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A legjobb új magyar dráma: -

A legjobb rendezés: ASCHER TAMÁS (Pirandello: Ma este improvizálunk, Katona József Színház és Howard Barker: Jelenetek egy kivégzésből,
Kaposvár) és MOHÁCSI JÁNOS (Jókai Mór: Itt a vége, pedig milyen unalmas napnak indult, Nyíregyháza)

A legjobb női alakítás: MOLNÁR PIROSKA (Jelenetek egy kivégzésből, Kaposvár)

A legjobb férfialakítás: GARAS DEZSŐ (Godot-ra várva és A nagybácsi álma, Művész Színház)

A legjobb női mellékszereplő: -

A legjobb férfi mellékszereplő: HAUMANN PÉTER (Ma este improvizálunk, Katona József Színház; Rosmersholm és Vőlegény, Radnóti Miklós Színház)

A legjobb díszlet: KENTAUR (A heilbronni Katica, Vígszínház) és IGOR POPOV (A nagybácsi álma, Művész Színház)

A legjobb jelmez: BARTHA ANDREA (A heilbronni Katica és a Mesél a Bécsi Erdő, Vígszínház)

Különdíj: -

BARABÁS TAMÁS

Népszava - Pesti Műsor

A legjobb új magyar dráma: Moldova György: Az
ifjú gárda
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Pirandello:
Ma este improvizálunk, Katona József Színház)
A legjobb női alakítás: Tolnay Klári (Utazások
nénikémmel, Madách Kamara)
A legjobb férfialakítás: Darvas Iván és Garas De-
zső (Godot-ra várva, Művész Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Tábori Nóra (An-
gyalok Amerikában; A heilbronni Katica, Víg-
színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Iglódi István (Kol-
dusopera; Vízkereszt; Godot-ra várva, Művész
Színház)
A legjobb díszlet: Gyémánt László (Godot-ra
várva, Művész Színház)
A legjobb jelmez: Dőry Virág (Utazások néni-
kémmel, Madách Kamara)
Különdíj: Merlin Színház: Szeretni kell...

Az első kategóriában tetszett Forgách András
Tercettje és Pozsgai Zsolt Törődj a kerttel! című
darabja, de a legtöbbet mégiscsak Moldova
nyújtotta.

Máté Gábor (Pogánytánc), Marton László
(Közjáték Vichyben), Darvas Iván (Godot-ra vár-
va), Eszenyi Enikő (A heilbronni Katica), Berényi
Gábor (Oktogon), Kalmár Tibor (Család ellen
nincs orvosság), Ács János (Oidipus), Deák
Krisztina (Oleanna) előadását szerettem a sze-
zonban a legjobban - a legeslegjobban pedig
Ascher Tamás Pirandello-produkcióját.

Eszenyi Enikő elbűvölt a Turgenyev-játékban,
Lehoczky Zsuzsa nagy lelki mélységeket hozott a
Moldova-vígjátékban, Csákányi Eszter a Tar-

cettben éppoly elragadó volt, mint a Pirandelló-
ban, Kerekes Éva A heilbronni Katicában, Vári
Eva a Vérrokonokban varázsolt el, a legifjabbak
közül Kerekes Viktória az Oleannában tündökölt
- és ebből a nagyszerű mezőnyből is kiemelke-
dett Tolnay Klári (Utazások nénikémmel).

Nemcsak rendezőként remekelt, de színész-
ként is, talán élete legjobb alakítását nyújtva Dar-
vas Iván a Godot-ban. A kitűnőek további névso-
ra: Bán János „mesterhármasa" az Oktogon-
ban, a Rosencrantzban és a Ma este improvizá-
lunkban, Gálffi László a Közjáték Vichyben elő-
adásán, Lukács Sándor az Angyalokban, Sze-
rednyey Béla a Riviérában, Bálint András az
Oleannában, Tóth József a Rosencrantzban,
Garas Dezső a Godot-ban és A nagybácsi
álmában, Görög László a Görögben, Szarvas
József az Oidipusban, Haumann Péter és Máté
Gábor a Pirandellóban, Schnell Ádám az
Illatszertárban és a Francia szobalányban,
Végvári Tamás a Rosencrantz és
Guildensternben.

A legjobb női mellékszereplő címére Bertalan
Ágnes (Pogánytánc) és Tábori Nóra (Angya-
lok... Heilbronni...) közül az utóbbit választot-
tam. A legjobb férfi mellékszereplő lehetett volna
nálam Eperjes Károly mint Malvolio és Iglódi Ist-
ván a Koldusopera-, a Godot- és a Vízkereszt-
beli alakításával. Itt is az utóbbira esett a válasz-
tásom.

A díszletek közül tetszett Menczel Róbert
munkája (Mesél a Bécsi Erdő), de még inkább
Gyémánt László Godot látványa, a jelmezek
közül Dőry Virág elképzelése (Utazások
nénikémmel) fogott meg a legjobban.

A különdíjra egyetlen jelöltem van: elragadó
volt ötletességével, szellemességével, dinami-
kájával, szatirikus vénájával a Merlin Színház
Szeretni kell... című montázsa.

BOGÁCSI ERZSÉBET

Népszabadság

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Zsótér Sándor (Steven Ber-
koff: Görög, Radnóti Színház)
A legjobb női alakítás: Béres Ilona (Görög, Rad-
nóti Színház); Molnár Piroska (Jelenetek egy ki-
végzésből, Kaposvár)
A legjobb férfialakítás: -
A legjobb női mellékszereplő: -
A legjobb férfi mellékszereplő: Kanda Pál (Az
ötödik KÁ, Független Színpad)
A legjobb díszlet: A pécsi Kamaraszínház díszle-
teiért Szikora János művészeti vezetőnek A
legjobb jelmez: -
Különdíj: Az ötödik KÁ (Független Színpad)

Ilyen foghíjas listát még sohasem állítottam
össze. Bár éppoly buzgalommal lestem az érde-
mes produkciókat, akár a korábbi évadokban, de
nem tülekedtek a díjra esélyesek, ráadásul meg
is makacsoltam magam. Nem voltam hajlandó
megelégedni olyan viszonylagos teljesítmé-
nyekkel, amilyenek miatt azután magyarázkod-
hatnék e csatlakozó sorokban. Hiányos maradt
hát a szavazólap. Csakis olyanok szerepelnek
rajta, akik nem engedtek sem az avítt színház-
eszmények nehézkedési nyomatékának, sem a
kommersz erőszakának. A drámaírók zömmel
toporognak. A rendezők közül is csupán egy-egy
araszolgat előre. S amíg többségük egy helyben
tétovázik, legföljebb „egyet előre, kettőt hátra"
téblábol, mit várjunk addig a gondjaikra bízott
színészektől? Csodálkozzunk, hogy csapat
nemigen akad? Olyan, mint amilyen volta Füg-
getlen Színpad az időben, amikor a kritikusok
díja is ünnepelte. Hogy nem voltak méltatlanok
rá,
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nem lennének most sem, tanúsítja Az ötödik KÁ
tanárát vesztett „osztálya", a katedrára lépő Bagó
Bertalan „óráján" nemcsak régi, hanem új is-
mereteikről is számot adva. Ezért javallom őket
különdíjra - jeleként annak, hogy érték nem me-
het veszendőbe. Vagy mégis? Hiszen a pécsi
Kamaraszínház programját is letörölték a szín-
házi palettáról, holott a művészeti vezető, Sziko-
ra János olyan térkezelésre sarkallta a tervező-
ket, a rendezőket, amilyenre ki tudja, mikor és hol
lesz mód újra. Sohanapján? Ha másokban nem,
bízzunk a küszöbön várkozó ifjabb nemzedék-
ben.

BUDAI KATALIN
Magyar Napló

A legjobb új magyar dráma: Forgách András:
Tercett
A legjobb rendezés: Mohácsi János (Jókai Mór:
Itt a vége..., Nyíregyháza)
A legjobb női alakítás: Molnár Piroska (Jelenetek
egy kivégzésből, Kaposvár)
A legjobb férfialakítás: Czintos József (Emigrán-
sok, Szatmárnémeti)
A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati (Sze-
retni kell..., Merlin Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Garas Dezső (A
nagybácsi álma, Művész Színház) és Csíky And-
rás (A félreértés, Kolozsvár)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Ma este improvi-
zálunk, Katona József Színház)
A legjobb jelmez: Bartha Andrea (A heilbronni
Katica, Vígszínház)
Különdíj: -

Tavaly is készítettem egy kis „utószót", felsorol-
va, mi minden nem fért bele a fenti kategóriákba
azokból az élményekből, amelyeket színházak-
ba (pincékbe, klubokba, szobácskákba) járva
gyűjtögettem. Az elmúlt évadban tulajdonkép-
pen három elementáris színházi este fogott meg
igazán: Eszenyi Enikő Kleist-rendezése, Vaszil-
jev Művész Színház-beli Dosztojevszkij-adaptá-
ciója és Bereményi-Cseh-Másik Második le-
vele. Nem akarok racionális érveket keresni: né-
zőként, a színházi csoda gyermekként lenyűgöz-
hető bámulójaként e három előadás után voltam
napokig boldog és feldobott.

CSÁKI JUDIT
Színház

A legjobb új magyar dráma: Darvasi László:
Vizsgálat a rózsák ügyében
A legjobb rendezés: Mohácsi János (Jókai Mór:
Itt a vége..., Nyíregyháza)
A legjobb női alakítás: Molnár Piroska (Jelenetek
egy kivégzésből, Kaposvár)

A legjobb rendezés: Ma este improvizálunk a
Katona József Színházban (rendező: Ascher
Tamás) (Ikládi László felvétele)

A legjobb férfialakítás: Garas Dezső (Godot-ra
várva, Művész Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Béres Ilona (Gö-
rög, Radnóti Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Haumann Péter
(Ma este improvizálunk, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Igor Popov (A nagybácsi álma,
Művész Színház)
A legjobb jelmez: Bartha Andrea (A heilbronni
Katica, Vígszínház; Mesél a Bécsi Erdő, Pesti
Színház)
Különdíj: Kamra, Írók Színháza

Miközben sokan számítottak rá, a színház csak
azért sem omlott össze. Az elmúlt évad nem is
volt olyan rossz - van néhány előadás, néhány
név, amit sehogyan sem bírtam benyomni a
díjazottjaim közé. Hasonlóképp említetlen
erény maradt - a listán -, hogy elindult egy új
színház, a Művész Színház, melynek első
évadja olyan volt, amilyen, de semmiképpen
nem érdemelte meg azt az ellenszenvet,
ellendrukkot, elutasítást, amelyben ingatag
erkölcsi állagú szakmánk részesítette.

A hagyományosan jónak tudott és megszo-
kott színházak eltökélten keresik a most adekvát
beszédmódot - remélem, a Katona most már
hamarosan megtalálja. Zavarba ejt a szolnoki
skandalum - a vélt megoldás iránt érzett szkep-
szisem kisebb, mint kíváncsiságom. Szomorú a

pécsi történet (lásd lapunk e számában); miköz-
ben senki nem lépett ki a szerepéből, mégiscsak
kimúlt valami értékes. Nyíregyháza mintha
közelebb került volna a térképen. Melyen még
mindig sok színházi város érdektelen szürke
folt.

