kedvezőbb megvilágításba, hanem a
magyar színház és a magyar dráma egy
lehetséges és kívánatos viszonyára is
példát adott.

Bodnár Erika az utóbbi időben kis és
nagy szerepekben egyaránt kitűnő. Az
évad egyik legemlékezetesebb női alakí-
tása számomra Pinter Afféle Alaszkájának
Deborah-ja volt az ő megformálásában,
ugyanakkor tökéletes remeklés a
Pirandello-darab szolgálószerepe is.

Van, amikor egyetlen olyan előadás
vagy egyéni teljesítmény sincs, amelyik
jellegét tekintve valamelyik díjazandó
kategóriába beleillene, ebben az évben
viszont számomra három produkció is
ilyennek bizonyult. A Ruszt József-ren-
dezte Bartók-est egészen különleges elő-
adás, amelyben a rendezői víziót a Bar-
tók-zene inspirálta és szabta meg, s úgy
vált szuverén alkotássá, hogy az előadás
meghatározója természetesen Bartók
Béla drámai muzsikája maradt. A kapos-
vári színház stúdióelőadása, a Bernarda
Alba háza nem elsősorban azért érdekes,
mert egy színésznő rendezte, és a fősze-
repet nő helyett férfi játssza, hanem
azért, mert a darab pontos
értelmezéséből és a színészek rendkívül
intenzív színpadi jelenlétéből hallatlanul
feszült és nyomasztó, mai életünk
szorongásait is magában foglaló, ideális
közösségi stúdió-előadás jött létre.
Bálint András és Ben-eze Zsuzsa
szerkesztői-közreműködői és rendezői
együttműködéséből olyan Szép Ernő-
montázs született a Radnóti Színpadon,
amely a maga különös irodalmi-színpadi
közegében egy írói attitűdön keresztül
egy korról tud szólni, s ezen belül egy
mindig fenyegető és ér-vényes emberi
drámát villant fel. Mind-



(Az ember, az állat és az erény, Eger) A
legjobb férfi mellékszereplő: Páger Antal
(Tangó, Pesti Színház)
A legjobb díszlet: Kerényi József (Negye-
dik Henrik király, Miskolc)
A legjobb jelmez: Koós Iván (A kispolgár
hét főbűne, Bábszínház)
Különdíj: Szőke István két rendezéséért: a
pécsi A kétfejű fenevad és a miskolci
Negyedik Henrik király előadásáért

SZÁNTÓ JUDIT
Magyar Színházi Intézet

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb előadás: Hogyan vagy partizán
avagy Bánk bán (Kaposvár, rendezte:
Mohácsi János) és
Lorca: Bernarda Alba háza (Kaposvár,
rendezte: Lázár Kati)
A legjobb női alakítás: Margitai Ági (Máli
néni, Játékszín)
A legjobb férfialakítás: Bubik István (Tar-
tuffe, Várszínház; Tüzet viszek, Játék-
szín)
A legjobb női mellékszereplő: Koós Olga
(Szállnak a darvak, Sötét galamb, Szol-
nok)
A legjobb férfi mellékszereplő: Helyey
László (A vágy villamosa, Tom Jones,
Cseresznyéskert, Kaposvár)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Miss Blan-
dish nem kap orchideát, Sötét galamb,
Szolnok; Amphitryon, Katona József
Színház)

A legjobb jelmez : Piros Sándor (Amálka,
Gyerekszínház)
Különdíj: Berényi Gábor (a Játékszín
profiljának kimunkálásáért és megvaló-
sításáért)