Vannak olyan problémák, amelyek nem az
előadásokból fakadnak. Nem jó ez a fesztivál-
rendszer; nem jó így, ahogy van, a kritikusdíj
sem. Nem jó a szemellenzős pályázati rendszer
(minek pályázat, ha van megfelelő ember?), és
nem jó, hogy még mindig nincsen Nemzeti Szín-
ház, e legutóbbinál csak az a rosszabb, hogy
még mindig mintha lenne.

DÖMÖTÖR ADRIENNE

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: -
A legjobb női alakítás: Molnár Piroska (Jelenetek
egy kivégzésből, Kaposvár); Törőcsik Mari (A
nagybácsi álma, Művész Színház);
A legjobb férfialakítás: László Zsolt (A Schrof-
fenstein család, Budapesti Kamaraszínház);
Tóth József (Rosencrantz és Guildenstern ha-
lott, Kamra)
A legjobb női mellékszereplő: Börcsök Enikő
(Tóték, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Tóth Zoltán (Ha-
zatérés, Debrecen)
A legjobb díszlet: Székely László (Stalker, Buda-
pesti Kamaraszínház)
A legjobb jelmez: Ivan Popov (A nagybácsi álma,
Művész Színház)
Különdíj: Megyeri gyalog-galopp (Kolibri Szín-
ház)
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Nehéz az évadról frissiben számvetést készíteni,
a művészi teljesítmények összemérhetetlensé-
ge és a rangsorolás csábítása közötti ellentmon-
dás mellett amiatt is, hogy még túl közeliek a
be-nyomások; meglehet, hosszabb távon az
emlékezet máshogy szelektál majd. (És
nyomasztóak a mulasztások: több tervbe vett,
kíváncsian várt vidéki előadást - egyelőre - nem
sikerült meg-néznem.)

Szívesen sorolom élményeimet, de nem sze-
retnék egy-egy mondatos „értékelő elemzése-
ket" adni.

Elkészítve az évadban látott bemutatók listá-
ját, legelőször az tűnt fel, hogy egyetlen cím sem
kívánkozik a felsorolás élére. Láttam érdekes,
elég jó, egyes részeikben szépen kidolgozott
produkciókat, de legjobb(ak)at nem. A halovány
évada második felében kezdett erőre kapni, amit
számomra mindenekelőtt a Rosencrantz és
Guildenstern halott, A nagybácsi álma, A Schrof-
fenstein család, a Ma este improvizálunk s a ka-
posvári Tóték bemutatója jelzett. (Valódi pezs-
gést az évadba azonban a külföldi vendégjáté-
kok hoztak. Nagy kedvvel osztanám ki a díjakat a
szentpétervári Kis Színház Gaudeamusa, a
Gyerevo A lovasa, a Hebbel Színház Doctor Fa-
ustusa, az Odin A szent kapuja, a Towarzystwo
Wierszalin A borsógörgetője, az angol Nemzeti
Színház és a Théátre de Complicité Krokodil ut-
cája között.)

Míg sem legjobb rendezést, sem legjobb új
magyar drámát nem találtam, a főszereplők díjait
örömmel osztom meg; a legeslegeknek azon a
szintjén, ahová Molnár Piroska Galactia-,
Törőcsik Mari Marja Alekszandrovna-, László
Zsolt Ottokár- és Tóth József Rosencrantz-
alakítása tartozik, képtelen vagyok méricskélni.
Négyük játékához fűződnek az idei legnagyobb
színházi élményeim.

Kedvenc mellékszereplőim közül Börcsök
Enikő (Tótné) a kaposvári előadás egyik fősze-
replőjévé válik, nemcsak a játék hitele folytán,
hanem a bemutató hangsúlyai miatt is; Tóth Zol-
tán pedig alig néhány jelenetben is roppant in-
tenzitással formálja-éli meg Joey figuráját az
igen kevéssé intenzív debreceni produkció köze-
pette.

A legjobb díszlet díjára felmerült még a Dan-
ton halálának Horgas Péter tervezte színpad-
képe, ellene szólt viszont, hogy volt az előadás-
nak olyan része, amelyet a díszlet kevésbé
szolgált - így Székely Lászlónak a nézőt egy-
szerre elrekesztő és bevonó deszkaépítménye
győzött.

Nem akadt vetélytársa Ivan Popov jelmezter-
vének, középpontban a címszereplő mobil szob-
rok konstrukcióját idéző „viseletével" (de a dísz-
let is igen fantáziacsiklandozó).

A különdíjjal a sokszínű színházi-bábszínházi
előadás rendezőjén, Novák Jánoson és a közre-

működőkön kívül a sokszínű - és egyre
izgalmasabbá váló - színházra-bábszínházra, a
Kolibri-re is szavaztam.

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Howard
Barker: Jelenetek egy kivégzésből, Kaposvár);
Ruszt József (Marlowe: II. Edward, Budapesti
Kamaraszínház)
A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari (A nagybá-
csi álma, Művész Színház); Molnár Piroska (Je-
lenetek egy kivégzésből, Kaposvár)
A legjobb férfialakítás: Garas Dezső (Godot-ra
várva, Művész Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Udvaros Dorottya
(A nagybácsi álma, Művész Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Tordy Géza (Köz-
játék Vichyben, Pesti Színház)
A legjobb díszlet: É. Kiss Piroska (Oktogon, Du-
naújváros)
A legjobb jelmez: -
Különdíj: Bozsik Yvette, a magyar táncszínház
megteremtéséért végzett munkájáért és az Úrnő
címszerepéért; Magos György, az Esterházy
publicisztikájából készített drámai kompozíció
szerkesztői és dramaturgi munkájáért (Katona
József Színház)

Indoklás helyett legszívesebben a filmesektől
kölcsönzött fordulattal élnék: ennyi. Túlságosan
kevés előadást láttam ahhoz, hogy kellő körülte-
kintéssel és megingathatatlan biztonsággal ítél-
kezzek. De eleget ahhoz, hogy megkockáztas-
sam: a magam más irányú elfoglaltságán kívül a
produkciók meggyengült vonzása, tartózkodó
fogadtatása is hozzájárult ahhoz, hogy beérjem
a legfontosabbnak vélt (fővárosi vagy itt látható
vidéki) előadásokkal. Zsámbéki, Ascher, Ács Já-
nos az idén sem lettek rosszabb rendezők, mint
csillagos évadjaikban voltak, csak éppen a Julius
Caesar, a Pirandello-improvizáció vagy A Bal-
kon nem értékel a tőlük elvárható magas szintet.
Ígéretes, üdvös dolog, hogy a fővárosi nagyszín-
házakban a legifjabbaknak is osztanak lapot, de
mintha egyelőre a játékosok nem tudták volna ki-
hozni a lapokból (drámákból, együttesekből) azt,
ami a pakliban benne volt (Hargitai Iván, Telihay
Péter).

Elkedvetlenítőnek érzem az új magyar drá-
mairodalom színházi életünkben tapasztalt apá-
lyát; elkeserítőnek a Nemzeti Színház művészi
csődjét. Élményhiánnyal küszködve
meglehetősen nehéz jó lelkiismerettel díjat
osztani. De mivel minden versenyben vannak
győztesek, minden évadban az átlagból
mégiscsak kiemelkedő teljesítmények, lelkünk
rajta... Ám ha a megszo-

kottnál is jobban szóródnának a szavazatok, ak-
kor én a magam részéről beérném azzal, hogy
gratulálok az évad három, legtöbb csatából
győztesen kikerülő művészének: Eszenyi Enikő-
nek, Máté Gábornak és Molnár Piroskának!

KÁLLAI KATALIN

A legjobb új magyar dráma: Horváth Péter: ABC
A legjobb rendezés: Dan Micu (Moliére: Scapin
furfangjai, Arany János Színház)
A legjobb női alakítás: Csákányi Eszter (Tercett,
Kolibri Színház)
A legjobb férfialakítás: Kovács Lajos és Czintos
József (Tóték, Szatmárnémeti)
A legjobb női mellékszereplő: Béres Ilona (Gö-
rög, Radnóti Színház); Molnár Piroska (Koldus-
opera, Kaposvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Puskás Tivadar
(Don Perlimplin..., Arany János Színház) A
legjobb díszlet: Kentaur (A heilbronni Katica,
Vígszínház)
A legjobb jelmez: Bartha Andrea (A heilbronni
Katica, Vígszínház)
Különdíj: -

A szorongásom idén sem csökkent. Beültem a
színházba és maradtam, amilyen voltam a fala-
kon kívül. Nem nagyon volt mitől oldódjon a
görcs, a félelem, nem vette át a helyét másfajta
vacogás sem, olyan, amilyet csak a színház tud
kelteni. Pillanatok voltak. Néhány perc átsuhanó,
őszinte tragikum - évadban mérve nagyon ke-
vés - és valamivel több derű. Ez a szezon in-
kább a röhögésben tudott őszinte lenni.

Röhögtünk a Scapin furfangjain, már-már az
elejétől a végéig, és befelé mosolyogni is
megtanított kicsit (így lett a legjobb rendezés).
Röhögtünk a Görögön (mikor épp nem
szégyenkeztünk), Béres Ilona szánalmas
hülyeséget sugárzó, univerzálisan hétköznapi
anyafiguráján meg kiváltképp - őszintén és
vadul (a legjobb női mellékszereplő). Molnár
Piroskának egy szét-eső, igényességet
mímelő, slendrián elő-adásban sikerült egy
tragikusan ironikus figurát létrehoznia, s ezt az
iróniát - mely színháznak és valóságnak
egyaránt szólt! - a végletekig fokoznia (a másik
legjobb női mellékszereplő). Puskás Tivadar
savanyú clownarca megmutatta, hogyan kell a
paródiát parodizálni. Meg kicsit a színházat is.
(A legjobb férfi mellékszereplő.) Horváth Péter
ördögi kajánsággal vezette elő a mai magyar
ABC-t (legjobb új magyar dráma), a Ma este
improvizálunk közben pedig méltóságunk teljes
tudatában mulattunk azon, hogy könnyen
leleplezhető szerepeink mögött milyen gro-
teszken nevetségesek vagyunk. (Az elődásnak
nem sikerült díjat találnom.) Bartha And-

FÖLDES ANNA
Bálint György Újságíró Iskola
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rea és Kentaur A heilbronniban rafináltan egye-
sített játékossággal agresszív hajlamot, kegyet-
len mesével mágikus naturalizmust sugárzott,
egyfajta posztmodern derűt vagy posztnemtu-
dommit. (A legjobb díszlet és jelmez.)

Az évad legtragikusabb pillanata Csákányi
Eszteré volt Forgách András Tercettjének Jan-
kájaként. Az a ritka alkalom, m kor nem a meleg-
től, a bűztől, a szenvedélyes unalomtól páráso-
dott be a szemünk. (A legjobb női alakítás.) Czin-
tos Józsefen és Kovács Lajoson Örkény Tótékjá-
ban mulatoztunk. (A két legjobb férfialakítás.)
Némely flegmák szerint túlzottan is. De a két
színész elmagyarázta, hogy ezt az egészet
csak ilyen röhögve lehet elviselni. És egymás
nyakába hajoltak és nevettek, úgy, hogy
rázkódott a válluk. Akkor az ember úgy érezte,
hogy valóban más lett kicsit.

KOLTAI TAMÁS
Színház

A legjobb új magyar dráma: --
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Howard
Barker: Jelenetek egy kivégzésből, Kaposvár) A
legjobb női alakítás: Molnár Piroska (Jelenetek
egy kivégzésből, Kaposvár) és Törőcsik Mari (A
nagybácsi álma, Művész Színház)
A legjobb férfialakítás: Gálffi László (II. Edward,
Budapesti Kamaraszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati (Sze-
retni kell..., Merlin Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Znamenák István
(Kakukkfészek, Kaposvár)
A legjobb díszlet: Kentaur (A heilbronni Katica,
Vígszínház)
A legjobb jelmez: Bartha Andrea (A heilbronni
Katica, Vígszínház)
Különdíj: Anatolij Vasziljev (A nagybácsi álma
rendezéséért)

Az elmúlt évadban körülbelül ugyanannyi jó,
rossz és tűrhetetlen előadás volt, mint a korábbi
átlag. Ami figyelemre méltó, az két modell. Az
egyik a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínhá-
zának első (és utolsó) alternatív évada. Ez arról
szólt, hogyan lehet megmenteni a művészszín-
házat egy jól és sikeresen működő, populáris
nagyszínház védőszárnyai alatt. Akik kitalálták
és megcsinálták, soha el nem évülő bizonyítékot
szolgáltattak a jövő egyetlen működési
alternatívájára. Akik megszüntették, soha le nem
mosható bélyeget ragasztottak a homlokukra: a
szín-házrombolóét.

A másik modell: a Művész Színház Doszto-
jevszkij-előadása, A nagybácsi álma. Anatolij
Vasziljev visszahelyezte jogaiba a színészi je-
lenlétet a színház elklipesedésének vészjósló

A legjobb rendezés: Jelenetek egy kivégzésből
Kaposvárott (rendező: Ascher Tamás) (Sima-
ra-fotó)

korszakában. Csak az tudja, hogy ez mit jelent,
aki kellő iszonnyal tekint ama páni félelemből és
bizonytalanságérzetből származó túlszínező
technikára, amellyel legjobb színészeink egy
része is pótolni próbálja a normális színpadi
létezés belső intenzitásának hiányát. Vasziljev
rendezését nézve megerősödtem abban a
hitben, hogy a magyar színészet szakmai jövője
nem teljesen kilátástalan.

KOVÁCS DEZSŐ
Kritika

A legjobb új magyardráma: Németh Ákos: Anita
A legjobb rendezés: Zsámbéki Gábor (Shakes-
peare: Julius Caesar, Katona József Színház)
A legjobb női alakítás: Kerekes Éva (A heilbronni
Katica, Vígszínház)
A legjobb férfialakítás: -
A legjobb női mellékszereplő: Söptei Andrea
(Ma este improvizálunk, Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Tóth József (Ro-
sencrantz és Guildenstern halott, Kamra)
A legjobb díszlet: Kentaur (A heilbronni Katica,
Vígszínház)
A legjobb jelmez: Bartha Andrea (A heilbronni
Katica, Vígszínház)
Különdíj: Pétervár meséi (Merlin Színház)

A „legek", mint évről évre majdnem mindig, most
is viszonylagosak. A szokásosnál nem lehango-
lóbb évadban ezúttal is született jó néhány ere-
deti magyar dráma, néhány művészi kockázatot
is vállaló előadás, néhány kiemelkedő színészi
alakítás. E rubrikák fölött töprengve általában
mégis majdnem mindig ugyanaz a kérdés vissz-
hangzik bennem: válságban van-e a magyar
színház? Avagy: utat talál-e az átváltozó színház
az átváltozó társadalomhoz? Képes-e letapo-
gatni és érzéki erővel megjeleníteni a társadalom
mélyszerkezetében zajló örvénylő folyamatokat
és finom kapillárismozgásokat?

A válaszra évadok sora kínál alternatívákat, s
ama előadások, amelyek feledtetni képesek az
átlag szürkeségét vagy ismerős rutinját. Több
kategóriában idén is számos ilyen produkció
holtversenyéről számolhatnék be jó szívvel. Saj-
nos sok előadást nem láttam, főként vidéken,
nyilvánvalóan jelentékeny előadások is lehettek
közöttük. Az Uniószínházak Fesztiválja idején
megszámoltam, ha minden este zsöllyében ül-
nék, se tudnám végignézni az összes soros be-
mutatót a külföldi vendégjátékokkal egyetem-
ben. Már pedig egy ilyen európai körképet (és
összképet), amilyet e nemzetközi színházi se-
regszemle nyújtott, ritkán (vagy sosem) láthat
keveset utazó magyar kritikus.

Az egyes kategóriák legjobbjai valamilyen
módon mindig a produkciót is fémjelzik. S bár
majdnem minden kategóriában több, egyaránt
kiemelésre érdemes produkció közül voksoltam
egyre, a „legjobb női alakítások" mezőnyében
idén számomra Kerekes Éva abszolút
listavezető volt.
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MAGYAR JUDIT KATALIN

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Ács János (Sophokles: Oi-
dipus, Vígszínház); Mohácsi János (Jókai Mór:
Itt a vége..., Nyíregyháza)
A legjobb női alakítás: Molnár Piroska (Jelenetek
egy kivégzésből, Kaposvár)

A legjobb férfialakítás: Szarvas József (Oidipus,
Vígszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Kisfalvy Krisztina
(A Balkon, Arany János Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Gálffi László és
Balikó Tamás (Közjáték Vichyben, Pesti Színház
és Pécs)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Julius Caesar,
Katona József Színház)

A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Julius Cae-
sar, Katona József Színház és Jelenetek egy ki-
végzésből, Kaposvár)
Különdíj: Az Arany János Színház társulatának

METZ KATALIN
Új Magyarország

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Mohácsi János (Jókai Mór:
Itt a vége..., Nyíregyháza)
A legjobb női alakítás: -
A legjobb férfialakítás: Gálffi László (II. Edward,
Budapesti Kamaraszínház; Közjáték Vichyben,
Pesti Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Tábori Nóra (A
heilbronni Katica, Vígszínház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Haumann Péter
(Ma este improvizálunk, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Igor Popov (A nagybácsi álma,
Művész Színház)
A legjobb jelmez: Krystyna Zachwatowicz (Me-
nyegző, Nemzeti Színház)
Különdíj: Arany János Színház

A világ örvénylik körülöttünk - s a színházi
előadások zömének „természetrajza" mocca-
natlan marad. Tükröt tartani a világnak? Jósze-
rével alkalmi vállalkozásokban tesznek rá kísér-
letet. Színházaink többsége, a bevételre való hi-
vatkozással, legfönnebb „mutatóban" tűz műso-
rára egy-egy fajsúlyosabb színművet. Tükröt tar-
tani a világnak? Tétova próbálkozások esnek
drámaírók és rendezők részéről egyaránt.
(Ugyan bizony az Erzsébet-korban miként tart-
hatta el magát egy-egy társulat Shakespeare,
Marlowe s más korabeli prózai szerzők művei-
vel?) A rögzült keret, a régi beidegződések
amúgy is bénítanak. Megfoghatatlan volna még,
ennyire kurta idő alatt, heves gazdasági és politi-
kai változások hullámverésében, a létünket, élet-
érzésünket kifejező, markáns gondolat? Idei
drámatermésünk (már ami színpadra került) ezt
igazolja. Nyilván ludasok ebben a színházak is,
amelyek nemigen vállalkoznak kortárs hazai
darabok bemutatására. Talán soha ilyen kevés
ős-bemutató nem volt. A legjobb új dráma
rubrikáját, eseményszámba menő magyar
színjáték híján, kénytelen voltam kitöltetlen
hagyni. Ha csak Mohácsi János Jókai-féle
Milton-átdolgozását eredeti drámának nem
tekinthetném.

Évek óta unalomig ismételi a kritika, hogy a
kommersz lassan kiszorítja a gondolatgazdag,

A legjobb rendezés: Itt a vége... Nyíregyházán
(rendező: Mohácsi János; Morton: Kerekes
László és Lady Milton: Csoma Judit) (Csutkai
Csaba felvétele)
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korszerű színházi eszközökkel kifejezett prózát.
(Hogy a gondolatébresztésről ne is beszéljünk,
mert ahhoz már világképet sugalló, elszánt ren-
dező is kell.) Az idei évadban sikerült tovább-
nyomulni" ebben a lehangoló irányban. Markáns
színházaink is egyre-másra adják föl korábbi
hadállásaikat, melyek fedezékében még meg-
húzódott néhány, szellemi fölfrissülést kínáló
produkció. Az ebbeli törekvések csaknem teljes-
séggel beszorultak a parány stúdiótermekbe,
kamara- és pinceszínházakba, esténként eleve
félszáz néző érdeklődésével számolva.

Így aztán a figyelemre méltó előadások zöm-
mel innen kerülnek ki. A legjobb rendezés díját is
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Itta vé-
ge, pedig milyen unalmas napnak indult címen
átdolgozott Jókai-darab színre viteléért Mohácsi
Jánosnak ítélném. A Milton-előadás amúgy is az
évad eseményének tűnik. Ez volt az a várva várt
(vagy inkább váratlan) produkció, amely a múlt
(az angol polgári forradalom) eseményeinek
asszociációs hálózatába ékelte korunk
legégetőbb morális problémáit, és meglepő
kifejező erővel, eredeti látásmódban közvetítette
komplex mondandóját. A szezon másik
kimagasló produkciójának az egységes
jelrendszerű, következetesen átgondolt, a
középkor s az „elvadult" jelen képzettársításos
interferenciájában fogant II. Edwardot találtam,
a maga borzongató szuggesztivításával. A
Budapesti Kamaraszínház Ruszt József
rendezte Marlowe-előadása a legjobb
férfialakításra is alkalmat adott. A címszerepet
játszó Gálffi László már csak azért is megérdemli
a díjat, mert az évad másik kiemelkedő
szerepformálása is az ő nevéhez fűződik: Von
Berg hercegé a Pesti Színház Marton László ren-
dezte, megrendítő Közjáték Vichyben című Mil-
ler-drámában. Gálffi után esélyesnek éreztem
Bálint Andrást David Mamet Oleannájának pá-
ratlan belső vibrálással kreált professzoralakítá-
sáért. Nem hagyhatom szó nélkül Szervét Tibor
Hamletjét a miskolciak Shakespeare-előadásá-
ban, az ő mélyről fakadó, érzékeny, őszinte játé-
ka sajnos nem kapott kellő súlyt partnereinek je-
lentéktelensége miatt, akik majdhogynem csak
végszavaztak neki.