Csüggesztő évad vol t . . .
Igaz, nem váratlanul tört ránk - szín-
játszásunk átlagszínvonala jó ideje évről
évre hanyatlik, az egyre kevésbé tisztes
középszerűség jegyében. De eddig azért
mindig akadt Sodomában néhány igaz -
két-három színház gondoskodott néhány
megváltó csúcsteljesítményről. Idén ilye-
nekről sem beszélhetünk, elsősorban a
Katona József Színház remélhetően csak
átmeneti gyengélkedése és Kaposvár
fénytelenebb szezonja okán. Vagyis „leg-
jobb rendezés", olyan értelemben, aho-
gyan az volt a jövedelmező állás, a Plato-
nov, a Marat/Sade, A manó, a Menekülés,
1984/85-ben nincsen. Némileg leszállított
igényszintről persze lenne azért mit
díjazni, csak az a baj, hogy egyszerre s
ugyanolyan alapon több produkciót is: itt
van a Sötét galamb és a Máli néni - me-
lyekre az Országos Színházi Találkozó
zsürijében jó szívvel szavaztam - vagy a
két Zsámbéki-rendezés ( A z ember, az
állat és az erény és a Pinter-est). Csakhogy
ezek mind olyan előadások, amilyeneket
a magyar színháznak, hagyományai alap-
ján, az ujjából kellene kiráznia, amelyek a
hétköznapok eseményeit kellene hogy
jelentsék - kitűnő munkák, de nem igazán
ünnepiek, meglepetést nem tartogat-

nak, a továbbhaladás ösvényeit nem jelölik
ki. Inkább betöltik ezt a funkciót
Csizmadia Tibor rendezései (no nem A
játékos, hanem a Botho Strauss-darab vagy
a Miss Blandish nem kap orchideát), de ezek
színészi szempontból nem tudtak elég
jelentékennyé nőni. Igen, a szezon során
két ízben éreztem a fölfedezés izgalmát,
két alkalommal éreztem úgy, hogy valami
előttem és az én jelenlétem által is történik
végre, hogy a színház több néhány jó. sok
középszerű és még több gyenge előadás
egymásmellettiségénél és
egymásutániságánál - és ez a kaposvári
stúdióban volt. Ezek nem tökéletes elő-
adások (ezért sem lehetett egyiket a másik
rovására kiemelni), de nem is ez a dolguk.
A színházi alkotómunka lényege és
létjogosultsága ölt bennük testet.

Ami a magyar drámát illeti - melynek
stagnálását sajnos már megszokhattuk -,
örömmel nyugtáznám, ha az egyetlen
érdemes vállalkozás, Nádas Péter Talál-
kozása kapná a díjat, magam mégsem sza-
vazok rá, merőben szubjektív okból: szá-
momra a drámához hozzátartozik - ke-
resem a pontos szót - egy adag közön-
ségesség, naivitás vagy mindenesetre
közvetlenség, és nem tudnak tűzbe hozni
azok a művek, amelyek a celebráils köz-
vetettség jegyében fogantak. „Tán cso-
dálom, ámde nem szeretem ... " Számomra
az évad legjobb magyar drámája a Máli
néni - de valahogy úgy érzem, ezt a díjat
mégsem az 1930-as években alkotó Füst
Milánnak találták ki.

A szezon során még kiugró színészi
teljesítményből sem akadt annyi, hogy
megnehezítse a választást, ugyanakkor itt
kompromisszumot sem kellett köt-ni:
Bubik István Tartuffe-je és Mátéja
egyszerűen reveláció volt, Margitai Ági
Máli nénije pedig egy jelentékeny pálya
eddigi koronája; s számomra abszolút
választás a tévedhetetlen stílusérzékű
Koós Olga és a magára talált, valósággal
kivirult Helyey László is. Versenytársuk
sajnos kevesebb, mint korábbi években; a
férfi főszereplők közül nagyon tetszett
még Bezerédy Zoltán (Gőzfürdő), Bene-
dek Miklós (a Pirandellóban), Áron
László (Jeruzsálem pusztulása) és Bálint
András mint Szép Ernő, a nők közül
főszerepben Udvaros Dorottya ( A m -
phitryon), fő- és epizódszerepben Egri Kati
(Tüzet viszek, illetve Máli néni), férfi
epizódszerepben pedig Sinkó László
(Amphitryon), Szirtes Gábor (Negyedik
Henrik király) és Tóth József (mindenben,
amiben csak játszott).