Ám visszatérve az évad legjobb rendezői
munkáinak áttekintésére - az elmarasztaló kriti-
kai visszhang ellenére fönntartom, hogy Taub
János A szájkosár című, Művész Színház-beli
produkciója alaposan átgondolt, gondosan vé-
gigvitt rendezői szemléleten alapult, s a belső iz-
zás, a fojtott indulatok pontosan adagolt ritmusá-
ra épült, épp a maga szándékolt „vontatottságá-
val". Takarékos, ám expresszív gesztusrend-
szerével inkább García Lorca balladásan nyo-
masztó, léleknyomorítóan kietlen világára utalt -
függetlenül a darab szövegének minőségétől.
És minden ellenkező vélekedéssel ellentétben,
megítélésem szerint, kiváló rendezői kéz vezé-

A legjobb női alakítás: Molnár Piroska a Jele-
netek egy kivégzésből című előadásban (Sima-
ra-fotó

relte a Művész Színház, mondjuk így, befejezet-
len szimfóniáját, a másik izzé-porrá zúzott pro-
dukciót, A nagybácsi álmát. A (nyilván szándé-
koltan) lassú tempótól, irritálóan vontatott játék-
vezetéstől (s a kevéssé színszerű regényadap-
tációtól) eltekintve, a tragikus és a groteszk, a
fájdalmas és a szánnivalóan nevetséges
mezsgyéjén egyensúlyozó színészi ábrázolás
rejtett vonásokat, adottságokat hozott felszínre
a szereplőkből (tökéletesen új arcát mutatta
például Udvaros Dorottya és Eperjes Károly).
Nem is szólván a levegős és atmoszferikus,
fehéren vakító, egyként metaforikus és jól
bejátszható színpad-képről, melyet az évad
legjobbjának ítélek, legyen bár Igor Popov
külföldi tervező. Sokatmondó, lendületes
Moliére-stilizációval tűnt ki a mezőnyből a Dan
Micu rendezte Scapin furfangjai az Arany János
Színházban, a buffonériát súroló testi kifejező
erő, a gazdag invenció, a korunkra villantó
„asszociációs fluoreszkálás", a friss színházi
szemlélet okán.

A legjobb női alakítás kiválasztásán hiába tör-
tem a fejem. Talán itt bosszulja meg magát, hogy
idén kevés vidéki előadást sikerült megnéznem.
A fővárosban ugyanis eredménytelenül „ku-
takodtam". A teljesítmény nagyságát tekintve
óhatatlanul Törőcsik Marit jelölném, ám a hatal-
mas lélegzetű anyaszerep a Művész Színház

Dosztojevszkij-előadásában, a maga enyhén
groteszk karikírozásával, szokatlan gesztikuláci-
ójával még nem kristályosodott ki eléggé a pre-
mierig, amikor láttam. Végigszámlálván
magamban a főbb női alakításokat, ezúttal
először döntöttem úgy, hogy üresen hagyom a
rubrikát, jóllehet, a meglepetés erejével hatott
Szilágyi Enikő a debreceniek Pompás
Gedeonjában és Csoma Judit Lady Miltonja a
nyíregyháziak produkciójában.

Az epizodisták körében már könnyebb dol-
gom akadt. Tábori Nóra kettős mellékszerepe a
Vígszínház Eszenyi rendezte Heilbronni Katicá-
jában minden más szóba jöhető alakítást elho-
mályosított. De méltányolni tudom Tímár Éva
életörömtől szikrázó Öregasszonyát is a Buda-
pesti Kamaraszínházban, a Csiszár Imre ren-
dezte Yermában.

A legjobb férfiepizód díja talán Haumann pé-
ternek jár ki a Katona József Színház „Pirandel-
lo-improvizációjának" tragikus-groteszk Apa-
szerepéért. Nyomában Végvári Tamás kiszol-
gáltatott, bölcs-bolond Színészkirályát említe-
ném a Kamra Rosencrantz és Guildenstern ha-
lott című Stoppard-előadásából.

A legjobb jelmez díja - messze az idei évad

átlaga fölött -- a Nemzeti Wajda rendezte Me-
nyegzőjének pazar, ízléses, színpompás
jelmezkollekciójáért, érzésem szerint, Krystyna
Zachwatowiczot illeti.

Különdíjat az Arany János Színház társulatá-
nak ítélnék, több, erejüket csaknem meghaladó,
lelkes, lendületes produkciójukért, melyek arra
utalnak, hogy leköszönő igazgatójuk, Meczner
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János a korszerű, tartalmas színházkultúra (le-
hetőség szerinti) fölfrissítésére, s napjaink idő-
szerű társadalmi problematikájára kereste a
csapat képességeit is tágító módozatokat - a
közönség javára. Példamutató törekvéseiket re-
mélhetőleg nem szakítja meg a kényszerű haj-
lékváltás.

MIHÁLYI GÁBOR
Magyar Lettre Internationale

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Pirandello:
Ma este improvizálunk, Katona József Színház;
Barker: Jelenetek egy kivégzésből, Kaposvár)

A legjobb férfialakítás: Garas Dezső a Godot-ra
várva című előadásban (Korniss Péter felvétele)

A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari (A nagybá-
csi álma, Művész Színház); Molnár Piroska (Je-
lenetek egy kivégzésből, Kaposvár)
A legjobb férfialakítás: Garas Dezső (A nagybá-
csi álma, Művész Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Molnár Piroska
(Néró, a véres költő és Csárdáskirálynő) A
legjobb férfi mellékszereplő: Haumann Péter
(Ma este improvizálunk)
A legjobb díszlet: Kentaur (A heilbronni Katica,
Vígszínház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi
Különdíj: Bozsik Yvette, Úrnő című produkciójá-
ért

Tulajdonképpen meg lehetünk elégedve az el-
múlt évaddal. A szabadság hozama a rendkívül
változatos étlap, és többnyire a szakácsok főztje,
az elkészítés hogyanja is megfelelt elvárásaink-
nak. Viszont az is igaz, hogy az évad adósunk
maradt felkavaró, lelket megrázó színházi élmé-

nyekkel. Még a Katona sem tudta elérni a régi
nagy előadások, a Három nővér, A revizor, az
Übü király szintjét. Még Ascher Tamás mulatsá-
gos, szellemes Pirandello-rendezésébe is be-
csúszott egy nehezen elviselhető, unalmas, me-
lodramatikus monológ. Igaz, ő legalább kárpótolt
bennünket nagyon okos és részleteiben is minu-
ciózusan kidolgozott kaposvári rendezésével, a
Howard Baker-darab színrevitelével. Zsámbéki
Gábor feledni látszott, hogy ha Julius Caesara
nem nagy formátumú államférfi, Brutusával pe-
dig nem tudunk együtt érezni, ha csak kicsinyes
politikusok intrikáinak lehetünk tanúi, akkor el-
sikkad a tragikum, nincs, ami megrázzon ben-
nünket. Eszenyi Enikő Heilbronni Katicája az
évad leglátványosabb, legmozgalmasabb, leg-
színházszerűbb előadása volt, csak éppen a
kleisti gondolat sikkadt el. Egyelőre nem remé-
nyeinket, hanem sajnos aggodalmainkat váltotta
be a Művész Színház. Többé-kevésbé előre lát-
ható volt, hogy egy Ojsztrahokból, Richterekből
álló zenekar élére nagyon nehéz lesz olyan kar-
mestert találni, akire e nagy nevekből álló társu-
lat hallgat. S amikor Vasziljev személyében
akadt ilyen zseni, akkor meg kiderült, hogy mun-
kamódszere sehogy sem egyeztethető össze a
hazai előadásgyártás bürokratikus rendjével.

Szemmel láthatóan még legjobb rendezőinket,
színházvezetőinket is megzavarja a történelmi
fordulatok sebessége, hogy ami tegnap még
izgalmat kelthetett, az mára érdektelenné vált.
És ki tudhatja, mit hoz a holnap?

Csak sejthető, hogy kevesebb pénzt és még
élesebb versenyt.

NÁNAY ISTVÁN
Színház

A legjobb új magyar dráma: Szilágyi Andor: Le-
ander és Lenszirom
A legjobb rendezés: Ács János (Sophokles: Oi-
dipus, Vígszínház) és Mohácsi János (Jókai
Mór: Itt a vége..., Nyíregyháza)
A legjobb női alakítás: Molnár Piroska (Jelenetek
egy kivégzésből, Kaposvár) és Bozsik Yvette
(Úrnő, Kamra)
A legjobb férfialakítás: Kulka János (Becket,
Pécs és Görög, Radnóti Miklós Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Orosz Lujza (Az
imposztor, Kolozsvár)
A legjobb férfi mellékszereplő: Végvári Tamás
(Rosencrantz és Guildenstern halott, Kamra) A
legjobb díszlet: Igor Popov (A nagybácsi álma,
Művész Színház)
A legjobb jelmez: Bartha Andrea (A heilbronni
Katica, Vígszínház)
Különdíj: Szikora János (a pécsi kamaraszínházi
évadért) és Anatolij Vasziljev (A nagybácsi álma
rendezéséért és színészpedagógiai munkájáért)
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Riasztóan kevés, többnyire érdektelen vagy csu-
pán részértékeket felmutató új magyar drámát
mutattak be a színházak. Kivétel: Szilágyi Andor
„mesedarabja" - gyerekeknek és nem gyere-
keknek. Fájdalmasan szép és keserűen mulat-
ságos. A kutya sem figyelt rá, mint ahogy
szolnoki előadására sem, hiszen csökken a
gyerekek-nek szóló bemutatók száma. A
fővárosi gyerek-színházi állapotokról ne is
beszéljünk!

Számos jó és fontos előadás született az
évadban. Hogy több-e vagy kevesebb, mint az
előző szezonban? Hogy az előadások alapján
jobb-e vagy rosszabb az összteljesítmény, mint a
megelőző években? Értelmetlen a méricskélés,
holott lépten-nyomon ilyen összehasonlítá-
sokban megnyilvánuló véleményeket hallani-ol-
vasni.

Hogy melyek voltak azok a jó és fontos elő-
adások? Azén izlésem szerint: II. Edward (Ruszt
József) a Budapesti Kamarában, Scapin fur-
fangjai (Dan Micu) az Arany János Színházban,
A heilbronni Katica (Eszenyi Enikő) a Vígben,
Dandin György (Lendvai Zoltán) Veszprémben,
Görög (Zsótér Sándor) a Radnótiban, Rosen-
crantz és Guildenstern halott (Máté Gábor) a
Kamrában, Illatszertár (Benedek Miklós) a Jó-
zsef Attilában, Oktogon (Berényi Gábor) Dunaúj-
városban, Becket (Balikó Tamás) Pécsett, Jele-
netek egy kivégzésből (Ascher Tamás) Kapos-
várott, A sors gyermekei (Pinczés István) Debre-
cenben, A pulyka (Lengyel Pál) Egerben, Az
imposztor (Árkosi Árpád) Kolozsvárott s az
alternatívok: Úrnő (Bozsik Yvette), Piroska (UV), a
Dream Team, az Andaxinház, a Komedi Franc ez?
új produkciói, valamint Székely Gábor és Tompa
Gábor rendezőhallgatóinak vizsgaprcdukciói.