A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc a várszínházi Tartuffe-ben (Iklády László felv.)



Az Amálba szcenikája - Piros Sándor
munkája - mindenestül elbűvölt, úgy volt
modern, hogy egyben - ami gyer-
mekszínházban különösen fontos - a
látványosságot sem szégyellte. Három re-
mek, szuggesztív színpadképpel fokozta fel
három jelentős előadás hatását Antal Csaba;
sajnos, Sötétgalamb-díszlete Buda-pesten, a
Színházi Találkozón erősen de-formálódott,
s ugyanez a sors érte Székely László
izgalmas lépcsőkombinációit ( A calais-i
polgárok) - nem tudom, miképp lehetne ezen
a kényszerű érték-csökkenésen a jövőben
segíteni.

A különdíj fogalmát mintha Berényi
Gábor számára találták volna ki, aki tar-
talommal - s nem akármilyennel - töltötte ki
a befogadó színház eszméjét, amelyben
sokan hittünk ugyan, de hazai
érvényességére az ő fellépése előtt nem
hivatkozhattunk. 1984/85 legjobb ma-

gyar színháza a játékszín volt.

A legjobb női mellékszereplő: Bodnár Erika Pirandello Az ember, az állat és az erény című játékában
(egri Gárdonyi Géza Színház) (MTI fotó - Ilovszky Béla felv.)

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Élet és Irodalom

A legjobb új magyar dráma: Ratkó József:
Segítsd a királyt!

A legjobb előadás: Katona- Spiró: Jeruzsá-
lem pusztulása (Zalaegerszeg, rendezte:
Ruszt József)
A legjobb női alakítás: Juhász Róza (Mária
Magdolna, Himnusz)

A legjobb férfialakítás: Holl István (Segítsd a
királyt!, Nyíregyháza)

A legjobb nőj mellékszereplő : Barta Mária (A
fehér ördög, jeruzsálem pusztulása,
Zalaegerszeg)

A legjobb férfi mellékszereplő: Csuja Imre (A
megkerült fiú)

A legjobb díszlet: Székely László (A calais-i
polgárok, Győr)
A legjobb jelmez: -
Különdíj: A Tom Jones előadásának össz-
hatása (koreográfia, pantomim, vereke-
dések, vívások)

Egy-egy díj odaítélése soha nem ad le-
hetőséget az árnyalásra. Határozottan kell
döntenünk, ami olykor igen könnyű,
olykor viszont nagyon nehéz. Örömet
egyik döntéshelyzet sem okoz: vagy azért,
mert kevés az igazán jó teljesítmény, vagy
azért, mert túl sok. Évek óta tudjuk azt is,
hogy a szavazás kategóriái sem fedik
tökéletesen a színházi valóság
szerepköreit. Ezeket a körülményeket
elfogadva jelzésként említjük meg, hogy
ebben az évadban is sokkal több jó szí-

nészi alakítást láttunk, mint amennyire
szavazhattunk. Ezúttal is megfigyelhettük:
lényegesen nehezebb a legjobb férfi-
alakításokat kiválasztanunk, mint a női-
eket. Ennek oka: kevés színésznői re-
meklést láthattunk. E jelenség hosszabb
elemzést kíván. A legkülönfélébb szerep-
körökben több figyelemre méltó alakítást
élvezhettünk. Szigeti András, Áron
László, Győry Emil és Kulka János egész
évadban megbízható, elmélyült
szerepformálásokkal váltak egy-egy szín-
házi társulat meghatározó művészévé.
Ugyanezt mondhatjuk el például Balikó
Tamás, Kovács Zsolt, Flórián Antal és
Hollai Kálmán karakter- illetve epizód-

alakításairól. Végül ha az 1984-1985-ös

évadról szólunk, ne feledjük.: az egyik
legérdekesebb rendezés - Vampilov A
megkerült fiú című darabjának előadása -
vendégművész, Valerij Fokin nevéhez
fűződik.

TAKÁCS ISTVÁN

Népszava

A legjobb új magyar dráma: Ratkó József:
Segítsd a királyt!

A legjobb előadás: Dürrenmatt: János király
(Várszínház, rendezte: Kerényi Imre)
A legjobb női alakítás: Egri Kati (Sötét
galamb, Szolnok)

A legjobb férfialakítás: Kállai Ferenc
(Tartuffe, Várszínház
A legjobb női mellékszereplő: Pécsi Ildikó
(Nagy család, Józsefvárosi Színház) A

legjobb férfi mellékszereplő: Rudolf Péter
(Merlin, Ragyogj, ragyogj, csillagom,
Vígszínház)
A legjobb díszlet: Csikós Attila (János
király, Várszínház)
A legjobb jelmez: Tordai Hajnal (Stuart
Mária, Győr)
Különdíj: Garas Dezső (Merlin és Csere-
pes Margit házassága színészi játékáért, a
Cserepes Margit házassága rendezéséért
is, Játékszín);
Ács János (az évadban vendégrendezett elő-
adásokért, elsősorban a Sötét galambért,
Szolnok)

TARJÁN TAMÁS
ELTE XX. sz. Magyar Irodalom Tanszék

A legjobb új magyar dráma: Nádas Péter:
Találkozás
A legjobb előadás: Füst Milán: Máli néni
(Játékszín, rendezte: Verebes István) A

legjobb női alakítás: Bodnár Erika (Afféle
Alaszka, Tatabánya)
A legjobb f

é
rfialakítás: Garas Dezső (Cse-

repes Margit házassága, Játékszín) A
legjobb női mellékszereplő: Molnár Piroska
(A kétfejű fenevad, Kaposvár)

A legjobb férfi mellékszereplő: Szirtes Gábor
(IV. Henrik király, Miskolc)



A legjobb díszlet és jelmez: El Kazovszkij,
folyamatos munkájáért

Különdíj: -

A meglehetősen eseménytelen színházi
évadtól fáradtan (s épp egy újabb szín-házi
vita valószínű kialakulásának ide-jén) nem
lenne sok értelme a szezon taglalásának.
Jó szívvel, de általában különösebb
lelkesültség nélkül szavazhattam.

VARJAS ENDRE

Élet és Irodalom

A szokásosnál szürkébb, egyneműbb volt
ez az évad, különösen ami jobb teljesít-
ményeit illeti - a saját nézői tapasztalataim
szerint. Kiugró szenzáció, felülmúl-

hatatlan, tökéletes élmény után hiába
nyomozok emlékezetemben. Vagy nem
láttam az igazi nagy eseményt, vagy eb-
ben az évadban nem volt ilyen. Szava-
zataim inkább a mezőnyt minősítik te-hát,
inkább az együttes munka kristályosodási
pontjaira vonatkoznak, rész-revelációkat
honorálnak.

A legjobb új magyar drámaként szívem
szerint a Máli nénit, Füst Milán darabját
emelném ki, ha nem volna ez némiképp
frivol, fél évszázad után utalni ki efféle
díjat. Említésre és honorálásra érdemes-
nek tartom a Béres Attila szövegével ké-
szült rockoperát, vagy - mint a műfaj-
jelzés titulálja - poperettet, A bábjátékost,
már csak azért is, hogy a verses drámaírás
lehetőségeire irányít-sam a figyelmet.

Legjobb előadásként mindenekelőtt két
kaposvári előadást - a Fielding-regényből
adaptált Tom Jonest, valamint első-sorban A
kétfejű fenevadat, Weöres Sándor
darabjának színpadi megvalósítását -
tartok díjazásra érdemesnek. Mind-kettő a
kaposvári társulat hagyományos erényeit
mutatja, összetett értelmezés, mély
játékosság jellemző rájuk. A Weöres-mű
viszonylag puritán megrendezése a
szövegben rejlő nagyságot domborította
ki, a Tom Jonesban a játék lehetőségei
valósultak meg remekül (Babarczy
László, Gazdag Gyula). Ezeken kívül még
két Zsámbéki-rendezést (a Katona József
színházi Übü királyt, valamint az Egerben
bemutatott Pirandello-bohózatot) emelek
ki a legjobb színvonalú előadások közül.