Külön kell szólni a pécsi Kamaraszínház éva-
dáról, mint olyanról, ami egyszeri voltában is túl-
mutatott egy vidéki színház programján, mert
modellértékűnek tekinthető: a Húsdarab (Xantus
János), A szív bűnei (Kamondy Zoltán), A tüzes
angyal (Szikora János) című előadásokkal arra
tettek kísérletet, hogy miként lehet össze-
egyeztetni a nagyközönségnek szánt igényes
programot a kísérletezéssel. Az eredmény is-
mert: a próbálkozás nem folytatódik. Hej, ha
hosszú távra tudnánk tervezni!

Az évad másik kiemelkedő eseménye Vaszil-
jev rendezése a Művész Színházban. A nagybá-
csi álma, hála istennek, megosztotta a szakmát,
mert Vasziljev lénye, próbamunkája állásfogla-
lásra késztető, és újraértelmezteti velünk mind-
azt, amit eddig például a színházi jelek használa-
táról, a színész munkájáról, a színpadi idő mi-
benlétéről gondoltunk.

Ezekben a figyelemre méltó előadásokban ki-
tűnő egyéni teljesítmények születtek; azokon kí-
vül, akikre szavazataimat adtam, emlékezetesek
maradnak: Béres Ilona (Görög), Udvaros
Dorottya és Törőcsik Mari (A nagybácsi álma),

A legjobb férfi mellékszereplő: Haumann Péter
(képünkön a Rosmersholmban Bálint András-
sal)

Lukács Sándor (A heilbronni Katica, Angyalok
Amerikában), Cserna Antal (A heilbronni Kati-
ca), lllyés Róbert (Dandin György és Az ügynök
halála, Veszprém), Kézdy György (Üvegcipő,
Veszprém), Koltai Róbert (Az ügynök halála),
Andorai Péter (Becket), Tordy Géza (Oidipus),
Zsoldos Árpád (Hegedűs a háztetőn, Sepsi-
szentgyörgy), Czintos József (Emigránsok,
Szatmárnémeti), Haumann Péter (Rosmers-
holm; Ma este improvizálunk...), Tóth József
(Danton halála; Rosencrantz és Guildenstern
halott).

Ha ennyi cím és név marad meg az ember em-
lékezetében, akkor aligha van létjogosultsága a
temetői hangulatnak. Legalább bizakodjunk, fe-
leim!

SÁNDOR L. ISTVÁN

A legjobb új magyar dráma: Darvasi László:
Vizsgálat a rózsák ügyében
A legjobb rendezés: Ács János (Sophokles: Oi-
dipus, Vígszínház)
A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari (A nagybá-
csi álma, Művész Színház)
A legjobb férfialakítás: Kulka János (Becket,
Pécs; Görög, Radnóti Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Varjú Olga (Para-

vánok, Kurázsi mama, Miskolc; A vörös
postakocsi, Nyíregyháza)
A legjobb férfi mellékszereplő: Haumann Péter
(Rosmersholm, Radnóti Színház; Ma este im-
provizálunk, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Kentaur (A heilbronni Katica,
Vígszínház)
A legjobb jelmez: Orosz Klaudia (Avvakum, Füg-
getlen Színpad)
Különdíj: pécsi Kamaraszínház

Nem rossz évad, (Bár hasonlók követnék!) Ha
sorolni kezdeném az érdemes, érdekes előadá-
sokat, tizenötig meg se állnék. A tűrőképesség
függvénye, hogy elfogadhatónak tartja-e az em-
ber ezt az arányt: az általam látott előadásoknak
közel tíz százalékát fontosnak, jelentősnek gon-
dolom. A kivárás évei után, úgy érzem, történik
valami a magyar színjátszásban. Még nem re-
gisztrálhatók tendenciák, még nem ismerhetők
fel a régieket felváltó, jelentőssé váló új műhe-
lyek, nem írhatók le még törekvéseik. De egy-egy
előadásban megmutatkozik az is, hogy mire len-
ne képes a magyar színház, ha tágasabb távla-
tok közt, kedvezőbb körülmények közepette dol-
gozhatna. (A belső viszonyokra és a külső felté-
telekre egyaránt gondolok.) A társulat- és élet-
műépítés következetessége helyett még csak az
üdvözölhető, hogy az évad folyamán több szín-
házban is sikerült a koherens előadások kiküz-
déséhez szükséges művészi energiákat és szín-
házi ambíciókat, mozgósítani. Különösen azért fi-
gyelemre méltó mindez, mert a legfontosabb be-
mutatók a művészi útkeresésnek különféle vál-
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tozatait reprezentálták. Ha nem a magyar szín-
ház (valóban) érdektelen átlagára figyelünk, ha-
nem a kiemelkedő előadásokat vesszük szám-
ba, akkor egyáltalán nem állítható, hogy színját-
szásunk színtelen és unalmas lenne. Meglepően
sokszínű színházi élet képe sejlik fel akkor, ha
találomra egymás mellé állítjuk (csak néhány
kiragadott példát idézve) a Jelenetek egy
kivégzésből finoman ironizált példázatát, illetve
az Itta vége... groteszk állapotrajzát; A heilbronni
Katica felszabadultan invenciózus teatralitását
és A nagybácsi álma bámulatra méltó színészi
energiákat mozgósító antiszínházát; a Danton
halála nemzedéki szemléletű, sötét tónusú
korrajzát vagy az Oidipus mai kétségeket
megszólaltató pszeudo-szertartásjátékát. Egyik
sem tökéletes előadás (a színházi elvárások
átalakulásának, a közízlés robbanásszerű
átváltozásának korában ez a kifejezés egyébként
is használhatatlan), de mindegyik a
színházcsinálás hatékony módszerét, érvényes
lehetőségét jelzi.

1 . Bár ebben az évadban is több új magyar
darabot mutattak be, igazán jelentős művel nem
találkoztam. Mégsem akarom üresen hagyni ezt a
rovatot. (Ironikusan azt mondhatnám: a kategó-
ria névadói nem azt kérik, hogy jó darabot jelöljek
meg, hanem azt, hogy a legjobbat.)

Darvasi László szövege nem több drámaígé-
retnél, de számomra idén ez a mű ígéri a legtöb-
bet: nyelvileg a legkidolgozottabb, szerkezeté-
ben a legátgondoltabb, filozófiájában a legelmé-
lyültebb. Beszédmódját a metaforákat teremtő,
képi motívumokból építkező szövegformálás jel-
lemzi. Szerkezete az analitikus drámai formát
idézi: a darab nyomozás vissza az időben, törté-
netét látszólag egy bűntény felderítésének folya-
mata adja. Formáját tekintve leginkább egy kaf-
kai parabolához hasonlítható: benne a bűnösség
tudata nyomasztó metafizikai létállapotként jele-
nik meg, melyre enyhülést csak a bűn valóságos
elkövetése, az isteniből való kiátkozottságnak
személyes szenvedéstörténetként való átélése
adhat. A szöveg alkotóelemei között azonban fe-
szültség keletkezik azáltal, hogy a szerző valójá-
ban nem egyenrangú összetevőként kezeli őket.
A pontosan építkező nyelvi motívumok, jelképek
mellett a történet motivációi kibontatlanok, az
események elnagyoltak maradnak. Ezáltal maga
a történet is metaforává egyszerűsödik, csak-is
áttételes jelentésrétegeivel hat, s így végső soron
elveszti önállóságát. Pusztán a helyzetek
hangulati értéke és nem a szituációk sokértelmű-
sége működteti a darabot, a figurák archetipikus
tulajdonságaik s nem személyiségjegyeik miatt
fontosak benne.

Jelöltem volt még Márton László nyelvileg
szellemes és (látszólag) mély értelmű Avvakum-
ja, de a maga túlzásig vitt talányosságával a Füg-
getlen Színpadot, érdekes bábelőadásra inspiráló
szöveg túlságosan is híján van a drámaiság-

nak, így az előadás sem lehet több egymás mellé
szerkesztett monológok sorozatánál. Horváth
Péter ABC-jére is gondoltam e kategóriában. A
szerző mély öniróniával használt fel egy népsze-
rű formát: „prózamusicalje" lényegében arra tett
kísérletet, hogy kelet-európai szappanoperákból
(például a Nők a pult mögött című cseh soro-
zatból, illetve a Szomszédokból) ismerős alapöt-
letet: azaz egy élelmiszerüzlet mindennapjainak
semmitmondó történéseit miképpen lehet a kis
magyar valóság eltévedt lelkeinek szomorú te-
kintetű, mégis mosolygós tablójává alakítani. A
szöveg azonban nem több egy könnyedén szel-
lemes, felszínesen mély értelmű előadás partitú-
rájánál. Furcsa lenne Pilinszky János Gyerekek
és katonákját jelölni a díjra, bár a szöveg éppen
megfelel a világszínház egyik meghatározó ten-
denciájának: színpadi képek teremtésére, újfajta
színészi jelenlétre, a színházi formák tágítására
ösztönző költői látomás.

2. Több majdnem egyenrangú rendezés közül
természetesen az ízlésemnek (és a pillanatok-
hoz kötődő szubjektív benyomásaimnak) meg-
felelően választottam ki a díjra javasolt bemuta-
tót. Mindvégig elbűvölten figyeltem Ács János
kvázi szertartásjátékká stilizált Oidipusát, amely -
annak ellenére, hogy az Arvisura tagjainak je-
lenléte nem inspirálta a rendezőt a kórus szere-
pének aprólékos kidolgozására, feladatuknak
árnyalatokban megmutatkozó végiggondolására
- erőteljesen jelezte a profi és az alternatív
színjátszás egymásra hatásából születő (for-
ma)teremtő energiákat. Ács nem a görög színjá-
tékformát kívánta rekonstruálni a barbár rítusok-
ra utaló megoldásokkal, inkább egy képlékeny
kultúra formátlan közegét teremtette meg fel-
használásukkal, egy olyan világét, amelyben
még minden mozgásban van, még minden el-
döntetlen. A választott színjátékforma következ-
tében a Sophokles-mű megfosztatott a hozzáta-
padt ünnepélyességtől és emelkedettségtől (ké-
sőbbi kultúrák magabiztos adományától), hogy
újból elementáris vadságában és esendő líraisá-
gában mutatkozhasson meg benne a sorsával,
elveszettségével riadtan szembenéző ember
története.