A legjobb női alakítások versenyében is
inkább a mezőnyt határoznám meg,
mintsem egyet kiemeljek. Remekelt a
Weöres-darab kettős szerepében Igó Eva;
egy kivételesen gyönge művet emelt
eseményrangra Tábori Nóra és Kútvölgyi
Erzsébet (Jóccakát, anya!, Pesti Színház);
remekelt a nehéz, alig megragadható
szerep magához formálásával Ruttkai Éva
(Nádas Péter: Találkozás, Pesti Színház);
hibátlan-hiteles volt a játékszíni Máli néni
címszerepében Margitai Ági.

A legjobb férfialakítás díjával első-ként
Garas Dezsőt jutalmaznám két re-
meklésért: mind a vígszínházi Merlin,
mind a játékszíni Fejes-repriz Írója
hibátlan színészi munka, magas szín-
vonalú intellektuális teljesítmény. Mellet-
te többen is futják csúcsformájukat éppen:
Sinkó László - többek közt az Übü-ben, az
Amphitryonban remekelt; Bubik István - a
Tartuffe-ben és a Tüzet viszekben; a
Nemzeti és a Játékszín produkciójában.
Szívem szerint ide sorolnám Esztergályos
Cecília játékát a várszínházi Két úr
szolgájában, ám nyilván fura volna
férfialakításként jutalmazni egy nadrág-
szerepet, amely éppen mert eredetileg
nem az, s épp mert a maga nemében
remeklés, a darab dramaturgiai szövetét
szakítja szét. Ugyanezen jogon és alapon
ítélhetnék a kaposvári stúdióelőadáson
mutatott remek Bernarda Albájáért női
díjat Jordán Tamásnak. A különbség
annyi, megítélésem szerint, hogy ez a
„nem-változtatás" a Bernarda esetében
tartalmilag indokolható.

A legjobb női mellékszereplőként emelném
ki Lázár Katit, A vágy villamosában
nyújtott teljesítményéért, Csomós Marit
az egri Pirandello-produkcióban, Az

A legjobb férfi mellékszereplő: Végvári Tamás Az utolsó pohár tatabányai előadásában (Tatai Tibor
felv.)



ember, az állat és az erényben mutatott
játékáért, valamint Szirtes Ágit, a Máli néni
titkárnőjéért, Pregitzer Fruzsinát a játékszíni
Adáshibában nyújtott alakításáért.

A legjobb férfi mellékszereplő kiválasztása
talán a legnehezebb. A legszívesebben a
főszereplők közt már kiemeltem Bubik
Istvánt állítanám az első helyre a nemzetibeli
Ruy Blas Don Césarjáért. Kitűnőnek találtam
még a Madáchban játszott Vízkeresztből
Gyabronka József Bolondját, Huszti Péter
Böffen Tóbiását, Szerednyey Béla Nemes
Keszeg Andorját. Ahogy sorolom az ala-
kításokat, úgy érzem egyre igazságtala-
nabbnak magamat. Mind a férfi, mind a női
epizódalakítások tekintetében tucat-szám
tolakodnak elém a nevek. Ami azt is
jelentheti: sok volt a remeklés az epi-
zódokban, de azt is: a produkciók viszonylag
magas színvonalú átlaga mellett nincsenek
kiugrón emlékezetes, szenzációs
epizódalakítások.

A legjobb díszletet és a legjobb jelmezt nem
tudom kiemelni. Talán nem láttam. Talán
mert a díszlet és a jelmez akkor jó, ha
észrevétlen segíti az előadást. Talán mert a
jó előadásban felolvad a jel-mez és a díszlet.
Talán csak nem értek hozzá.

Különdíj: Jordán Tamásnak és Eszter-
gályos Cecíliának a korábbi indoklás
alapján. Lázár Katinak a kaposvári stúdió-
Bernarda rendezéséért. Bálint Andrásnak a
Radnóti Színpad Szép Ernő-összeállításáért,
a benne bemutatott Szép Ernő-figuráért.

ZAPPE LÁSZLÓ
Népszabadság

A legjobb új magyar dráma: –
A legjobb előadás: D. Rogers: Tom Jones
(Kaposvár, rendezte: Gazdag Gyula) A
legjobb női alakítás: Egri Kati (Sötét
galamb, Szolnok)
A legjobb férfialakítás: Sinkó László (Übü
király, Katona József Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Barta Mária
(Jeruzsálem pusztulása, Zalaegerszeg) A
legjobb férfi mellékszereplő: Máriáss József
(Jeruzsálem pusztulása, Zalaegerszeg)
A legjobb díszlet: Kerényi József (Negyedik
Henrik király, Miskolc; A kétfejű fenevad,
Pécs)
A legjobb jelmez: Schaffer Judit (Jeruzsálem
pusztulása, Zalaegerszeg)

Különdíj: Joyce: Számkivetettek (Pécs)

A legjobb új magyar dráma díját nem lá-
tom kiadhatónak, a két számításba jöhető
darabnak (Ratkó József: Segítsd a királyt!
és Hubay Miklós: Freud) alap-vető
történelemszemléleti és dramaturgiai
fogyatékosságai vannak. Miután az
évadban igazán eredeti és mély gondola-
tokat kifejező előadások nemigen szület-
tek, a helyzetet jól jellemezné, ha a Tom
Jones, ez a remekül megcsinált, rengeteg
ötletből építkező habkönnyű zenés víg-
játék találtatna a legjobb előadásnak. Egri
Kati a Tüzet viszek és a Sötét galamb
előadásában egyaránt a belső átélést
gazdag eszköztárral, ámde rendkívül ta-
karékosan kifejező színésznőnek bizo-
nyult. Sinkó László évek óta egyre jobb,
az elmúlt évadban Übü és Sosias alakjá-
ban egyaránt remekelt. Mellette azonban
feltétlen meg kell említenem Bregyán
Péter széles skálájú, tüzetesen kidolgozott
Henrikjét, Bezerédy Zoltán Diadal-

szkiját, Kulka János Ambrusát. A mel-
lékszereplők közül elsősorban Barta Mária
és Máriáss József kettősét díjaznám a
Jeruzsálem pusztulásában. Kocka-játékuk a
személyiség belső erejéből, színpadi
súlyából építkező epizódteremtés
nagyszerű példája. Igen jónak találtam
még Bánsági Ildikó alakítását A tizedes meg
a többiekben, Holl István játékát a
Vízkeresztben, Helyey Lászlót a Tom
Jonesban, A kétfejű fenevadban, Máté
Gábort a Cseresznyéskertben, Szoboszlay
Sándort az Ó, ifjúságban. Kerényi József
mindkét díszlete alapvetően határozta meg
az előadások jellegét, lényegesen
hozzájárult a darabok világos értelmezé-
séhez. A Számkivetetteket különdíjra
elsősorban Joyce darabjának magyaror-
szági felfedezéséért és színvonalas elő-
adásáért javasolnám. Szegvári Menyhért
rendezése érzékenyen talált rá mindarra,
ami ebben a műben felszín alatt rejtőzik.

A l eg j obb d ís z l e t : Ke ré ny i J óz s e f já t ék te re Fü st M i l á n Neg y ed i k He nr i k k i rá l yá ho z ( mi s k o l c i Ne mz e t i
Sz í nhá z) (J á rma y G yö rg y fe l v . )

A l eg j obb j e l me z : Sza ká cs G y ö rg y i ru há i a Cs ere s zn yé s ke r t k ap os v ár i e lőad ás áh oz ( Fá b ián Jó zs e f
f e l v . )