Finoman lebegtetett iróniája és mívessége
miatt szerettem nagyon Ascher Tamás Jelene-
tek egy kivégzésből című előadását, bár a darab
lapossága igencsak behatárolta a bemutató le-
hetőségeit; a szöveg egy évtizeddel korábban
fogant, igényes előadásnak lehetett volna ideális
alapanyaga, a rendező azonban érezhetően
mindvégig távol tartotta magától ennek az anak-
ronisztikus színjátékformának a kísértését. Je-
lentősnek gondolom A nagybácsi álmát, bár az
előadást nézve az volta benyomásom, hogy Va-
sziljev munkája nem abban a közegben született
meg, ahol valóban hatni lenne képes. Egy korra
érzékeny nemzedéki színház lehetőségét

láttam a Danton halálában annak ellenére, hogy
Hargitai Iván tartózkodott a radikális szövegke-
zeléstől, az alapanyagnak a maga koncepciójá-
hoz, világlátásához való hozzáigazításától. Így
több, a darabban fontos, de az előadásban meg-
oldatlan részlete is van a produkciónak.

Folytatom a jelentős előadások felsorolását
(hogy meg se álljak tizenötig): Dandin György

(Lendvai Zoltán - Veszprém), Itta vége... (Mohá-
csi János - Nyíregyháza), Hazatérés (Árkosi Ár-
pád - Debrecen), II. Edward (Ruszt József - Bu-
dapesti Kamaraszínház), Gyerekek és katonák

(Gaál Erzsébet - József Attila Színház, Aluljáró),
Rosmersholm (Valló Péter - Radnóti Színház),
Scapin furfangjai (Dan Micu - Arany János Szín-
ház), A Schroffenstein család (Forgách András -
Budapesti Kamaraszínház), A heilbronni Katica

(Eszenyi Enikő - Vígszínház - Sátor).
Mindenképpen regisztrálni kell azt is, hogy

végre vannak ismét tehetséges, fiatal rendezők.
A Székely-tanítványok eddigi munkái közül (a
Hargitai Iván rendezte Danton halála mellett) Ba-
gossy László szolnoki Clavigója és Simon Balázs
Próbatétele volt a kedvencem. (Az utóbbi a re-
mek színészi játék miatt is: Mihályfi Balázs,
Gesztesi Károly, Stohl András, Bíró Krisztina
egyformán kiváló volt benne.)

3. Sajnos kevés igazán magával ragadó szí-
nészi teljesítménnyel találkoztam ebben az
évadban. Üdítő kivétel volt rendkívül magas szí-
nészi színvonalával A nagybácsi álma, amely-
nek minden fontos szereplőjét (Udvarost, Eper-
jest, Garast, Darvast) díjra lenne érdemes java-
solni. (Nem önmagáért való színészet ez, nem
úgy, mint például a Godot-ban.) Törőcsik Mari
mellett Molnár Piroska jelölésére gondoltam
még, aki hihetetlen energiákat mozgósítva for-
málta meg a Jelenetek egy kivégzésből izgal-
mas női főszereplőjét. (Hasonlóképp remek volt
Molnár Piroska a Csárdáskirálynőben is.)
Szívesen emlékszem Csákányi Eszter játékára a
Tercettből, valamint Börcsök Enikőére a
Tótékból.

4. Kulka János mindkét említett (igencsak kü-
lönböző s eltérő eszközökkel megformált) szere-
pében meggyőző volt. (Befolyásolta voksomat
az is, hogy csak idén láttam a Mohácsi János
rendezte kaposvári Csárdáskirálynőt, amelyben
Kulka egy harmadikfajta, hasonlóképpen erőtel-
jes színészi alakítást nyújtott.) Tetszett még
Szarvas József az Oidipusban, Stohl András a
Danton halálában, Blaskó Péter a Tercettben,
Znamenák István a Néróban és a Tisztújításban,
László Zsolt A Schroffenstein családban. Nagy-
szerű volt Czintos József az Emigránsokban.

5. Ugyancsak halmazati eredményként sza-
vaztam Varjú Olgára: nagyszerű volt mindhárom
szerepében. Eszembe jutott még Lázár Kati is a
Szeretni kellből.

6. Valódi meglepetést okozott nekem Hau-
mann Péter a Rosmersholm epizódalakításá-
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ban. Haumann játékában Brendel kóklersége,
hamis büszkesége, önhitegető méltatlankodása
néhány percre tragédiává keseredik: egy önhitt
csaló végre szembenéz ürességével, és így a
másokban tátongó űrt is megpillantja. E szerepe
után nem volt meglepetés a művész visszafo-
gott, mégis erőteljes jelenléte a Pirandello-elő-
adásban. (Bár a „régi" Haumannt is viszontlát-
tuk, történetesen a Vőlegényben.) Tetszett Mu-
csi Zoltán epizódalakítása az Angyal szállt le Ba-
bilonban szolnoki előadásában.

7. Kentaur nemcsak vonzó, romantikát idéző
látványvilágot, hanem meglepően izgalmas
helyszíneket is teremtett Eszenyi Enikő Kleist-
rendezéséhez. Ezért szavaztam rá. (Tetszett
még Horgas Péternek a Danton halálához te-
remtett tere, Antal Csabának A Schroffenstein
családhoz épített díszlete, Horváth Évának az Itt
a végéhez felhasznált terve, illetve a pécsii Hús-
darab látványvilága - tervező Vayer Tamás.
Meglepően nagy fantáziával használta Gaál Er-
zsi az Egyetemi Színpad terét az Oresztészhez.)

A legjobb díszlet: Kentaur (A heilbronni Katica)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

8. Az Avvakum előadását elsősorban a
jelmezek és a maszkok tették izgalmassá. Ezért
szavaztam Orosz Klaudiára.

9. Meglepően karakteres évaddal
jelentkezett a Szikora János vezette pécsi
Kamaraszínház. Mindegyik bemutató a
színházról való gondolkodásnak, a
színházcsinálásnak egy-egy kínálkozó új
lehetőségét próbálta végig. A magyar szín-
játszás egésze számára veszteség, hogy a pécsi
direktor drasztikus módon befagyasztotta ezt a
kísérletet.

+1. Az összképhez sajnos az is hozzátartozik,
hogy egyes, erőteljesen megszólaló kritikai véle-
mények többször is akadályozták ebben az
évadban a valódi értékek (tényleges művészi tel-
jesítmények, valóságos színházi folyamatok)
fel-ismerését. (A nagybácsi álmának korai
elfogult elutasítása mellett a Danton halálát
kísérő értet-

lenség is említhető példaként, vagy az, hogy fon-
tos előadások - a Dandin, az Itta vége... a Ha-
zatérés - szinte teljesen észrevétlenek marad-
tak.) A megmerevedett nézőpontokkal, az anak-
ronisztikus elvárásokkal szakító, nyitottabb, az
értékek iránt elfogulatlanabb kritikának kellene
következnie...

SZÁNTÓ JUDIT
Színház

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Ruszt József (Marlowe: II.
Edward, Budapesti Kamaraszínház); Forgách
András (Forgách András: A Schroffenstein csa-
lád, Budapesti Kamaraszínház).; Benedek Mik-
lós (László Miklós: Illatszertár, József Attila Szín-
ház)
A legjobb női alakítás: Csákányi Eszter (Tercett,
Kolibri Színház)
A legjobb férfialakítás: Gálffi László (II. Edward,
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Budapesti Kamaraszínház); Máté Gábor (Ma es-
te improvizálunk, Katona József Színház) A
legjobb női mellékszereplő: Takács Katalin
(Vőlegény, Radnóti Színház); Lázár Kati (Sze-
retni kell..., Merlin Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Mészáros István
(Koldusopera, Művész Színház); Pásztor Béla
(Szeretni kell..., Merlin Színház); Horváth Virgil
(II. Edward, Budapesti Kamaraszínház)
A legjobb díszlet: Kentaur (A heilbronni Katica,
Vígszínház); Székely László (Stalker, Budapesti
Kamaraszínház)
A legjobb jelmez: Bartha Andrea (A heilbronni
Katica, Vígszínház)
Különdíj: -

A levegőbe szimatolva (ebben azért már van né-
minemű gyakorlatom), no meg végigolvasva és -
gondolva mérvadó kollégáim véleményét, pon-
tosan tudom: az általam főleg objektív okokból,
csekély részben saját mulasztásomból nem lá-
tott előadások között minden bizonnyal több ka-
tegóriában is akadtak volna preferáltjaim vagy
épp biztos jelöltjeim. (Szívesen megnevezném
őket, de nem akarok az illetlen exhibicionizmus
vágányára tévedni.) Így hát mindennemű össz-
kép, tendenciatapogatás vagy „futottak még"-
felsorolás helyett egyszerűen összeírtam, ami az
elmúlt évadban úgy tetszett, hogy jelen is voltam,
ezúttal a többszörös többes jelöléseket sem
gyomlálgatva; elvégre ha nem lehetek biztos
benne, hogy a szívem szerinti legjobbat válasz-
tom, legalább a jóból legyen sok.

SZŰCS KATALIN
Criticai Lapok

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Howard
Barker: Jelenetek egy kivégzésből, Kaposvár)
és Ács János (Oidipus, Vígszínház)
A legjobb női alakítás: Molnár Piroska (Jelenetek
egy kivégzésből, Kaposvár)
A legjobb férfialakítás: Szarvas József (Oidipus,
Vígszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Bertalan Ágnes
(Pogánytánc, Katona József Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Haumann Péter
(Ma este improvizálunk, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: Fehér Miklós (Illatszertár, Jó-
zsef Attila Színház) és Khell Csörsz (Dandin
György, Veszprém)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Jelenetek
egy kivégzésből, Kaposvár) és Csík György (Oi-
dipus, Vígszínház)
Különdíj: Katona József Színház Kamra az Írók
Színházáért

Lényegesen kevesebb volta kortárs szerző mű-
vét bemutató előadás, pláne az ősbemutató eb-

ben az évadban, mint tavaly. Legjobb új magyar
dráma pedig egyáltalán nem akadt, „csak"
ahogy van „jó mozi", úgy „jó színház"-nak, úgy-
nevezett „közönségszínház"-nak való, ámbár ez
a fából vaskarika kategóriájának tetszik, mert
ugyan mi értelme lehet a nem közönség- avagy a
közönség nélküli színháznak? Mindenesetre
Horváth Péter vagy Pozsgai Zsolt darabjai széle-
sebb közönségréteg számára lehetnek élveze-
tesek, ami azért nem hátrány. (Már legalábbis
színházban nem, ha a Parnasszuson esetleg
annak is minősül.)

Sok jó előadás emléke él bennem, ha igazán
felkavaró kevés is akadt köztük. Igen rokonszen-
ves volt számomra a Zsámbéki Gábor rendezte
Julius Caesar a Katona József Színházban (vi-
tám pusztán ott van az előadással, amikor Cassi-
us, majd Brutus a kardjába dől; a polgári demok-
rácia hatalmi harcainak vesztesei, áldozatai
ugyanis nem a nagypolitikában lelhetők fel, az
analógia így ezen a ponton veszít erejéből); sze-
rettem a még főiskolás Simon Balázs Marivaux-
rendezését az ódry Színpadon s a padláson
Zsámbékinak a végzős osztályával színre vitt
Octopusát vagy Lendvai Zoltán nagyon emberi
Dandin Györgyét Veszprémben; érdekes volt
Hargitai Iván Dantonja a Kamrában; izgalmas
Horvai István Turgenyev-rendezése a Pesti
Színházban, fontos a két Közjáték Vichyben- a
pécsi és a pesti színházi; szerettem - ha a sze-
retet egyáltalán szóba jöhet e kegyetlenül őszin-
te játék esetében - Ruszt József II. Edwardját az
Asbóthban (mert cifrázhatja a Budapesti Ka-
maraszínház, hogy a Károly körúton, azért az
csak az Asbóth) színészi egyenetlenségei elle-
nére is; a túlélési technikák emberi, morális kö-
vetkezményeinek háború nélkül is érvényes
megfogalmazása volt Telihay Péter Kurázsi ma-
ma-rendezése Miskolcon; remek színész(nő)i
alakításokra adott alkalmat Máté Gábor rende-
zése, a Pogánytánc a Katona József Színház-
ban; szemet és szívet gyönyörködtető míves
munka a Benedek Miklós rendezte Illatszertár a
József Attila Színházban; rendkívül érdekes volt
a tartalmat szolgáló technika alkalmazása A szív
bűnei Kamondi Zoltán rendezte pécsi előadásá-
ban; nem lehetett nem szeretni a Merlin Szeretni
kell... című produkcióját, Garas Dezső és Dar-
vas Iván „Ripacsok"-ját, a Godot-t vagy Ascher
Pirandello-rendezését; két olyan előadás szüle-
tett azonban az évadban, amely elemi erővel ha-
tott (legalábbis rám): Ács János revelatív értel-
mezésű Oidipusa, a címszerepben Szarvas Jó-
zseffel (már e színészválasztás is reveláció); és
hasonlóképp lenyűgöző volt az Ascher Tamás
rendezte kaposvári előadás, a Jelenetek egy ki-
végzésből precíziós kidolgozottsága s minde-
nekelőtt Molnár Piroska játékának elementáris
szuggesztivitása. (Tartom szerencsémnek,
hogy nem a budapesti vendégjáték alkalmával
láttam az előadást, beszélik, akkor nem igazán

sikerült.) Molnár Piroska és Szarvas József játé-
kához hasonló teljességélmény volt számomra
Bertalan Ágnes alakítása a Pogánytáncban és
Haumann Péter maníroktól nagy-nagy örömöm-
re tökéletesen mentes játéka a Ma este improvi-
zálunk előadásában, s mind a négy esetben evi-
dencia, hogy díjazottjaim idén csakis ők lehet-
nek.

Nem a megszokás, hanem a Jelenetek egy
kivégzésből ruháinak hihetetlen szépsége, kort
idéző kortalansága motiválta Szakács Györgyi
jelölését. Ehhez fogható harmóniát csak Csík
György Oidipushoz tervezett ruháinak látványa
sugárzott. Talán soha ilyen nehezen nem döntöt-
tem viszont a legjobb díszletet illető díjról. Antal
Csaba nyílt színen vészesen leomló fala a Julius
Caesarban káprázatos, kár, hogy a természeti
elemeket érzékeltetni hivatott jelzések visszakö-
szöntek következő munkájában, A Schroffen-
stein család kamaraszínházi (Asbóth utcai) elő-
adásában, s így furcsa mód utólag veszítettek
korábbi eredetiségükből. Egyszerűségében volt
remek Khell Zsolt díszlete a Jelenetekhez, az
egyetlen jelzésszerű ráccsal és fénnyel teremtett
börtön például; térképzésében volt nagyszerű
Khell Csörsznek a veszprémi Dandinhoz készült
díszlete; egyszerűen gyönyörű, illúziót keltő - s
ennél a darabnál ez elengedhetetlen - Fehér
Miklósnak az Illatszertárhoz készített díszlete.
Azért választottam e két utóbbit, mert különböző
stílusú előadásokban némileg eltérő funkcióval,
de mindkettő tökéletes.

Az e helyt szokásos értékelés legyen e felso-
rolás, azzal a kívánsággal megtoldva, hogy ne
futballszurkolók módjára várjuk a következő
évadot és értelmezzük, értékeljük a teljesítmé-
nyeket, egyik vagy másik csapatnak drukkolva,
ellenfelekként; szurkoljunk csakis a játéknak, a
minőségnek, a minél több jó előadásnak.

TARJÁN TAMÁS
ELTE BTK
Magyar Irodalmi Intézet

A legjobb új magyar dráma: Forgách András:
Tercett
A legjobb rendezés: Ruszt József (Marlowe: II.
Edward, Budapesti Kamaraszínház)
A legjobb női alakítás: Máthé Erzsi (Ma este imp-
rovizálunk, Katona József Színház)
A legjobb férfialakítás: Kézdy György (Üvegcipő,
Veszprém)
A legjobb női mellékszereplő : Márffy Vera (ABC,
Miskolc)
A legjobb férfi mellékszereplő: Fülöp Viktor (Az
ember tragédiája, Nemzeti Színház)
A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: -
Különdíj: -
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Itta vége, pedig milyen unalmas évadnak indult.
S az is maradt. Elsőként a hazai közönség által
némi arisztokratizmussal fogadott színházi ün-
nep (Európai Színházak Uniójának második
fesztiválja, Budapesten) leghatásosabb, legele-
venebb előadása, a Lev Dogyin rendezte Gau-
deamus szembesített a magyar színjátszás
többnyire érdektelen szabályszerűségével, eről-
ködő, ám tétova műsorpolitikájával, a rendezői
erőfecsérléssel és a színészi lustasággal. Aztán
ledarálta magát az évad, meglepetések nélkül.
Viszonylagos kivétel a Görög, amely azonban
nyersebb és felszínesebb, semhogy lázba hoz-
na, és a Shakespeare Összes Rövidítve, az üde
tehetség mellett alaposan megmutogatott, ,,el-
nyújtott" hibákkal.

A kiemelkedő esemény: A nagybácsi álma.
Ám miért legyen kedvem honorálni egy produkci-
ót, amelynek állítólag roppant termékeny és mé-
lyenszántó - egy-egy szólt is napokig latolgató

A legjobb díszlet: Igor Popov látványvilága A
nagybácsi álmához (Korniss Péter felvétele)

- volt a próbafolyamata, és állítólag remek lesz
az új kidolgozása? A két állomás között sok von-
zó zsákutcán át, folytonos oda-visszával veze-
tett az az út, melyhez fogható másik nem volt
ebben az évadban. Sejthető, mi nem készült el
itt. Nagy értéknek a fele nem díjazandó.

Maradtam - szabályszerű, erőfecsérlő, lusta
kritikus - a kisebbnél, mely egész. Ha már Bere-
ményi Géza új, miskolci darabjára (és rendezé-
sére) hiába vártam, Forgách Tercettjét zárom
szívembe és szavazásomba, ,,beszámítva" az
író rendezői buzgalmát (A Schroffenstein csa-
lád) és kitűnő dramaturgiai esszéit (Valami Figa-
ro-féle alak) is. Ruszt régóta nem érleli tovább te-
hetségét (szerintem mostanában a „függetlene-
it", a tanítványait se nagyon), viszont maradt az,
aki. Máthé Erzsit visszatérte, Kézdy Györgyöt

sablonoktól szabadító szerepe, Márffy Verát egy
„régivágású" színészpillanat miatt választottam,
tudván, hogy kollégáim majd tíz és tíz más aktort
választanak a nem is olyan nagy mezőnyből.
Szemet és észt idén díszlet, jelmez nem gyö-
nyörködtetett.

A szezon legnagyobbja Fülöp Viktor. Zagyva
előadás lehetetlen szerepében. Táncos, aki nem
táncol. Ül. Az ember tragédiájában úgy ülte végig
az „Úr III." figuráját, hogy nem a sivár lentet, nem
a közönséget, nem az évadot nézte, talán nem is
befelé nézett. Ült és nézett, s ezzel valahol ülve
volt, és valahová nézve volt. Jó lenne követni a
pillantását.

TASNÁDI ISTVÁN

A legjobb új magyar dráma: Darvasi László:
Vizsgálat a rózsák ügyében
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A legjobb rendezés: Mohácsi János (Jókai Mór:
Itt a vége... Nyíregyháza)
A legjobb női alakítás: Törőcsik Mari (A nagybá-
csi álma, Művész Színház) és Molnár Piroska
(Jelenetek egy kivégzésből, Kaposvár)
A legjobb férfialakítás: Czintos József (Emigrán-
sok, Szatmárnémeti)
A legjobb női mellékszereplő: Bacsa Ildikó (A
Schroffenstein család, Budapesti Kamaraszín-
ház)

A legjobb férfi mellékszereplő: Nagy Dezső (Az
imposztor, Kolozsvár) és Kóti Árpád (Hazatérés,
Debrecen)
A legjobb díszlet: Csanádi Judit (Hegedűs a ház-
tetőn, Győr) és Igor Popov (A nagybácsi álma,
Művész Színház)
A legjobb jelmez: Igor Popov (A nagybácsi álma,
Művész Színház)
Különdíj: Jordán Tamás

A legjobb jelmez: Bartha Andrea ruhái
A heilbronni Katicához (Koncz Zsuzsa felvétele)

Tavaly ősszel az Európai Színházak Uniójának
második fesztiválján elég lelombozó jövőkép tá-
rult a szemünk elé: Nyugatról jött a Strehler-
Bergman-Piccoli-féle tanár urasan tökéletes
formalista bravúrszínház, Keletről pedig a buka-
restiek és főleg a szentpéterváriak impulzív,
nyerseségében is költői színháza, ami lenyűgöz-
te és talán egy kissé fel is rázta a szakmát. Azt hi-
szem, a Gaudeamus utána körúton hazafelé po-
roszkálva mindannyiunkban felsejlett a ránk váró
gyorsbüfékultúra és az azt ellenpontozó pszi-
chologizáló klubszínház viszolyogtató víziója.

A színházra leselkedő veszélyek közül talán
az a legnagyobb, ha nincs permanens válság-
ban. Ha nem kényszerül folytonos megújhodás-
ra, ha a változó viszonyok mellett nem merül fel
nap mint nap anakronisztikussá válásának kér-
dése, ha már tökéletesen mindegy, hogy mi tör-
ténik körülötte és benne. Talán éppen ezért kon-
gatjuk hivatásszerűen a lélekharangot a magyar
színjátszás felett, pedig hullafoltok helyett még
mindig rózsás foltok ragyognak a jó öreg honi
Thália fölvarrt ráncú arcán. A színészek arra pa-
naszkodnak, hogy manapság a politikusok az
igazi sztárok, a direktorok arra, hogy kevés a
pénz, a rendezők pedig azért busonganak, mert
a tolvajnyelven küldött szamizdat üzenetek he-
lyett új tartalommal kell megtölteni előadásaikat.
Mindezek ellenére általában estéről estére meg-
telnek a színházak, és bár az a gyanúnk, hogy ez
a töretlen bizalom nem alapvető esztétikai
igényből, hanem - jó - beidegződésből fakad,
amíg ez a konjunktúra tart, van okunk a
reménykedésre.

Tény, hogy ebben az évadban nem születtek
kiemelkedő előadások, vezető színházaink be-
mutatói a vártnál szinte mind szürkébbre vagy
zavarosabbra sikeredtek, ugyanakkor néhány
eddig alig jegyzett színház is kirukkolt egy-két
igazán figyelemreméltó produkcióval. Ezt a ten-
denciát jelzi, hogy szinte minden vidéki színház-
ban született legalább egy olyan előadás, amely-
re büszkék lehettek alkotóik. Békéscsabán az
Alku, Debrecenben a Hazatérés, Nyíregyházán
az Itt a vége..., Veszprémben a Dandin György,
Szolnokon a Clavigo, Pécsett A tüzes angyal,
Kaposvárott a Jelenetek egy kivégzésből és még
sorolhatnánk (igaz, nem sokáig). Budapesten is
hasonló volt az arány, ami viszont korántsem ad
okot az ünneplésre. A Katonában a Ma este imp-
rovizálunk, a Kamrában a Danton halála, a Víg-
színházban az Oidipus, a Radnótiban a Görög
és a Vőlegény, a Budapesti Kamaraszínházban a
II. Edward és A Schroffenstein család jelentett
számomra élményt.
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Ezenkívül - riasztó kezdet után - a Művész
Színházban jött létre izgalmas minőség: A nagy-
bácsi álma zanzásított (tizenegy óráig tartó) vál-
tozata különleges, gyújtó erejű előadás.
Nagyszerű volt látni a színészi eszközeiben
teljesen megújuló Törőcsik Marit és Garas
Dezsőt. A jel-mezt és a díszletet tervező Igor
Popovnak elvitat-hatatlan érdemei vannak abban,
hogy Vasziljevnek sikerült létrehoznia egy
szuverén (álom)világot, amelynek euforikus
unalmában bármi meg-történhetett ugyanúgy
velünk, mint velük oda-fönn a színpadon.

Szinte hihetetlen, hogy valakiről a negyvenes
évei derekán, két évtizednyi bulvárszínházi jópo-
fáskodás után derül ki, hogy zseniális drámai szí-
nész. Pedig Czintos József csak négy-öt éve ját-
szik ilyen főszerepeket, például a Bánk bánban,
a Kulcskeresőkben, az Egy lócsiszár virágvasár-
napjában vagy épp A viharban. Tavaly a Csirke-
tejben nyújtott fesztiváldíjas alakítást, míg idén a
Tótékban és még inkább az Emigránsok XX-
eként remekelt.

Sokáig kétség sem fért hozzá, hogy házi rang-
listámon a legjobb férfi mellékszereplő címére
kizárólag Haumann Péter jogosult a Ma este
improvizálunkban, a Rosmersholmban és a
Vőlegényben nyújtott alakításáért, aztán
bevillant két, vele körülbelül egykorú, ám közel
sem annyi-ra ismert színész arca, akik nagyszerű
kabinetalakításukkal legalább annyira lekötöttek,
mint ő. Szavazatom bavallottan jelzésértékű.

A különdíj kapcsán ismét a színház válságáról
szeretnék beszélni. Meggyőződésem, hogy
azért van válság, mert már nincs közös válság,
hanem sok kis - szociális természetű vagy an-
nak tűnő - személyes válság van, amit ki-ki saját
maga, gyakran mások ellenében akar megolda-
ni. Ez természetesen minden téren a közössé-
gek szétzilálódásához vezet, de ez a jelenség
különösen romboló a színházban, amely nem
tud minőséget produkálni egy intenzív és
termékeny közösségi szellem megléte nélkül.
Jordán Tamás, akiben még él egy hajdanvolt
legendás (alkotó-) közösség emléke, hivatalos
minőségében és szakmai-emberi hitelének
súlyával is igyekszik elérni, hogy a zilált és
ernyedt színésztársadalmon belül ismét „csapat"
vagy „csapatok" jöhessenek létre. Ezért vezeti a
Merlin Színész-képző Műhelyt és annak
(részben befogadó) színházát, a Magyar
Színész Kamara elnöke-ként ezért hirdette meg
a Csepürágó Fesztivált, ezért találta ki a Kiváló
és Érdemes Művész díjakat pótló Hecuba -díjat,
mellyel a szakma elismerheti legjobbjait. Nyár
elején a rádióban puli-kutyának titulálta magát,
amelyik próbálja össze-terelni a nyájat. Ebben a
kijelentésben számom-ra főleg az az imponáló,
hogy ezt egy akkora formátumú művész állítja
magáról, akitől senki nem vehetné rossz néven,
ha naphosszat csak az „árnyékban hűsölne".

TEGYI ENIKŐ

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: -
A legjobb női alakítás: Molnár Piroska (Jelenetek
egy kivégzésből, Kaposvár)
A legjobb férfialakítás: Gálffi László (II. Edward,
Budapesti Kamaraszínház); Szarvas József (Oi-
dipus, Vígszínház)
A legjobb női mellékszereplő: Tábori Nóra (Me-
sél a Bécsi Erdő, Pesti Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Lukáts Andor
(Néró, a véres költő, Kaposvár); Máté Gábor (Ju-
lius Caesar, Katona József Színház)
A legjobb díszlet: -
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (A Balkon,
Arany János Színház); Bartha Andrea (Mesél a
Bécsi Erdő, Pesti Színház)
Különdíj: Arvisura, az Oidipus karának „szere-
péért"

ZAPPE LÁSZLÓ
Népszabadság

A legjobb új magyar dráma: -
A legjobb rendezés: Ascher Tamás (Pirandello:
Ma este improvizálunk, Katona József Színház;
Howard Barker: Jelenetek egy kivégzésből, Ka-
posvár)
A legjobb női alakítás: Molnár Piroska (Jelenetek
egy kivégzésből, Kaposvár)
A legjobb férfialakítás: Garas Dezső (Godot-ra
várva, Művész Színház)
A legjobb női mellékszereplő: Lázár Kati (Sze-
retni kell... Merlin Színház)
A legjobb férfi mellékszereplő: Spindler Béla
(Jelenetek egy kivégzésből, Kaposvár)
A legjobb díszlet: Antal Csaba (Ma este improvi-
zálunk, Katona József Színház)
A legjobb jelmez: Szakács Györgyi (Ma este imp-
rovizálunk, Katona József Színház; Jelenetek
egy kivégzésből, Kaposvár)
Különdíj: Mohácsi János (Itt a vége..., Nyíregy-
háza) és Kamodi Zoltán (A szív bűnei, Pécs)

Furcsa folyamatok játszódtak le az elmúlt évad-
ban. Bizonyára folytatódott a színház lassú át-
alakulása. Robbanásszerű változások nem kö-
vetkeztek be, mégis mintha minden másként len-
ne. A legjobb előadásokat most is a Katona és
Kaposvár nyújtotta, de nem a legfeltűnőbbeket, a
legjellegzetesebbeket. Ascher két rendezése
nemcsak a szokott szakmai biztonságról, inven-
cióról, de határozott világképről is tanúskodik. A
kaposvári Jelenetek egy kivégzésből azonban
tíz esztendővel ezelőtt is megszülethetett volna.
A Ma este improvizálunk pedig elsősorban a
színházról szól roppant ötletesen, szellemesen, s
csak sokadik sorban a színház által megmuta-

tott életről. A leginkább szembeszökő kudarco-
kat viszont szerintem kétségkívül a kaposvári
társulat szenvedte el. Babarczy Lászlónak egyik
munkája sem sikerült: a Néró minden részletér-
téke mellett is mérhetetlenül unalmas és hosszú
lett, a Koldusopera pedig oly nyilvánvalóan
mutatja a direktor egyetlen szándékát, azt
tudniillik, hogy csatasorba állítsa a társulat
fiatalabb tagjait, hogy így csakis kínos helyzetbe
sikerült őket hoznia.

A Művész Színház nem robbant bele Buda-
pest színházi életébe, de vitathatatlan súllyal van
jelen! Éppen úgy, ahogyan egy nagy tehetségű,
ámde minden koncepciót nélkülöző társulat le-
het. Darvas Iván Godot-ja jelentős esemény, de
mindenképpen egyfajta régi színházeszmény
megkésett kiteljesedése. Az abszurd dráma e
mintadarabja ma szakmai díszbemutatóra, egy
nemes hagyomány rendkívül színvonalas felmu-
tatására szolgál alkalmul. Bizonyos értelemben
reveláció: talán éppen annyival marad el korunk-
tól, amennyi esztendeje Darvas szerette volna
megrendezni a darabot. Ennyiben azonban mél-
tó rehabilitáció is.

Másfelől éppen ez a Godot példázza jól a
szín-ház időszerűségének bonyolult
problémáját is. Az évadban többen is
bemutatták a Koldusoperát, a darab nyilvánvaló
tematikus időszerűségé-re gondolva. Az általam
látott előadások azonban cseppet sem
tetszettek időszerűeknek. A választások
évadára időzített Tisztújítással ugyanez volt a
helyzet, azzal a különbséggel, hogy Bezerédi
Zoltán kaposvári rendezésének azért volt valami
köze a magyar jelenhez, ha nem is kimondottan a
most születő demokrácia aktuális problémáihoz.
A Godot honosítása viszont, mondhatni,
tökéletesen sikerült. A filozófiai el-vontságok
világából Darvas és Garas Pestre telepítette
Beckett darabját, nem annyira a kellékek, a
díszletelemek, mint inkább a játékstílus, az
emberábrázolás segítségével. Azzal, hogy idéz-
ték önmagukat, hogy idézték Hacsek és Sajót,
felidézték az elmúlt fél század (vagy az egész?)
minden kisemberi szenvedését ezen a tájon.

Új színházi mozgalomra való törekvés rendü-
letlenül nem mutatkozott, Mohácsi János viszont
ebben az évadban is alkotott egy jelentős, fontos
produkciót, a filmrendező Kamondi Zoltán pedig
Pécsett műgondból és precíz kivitelből is példát
nyújtott. Mindkettőjük nagy érdeme a komplex
színházteremtés, az a mód, ahogyan egy adott
alapanyagot teljes mértékben a maguk képére
igazítanak, szuverén világlátásuk alá rendelnek.

Végül az idén nemhogy legjobb új magyar
dráma nem született, de tudomásom szerint új
magyar drámának nevezhető szöveget sem mu-
tattak be színházaink. Hacsak Mohácsi és Ka-
mondi átiratait nem tekintjük annak. Németh
Ákos Anitáját ugyanis semmiképpen sem tudom
darabnak elfogadni.


